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I. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Công đoàn 

1.1. Quá trình xây dựng và phát triển 

Ngày 15/5/1946, lớp đào tạo cán bộ Công vận đầu tiên được khai giảng tại Đình 

Khuyến Lương, xã Trần Phú, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Sự kiện này đã mở 

đầu cho lịch sử gần 75 năm xây dựng và trưởng thành của Trường. Gần 75 năm qua, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐVN và sự 

hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ đạo, quản lý chuyên môn của Bộ GD&ĐT, các thế hệ CBVC, 

GV và NH của Trường đã đoàn kết, phấn đấu xây dựng Trường trở thành trung tâm đào 

tạo, bồi dưỡng CB, trung tâm nghiên cứu lý luận của tổ chức Công đoàn Việt Nam, thành 

viên của hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày 19/5/1992, Trường Cao cấp Công đoàn được Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Quyết định số: 174/CT đổi tên thành Trường 

Đại học Công đoàn. Trường ĐHCĐ là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc 

Tổng LĐLĐVN và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ GD&ĐT. Từ năm 1992 đến 

nay, Trường vừa thực hiện chức năng đào tạo cán bộ cho tổ chức Công đoàn (chỉ tiêu 

do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao), vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã 

hội (theo chỉ tiêu Nhà nước giao), từng bước khẳng định vị trí và uy tín của Trường 

trong xã hội. 

1.2. Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 

Hoạt động đào tạo phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các hệ, các cấp, các 

ngành đào tạo của Trường luôn được mở rộng, tăng quy mô theo và đào tạo sau đại 

học từ tháng 10 năm 2007. 

Hiện nay, Trường Đại học Công đoàn đang đào tạo các trình độ, các ngành: 

- 01 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sỹ Quản trị nhân lực; 

- 05 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (Quản trị nhân lực, Quản trị kinh 

doanh, Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học và Kế toán); 

- 09 ngành đào tạo trình độ đại học, đào tạo bằng 2 và đào tạo song ngành 

(BHLĐ, QTKD, CTXH, XHH, Quan hệ lao động, QTNL, Kế toán, TCNH, Luật). 
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Tổng quy mô NH hàng năm của Trường là gần 10.000 người. Cùng với đào tạo 

chính quy, đào tạo sau đại học, Trường tiếp tục đào tạo hệ vừa làm - vừa học, đào tạo 

liên thông các ngành. 

Để góp phần vào nhiệm vụ chiến lược xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức 

Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, Trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo, bồi dưỡng CB cho phong trào công nhân, cho tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

CTĐT đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn được bắt đầu từ năm 1996. Bằng 

việc phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung 

ương, Công đoàn các Tổng công ty… mở các lớp bồi dưỡng tập huấn, thu hút hàng 

vạn lượt người tham gia, góp phần vào nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục của Công 

đoàn Việt Nam. 

Hiện nay, Trường mở các lớp đào tạo về BHLĐ, Kế toán, Luật, TCNH… cho 

nhiều Tỉnh và Tập đoàn kinh tế trong cả nước. Trường đào tạo các lớp văn hóa quần 

chúng cho cán bộ Công đoàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng 

cho các đối tượng có nhu cầu. Trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo 

chuyên đề cho cán bộ Công đoàn các cấp. 

1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên 

Đến đầu năm 2021, bộ máy tổ chức của Nhà trường hiện có: 11 khoa (khoa Lý 

luận chính trị, 9 khoa đào tạo: Bảo hộ Lao động, Công tác xã hội, Kế toán, Luật, Quan 

hệ lao động và Công đoàn, Quản trị kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Tài chính – Ngân 

hàng, Xã hội học và 1 khoa đào tạo Sau đại học,), 5 bộ môn giảng dạy (Giáo dục thể 

chất, Khoa học cơ bản, Kinh tế, Ngoại ngữ, Tin học), 12 phòng chức năng (Công tác 

sinh viên, Đào tạo, Hành chính tổng hợp, Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Quan hệ 

quốc tế, Quản lý Khoa học, Quản lý sinh viên nội trú, Tài vụ, Thanh tra, Thông tin tư 

liệu, Tổ chức và Y tế) và 2 trung tâm (Ngoại ngữ -Tin học và Giáo dục Quốc phòng – 

An ninh). 

Về đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường đến nay có 305 người, 

trong đó có 207 người là giảng viên. Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức tuyển dụng 

thêm để bổ sung cho độ ngũ giảng viên và nhân viên. Với lực lượng giảng viên gần 

200 người hiện có, đối chiếu với quy mô đào tạo, Nhà trường luôn đảm bảo quy định 

của Bộ GD&ĐT về hệ số 25 sinh viên/1 giảng viên.  
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2. Giới thiệu về đơn vị chuyên môn quản lý đào tạo 

2.1. Đội ngũ giảng viên 

Khoa Du lịch có 01 giảng viên là Phó giáo sư - Tiến sĩ, 07 Tiến sĩ và 02 thạc sĩ 

ngành gần. Các giảng viên có chuyên môn đúng gần ngành Du lịch. 

2.2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Du lịch có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công 

nghệ của các ngành, chuyên ngành đào tạo và quản lý toàn diện sinh viên chính quy 

học các ngành, chuyên ngành đào tạo được Hiệu trưởng giao. 

Khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Đề xuất với Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các 

chuyên ngành đào tạo. 

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học phần 

được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của 

Trường.  

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học 

phần được phân công trong chương trình đào tạo theo kế hoạch của Trường; biên soạn 

giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng giao; 

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt 

động học thuật (dự giờ, bình giảng...) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; 

- Tham gia coi thi; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện chấm 

kiểm tra, thi hết môn; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong chương trình 

đào tạo do Khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác;  

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi 

được Trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Trường tham gia các Hội nghị khoa 

học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn sinh viên tham 

gia nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Trường.  
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- Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu khoa học thuộc chuyên môn do Khoa đảm nhiệm. 

- Triển khai và phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các hoạt động 

liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực Khoa phụ trách. 

- Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 

viên chức của Khoa. 

- Đề nghị Hiệu trưởng tiếp tục hoặc không tiếp tục ký kết hợp đồng đối với giảng viên 

khi hết thời hạn hợp đồng. Hướng dẫn các giảng viên trong thời gian tập sự trở thành giảng 

viên chính thức. 

- Quản lý toàn diện việc học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa, kịp thời nắm 

bắt việc học tập và rèn luyện của sinh viên. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường tổ chức thực hiện công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. 

- Tổ chức bộ máy Ban cán sự lớp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các 

lớp, theo dõi giúp đỡ Ban cán sự và các tổ chức đoàn thể của lớp hoạt động tốt, nhằm 

quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhận xét kết quả học tập, thực 

tập, rèn luyện của sinh viên.  

- Hàng năm, định kỳ phối hợp với các phòng chức năng đề nghị Hiệu trưởng: 

đánh giá phân loại rèn luyện sinh viên; xét thi đua khen thưởng; kỉ luật, thực hiện chế 

độ chính sách (học bổng khuyến khích; trợ cấp xã hội; miễn giảm học phí) theo quy 

định, quy chế của Nhà nước, Bộ giáo dục và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối 

với sinh viên thuộc Khoa Du lịch. 

- Tổ chức, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết khóa luận, chuyên đề 

tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ 

chức thi tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc Khoa phụ trách. 

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa.  

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng giao. 

3. Tính cấp thiết của việc mở ngành Du lịch 

3.1. Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 
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Trường Đại học Công đoàn xác định sứ mệnh: “Là cơ sở đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu 

của ngành Công đoàn nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và 

phát triển bền vững”, với các mục tiêu cụ thể là: 

- Mục tiêu giáo dục: Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, có sức khỏe, 

có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước; Có ý thức học 

tập suốt đời và khả năng thích ứng với sự phát triển không ngừng của xã hội.  

- Mục tiêu nghiên cứu khoa học: Trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và có uy tín trong các lĩnh 

vực khác 

Với các mục tiêu trên thì việc đào tạo nguồn lực phù hợp với nhu cầu phát triển 

của thị trường và thời đại là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chính vì vậy việc Trường 

Đại học Công đoàn đào tạo nguồn lực cho ngành Du lịch là một ngành trong lĩnh vực 

du lịch là hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển chiến lược của trường, của 

quốc gia, tạo nên một hệ thống ngành đào tạo đa dạng trong khối ngành kinh tế.  

3.2 Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa 

phương, vùng, quốc gia 

Ngành du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của nhiều quốc 

gia trên thế giới. Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/1/2017 đã đề ra 

mục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn 

đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự 

phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Theo đó, Chính phủ đã đưa ra Quyết định số 

147/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2030.Với sự phát triển của thị trường lao động, ngành quản trị du lịch, khách sạn 

được nhiều sinh viên tiềm năng quan tâm và trở thành một ngành được đánh giá cao 

với điểm tuyển sinh đầu vào và số lượng sinh viên đăng ký học tập. Nhu cầu nhân lực 

ngành du lịch theo Tổng cục Du lịch được đánh giá cao gấp 3 lần so với các ngành 

trọng điểm khác như y tế, giáo dục, tài chính… 

Phát triển du lịch là một trong những ngành mũi nhọn trong việc phát triển kinh 

tế có thể nói ngành du lịch đã góp phần tăng trưởng dịch vụ, thúc đẩy các ngành khác 
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phát triển. Do đó, các trường đại học kinh tế hoặc đại học đa ngành có khối kinh tế 

trong toàn quốc chú trọng mở ngành đào tạo thuộc lĩnh vực du lịch. Có thể kể đến các 

trường như Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đại 

học Mở, Trường Đại học Công nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học 

KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đại học Hoa Sen, Đại học KHXH&NV Tp.Hồ Chí Minh… Tuy nhiên với nhu cầu 

nhân lực cho hơn 2.400 công ty du lịch trong nước cùng với đó là số lượng lớn 

100.000 khách sạn tiêu chuẩn từ 3-5 sao (trong đó khoảng 1/3 là khách sạn 5 sao), việc 

đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng vẫn chưa thể đáp ứng được cho nhu cầu này. 

Trường Đại học Công đoàn có sẵn nguồn lực trong đào tạo chuyên ngành quản trị kinh 

doanh du lịch khách sạn, mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực du lịch giúp cho nhu cầu 

thị trường và sự cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Công đoàn gặp nhau. 

Đặc biệt, Công đoàn Việt Nam có hệ thống trong cả nước về cơ cấu hành chính, 

tổ chức, hiện diện đầy đủ ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp cho người lao động. Đi kèm với đó, hệ thống khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu 

trú và các điểm nghỉ dưỡng rộng khắp cả nước là một trong những cơ sở có uy tín đối 

với người lao động trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, Trường Đại học Công đoàn 

với tư cách là trung tâm đào tạo đầu ngành về các hoạt động quản trị và hỗ trợ công 

đoàn lại chưa có ngành du lịch để cung ứng nhu cầu nhân lực cho hệ thống công đoàn 

nói riêng và cho xã hội nói chung. Việc mở ngành mới về du lịch, lữ hành, quản trị 

khách sạn, nhà hàng... (trong mã ngành Du lịch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết với nhà trường. 

Hơn nữa, nhu cầu về du lịch và các ngành dịch vụ du lịch đi kèm trong nước và 

thế giới mặc dù bị tác động nghiêm trọng của dịch covid-19, nhưng về xu hướng 

chung là sẽ gia tăng rất lớn trong thời gian tới. Chúng ta cần có kế hoạch cho sự "bùng 

nổ" của ngành du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát ở trong nước và thế giới. 

3.3. Lý do đề nghị mở ngành đào tạo Du lịch trình độ cử nhân 

Dưới đây là một số cơ sở quan trọng để Trường Đại học Công đoàn đề xuất mở 

ngành đào tạo Du lịch trình độ cử nhân: 

1. Nền tảng đào tạo: Trường Đại học Công đoàn hiện là cơ sở đào tạo có năng 

lực rất tốt về các mảng đào tạo liên quan tới quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, 
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kế toán, kiểm toán, thương mại điện tử. Trường cũng đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, do vậy việc xây dựng và đào tạo 

ngành QTDVDL&LH tại trường Đại học Công đoàn là hết sức thuận lợi. 

Với mối liên kết rộng và chặt chẽ với các khách sạn, mạng lưới doanh nghiệp 

du lịch, khách sạn trong hệ thống công đoàn cũng như với các đối tác ngoài xã hội, 

Trường liên tục được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tiếp cận với 

thực tiễn công việc tại doanh nghiệp, hoàn thiện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm làm 

việc và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường. Giảng viên đào tạo ngành quản trị 

kinh doanh trong những năm qua đã được khoa quan tâm, có một số giảng viên đã 

hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, thạc sĩ theo hướng đào tạo này.. 

2. Nhu cầu xã hội:  

Nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch được đánh giá lớn theo 

chủ trương phát triển của Chính phủ cũng như thị trường lao động. Theo số liệu của 

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), mỗi năm, toàn ngành cần khoảng 

40.000 lao động, song thực tế hiện nay lượng sinh viên ra trường lĩnh vực du lịch hằng 

năm chỉ đạt khoảng 15.000 người, hơn 12% trong số này có trình độ cao đẳng, đại học 

trở lên. Hiện tại, cả nước có trên 1,3 triệu lao động du lịch và liên quan, chiếm khoảng 

2,5% tổng lao động cả nước, trong đó có khoảng 420.000 lao động trực tiếp làm việc 

trong các cơ sở dịch vụ du lịch. Cơ cấu lao động ngành với 42% được đào tạo về du 

lịch, 38% được đào tạo từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa qua đào 

tạo chính quy mà chỉ qua huấn luyện tại chỗ. Sự phân bố lao động giữa các lĩnh vực, 

vùng miền cũng chưa phù hợp. Số lao động cần có chuyên môn, kỹ năng cao vừa 

thiếu, vừa yếu; số lao động chưa đáp ứng yêu cầu lại dư thừa; đặc biệt các vùng du lịch 

mới thì nhân lực đã qua đào tạo rất thiếu. Nhà trường đã tiến hành khảo sát tại các 

công ty về du lịch, lữ hành và khách sạn và đã nhận được sự đánh giá cao với việc mở 

ngành đào tạo về Du lịch, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động rộng lớn. 

Dữ liệu khảo sát cho thấy là nhu cầu nhân lực trình độ cử nhân ngành Du lịch 

của thị trường lao động là rất lớn. Theo báo cáo đánh giá nhu cầu nhân lực ngành Du 

lịch do Khoa Du lịch thực hiện thì tất cả các công ty được hỏi đều thể hiện rõ nhu cầu 

về cử nhân ngành này trong đó tỷ lệ có nhu cầu nhân lực (từ 20 đến 30 và trên 30) là 
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khá lớn. Do đó, việc thành lập Khoa Du lịch - Trường Đại học Công đoàn và xây dựng 

chương trình Du lịch để đưa vào đào tạo trong thời gian tới là hoàn toàn phù hợp. 

3. Đội ngũ giảng viên: Trường Đại học Công đoàn có 305 cán bộ giảng viên, 

trong đó có 06 PGS, 67 tiến sỹ, 194 thạc sỹ và 38 cử nhân. Các giảng viên cơ hữu của 

Khoa Du lịch có thể tham gia đào tạo ngành Du lịch là 01 PGS và 07 Tiến sỹ, 02 thạc 

sỹ và các giảng viên có học vị là tiến sỹ, thạc sỹ ở các khoa khác trong trường  

4. Cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. Ký túc xã của 

nhà trường có 380 phòng (6-8 chỗ/phòng). Nhà trường đã xây dựng xong cơ sở 2 tại 

Hưng Yên giai đoạn 1, đã đưa sinh viên về học An ninh quốc phòng từ ngày 06 tháng 

4 năm 2021. Diện tích xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tính trên một sinh viên là 7,4 

m2. Nhà trường đang tiếp tục cải tạo giảng đường 4 tầng tại cơ sở 1, đáp ứng chất lượng và 

nhu cầu hoạt động. Thư viện có các máy tính được nối mạng phục vụ cho việc tra cứu 

thư mục của thư viện cũng như tìm các tài liệu phục vụ học tập từ trên mạng internet 

một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thư viện của trường có hàng ngàn đầu sách tiếng 

việt và tiếng nước ngoài, phục vụ tốt cho việc tham khảo của các học viên. Thư viện 

của trường có các đầu sách phục vụ cho các học phần trong chương trình đào tạo thuộc 

ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành. 

5. Kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được nhiều thành tựu: Trong thời gian 

qua, trường là một trong những đơn vị dẫn đầu trong Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhiều bài báo được đăng trên các hội thảo 

quốc tế và tạp chí quốc tế có chỉ số ISI, Scopus. Nhiều đề tài, dự án, sản phẩm cấp Nhà 

nước, cấp Bộ Công thương, cấp Sở Khoa học và Công nghệ, đề tài cấp Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam của trường được đánh giá cao.  

Kết luận 

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo đội ngũ nhân lực cho Tổng liên đoàn Lao 

động Việt Nam và cho xã hội, các giảng viên của trường còn tích cực tham gia các 

hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh giáo dục đào tạo 

trở thành xu hướng có tính cạnh tranh cao, Trường Đại học Công đoàn, bên cạnh một 

số ngành có thế mạnh nhất định, thì trong thời gian qua, chưa có những ngành đào tạo 

mới mang tính đột phá, tạo cú huých cho sự phát triển bền vững của nhà trường. 
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Để tiếp tục giữ vững vị thế, vai trò và khẳng định ở một tầm cao mới về thương 

hiệu, trong thời gian tới, trường Đại học Công đoàn cần tiếp tục mở rộng quy mô, tái 

cơ cấu ngành đào tạo, cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục đổi mới, 

hiện đại hóa nội dung, chương trình môn học, phương pháp giảng dạy, đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Đặc biệt, nhu cầu về việc mở mã ngành đào tạo 

mới đáp ứng xu hướng phát triển của nhà trường và nhu cầu xã hội ngày càng đặt ra 

cấp thiết. 

Việc xây dựng Đề án mở ngành Du lịch của Trường Đại học Công đoàn phù 

hợp với năng lực và chiến lược phát triển của Trường, phù hợp với xu thế toàn cầu 

hóa, đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu nhân lực của xã hội. 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch của Trường Đại học Công 

đoàn trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về lĩnh vực du lịch, lữ hành; nắm vững 

nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; có kỹ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ vững vàng; 

đồng thời có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cơ bản; có khả 

năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các công việc chuyên môn thuộc ngành 

Du lịch. 

II. ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Đội ngũ giảng viên 

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

1.1.1. Đội ngũ giảng viên chung 

Năm học 2021-2022 , tổng số giảng viên cơ hữu của Trường là 305 cán bộ, 

giảng viên, trong đó, có 06 giảng viên là PGS.TS , 67 giảng viên có học vị Tiến sĩ, 194 

giảng viên có học vị Thạc sĩ, 38 giảng viên – trợ giảng có trình độ đại học. 

1.1.2. Đội ngũ giảng viên ngành Du lịch 

Khoa Du lịch trực thuộc Trường có 01 giảng viên là Phó giáo sư, Tiến sĩ, 04 

Tiến sĩ và 05 thạc sĩ ngành gần. Đội ngũ giảng viên ngành Du lịch không trùng với 

giảng viên cơ hữu là điều kiện đào tạo trình độ đại học của các ngành khác đang đào 

tạo tại Trường.  

Danh sách Giảng viên là điều kiện mở ngành Du lịch: 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ 

Chức 

danh/ 

Học vị 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Đơn vị công 

tác 

1 Lê Đình Tân 1980 
Trưởng 

khoa 
TS Lịch sử Khoa Du lịch 

2 Lê Văn Tấn 1977 

Phó 

Trưởng 

khoa 

PGS, TS Ngữ văn Khoa Du lịch 

3 Hà Anh Tuấn 1979 
Giảng 

viên 
TS Lịch sử Khoa Du lịch 

4 Nguyễn Thị Hưởng 1982 
Giảng 

viên 
TS Văn học Khoa Du lịch 

5 Nguyễn Thu Hằng 1982 
Giảng 

viên 
ThS Văn hoá học Khoa Du lịch 

6 Bùi Đoan Trang 1984 
Giảng 

viên 
ThS Văn học Khoa Du lịch 

7 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
1987 

Giảng 

viên 
ThS Văn học Khoa Du lịch 

8 Vũ Thị Nga 1968 
Giảng 

viên 
TS Văn học Khoa Du lịch 

9 Nguyễn Đức Tuấn 1978 
Giảng 

viên 
ThS Địa lý Khoa Du lịch 

10 Trương Như Nguyệt 1982 
Giảng 

viên 
ThS Địa lý Khoa Du lịch 

1.2. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng 
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Ngoài ra, Trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là giảng viên, cán bộ, 

công chức làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo góp phần bảo đảm thực hiện hiệu 

quả mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra được xác định trong Chương trình đào tạo. 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức 

vụ 

Chức 

danh/ 

Học vị 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Đơn vị 

công tác 

1 Lê Huy Bắc 1968 
Trưởng 

khoa 
GS, TS Văn học 

Khoa 

VNH, 

ĐHSPHN 

2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1984 
Giảng 

viên 

PGS, 

TS 
Lịch sử 

Khoa 

VNH, 

ĐHSPHN 

3 Lã Nhâm Thìn 1954 
Giảng 

viên 
GS, TS Văn học ĐHSPHN 

4 Dương Tuấn Anh 1975 
Giảng 

viên 

PGS, 

TS 
Văn học ĐHSPHN 

5 Lại Phi Hùng 1954 
Giảng 

viên 

PGS, 

TS 
Văn học 

Khoa Du 

lịch – 

Khách sạn, 

ĐHKTQD 

HN 

6 Vũ Văn Viện 1975 
Trưởng 

khoa 
TS Kinh tế 

Khoa Du 

lịch, Đại 

học Hạ 

Long 

7 Nguyễn Thị Huyền 1980 Trưởng ThS Du lịch 
Đại học 

Hùng 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức 

vụ 

Chức 

danh/ 

Học vị 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Đơn vị 

công tác 

BM Vương 

8 Vũ Đình Hoà 1981 
Giảng 

viên 
TS Địa lý 

Khoa Du 

lịch, Đại 

học 

Phenikaa 

9 Trịnh Lê Anh 1977 
Trưởng 

BM 
TS Du lịch 

Khoa Du 

lịch, Đại 

học 

KHXHNV, 

ĐHQG Hà 

Nội 

10 Đinh Ngọc Ruẫn 1976 
Giảng 

viên 
TS Lịch sử 

Học viện 

Chính trị 

Khu vực I 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.1. Phòng học, giảng đường 

Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng của Trường để 

đảm bảo tỉ lệ diện tích/NH để hỗ trợ hoạt động đào tạo. Tổng diện tích sàn xây dựng 

phục vụ đào tạo, NCKH của 02 cơ sở đào tạo là 42.548,3 m2, bao gồm 91 phòng học 

với tổng diện tích 37.088 m2 (1 hội trường 700 chỗ ngồi, 78 phòng học từ 50 đến 200 

chỗ ngồi, 12 phòng học dưới 50 chỗ ngồi), 10 phòng thực hành với diện tích 2174,3 

m2, Thư viện với diện tích 2141 m2, Nhà thi đấu đa năng với diện tích 1.145 m2. 

Với quy mô NH của Trường 7551 NH chính quy, diện tích sàn đào tạo đạt bình quân 
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5,45 m2/NH. Trường có 66 phòng làm việc với tổng diện tích sử dụng 2947,3 m2, 

bình quân 9,6 m2/người. 

Cơ sở 1 tại Hà Nội, có 04 phòng phục vụ thực hành tin học và thi trắc nghiệm máy 

tính với diện tích 100 m2/ phòng bố trí 50 máy tính/ phòng; 03 phòng thực hành chức 

năng của các Khoa CTXH, Kế toán và TCNH với số lượng 36 máy với diện tích 80 m2/ 

phòng; 01 văn phòng thực hành luật; 02 phòng lab với 41 máy tính/phòng và diện tích 

100m2/phòng.  

Tất cả các phòng học của Trường đã được đầu tư đồng bộ với các trang thiết bị 

hỗ trợ giảng dạy. Các phòng học lý thuyết được lắp đặt các trang thiết bị hỗ trợ cho công 

tác dạy học như: thiết bị âm thanh (TOA, SATO, JARGUAR, JAGWA, MPA-30H..),  

máy chiếu (Hitachi RX250, 350; Panasonic LP351, LP300 ...), thiết bị điều hòa phù hợp 

với quy mô và diện tích từng lớp học. Từ năm học 2019 - 2020, Trường đã trang bị hệ 

thống điều hòa cho một số phòng học có diện tích ≥100m2 tại các phòng học trong toàn 

Trường.  

2.2. Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo 

Thư viện Trường có không gian khép kín, yên tĩnh đặt tại nhà T trong khuôn 

viên Trường, với tổng diện tích sử dụng 2.241m2 .  

Thư viện được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi: hệ thống máy tính kết nối 

Internet, máy in, hệ thống bàn ghế, giá sách, tủ lưu trữ, hệ thống điều hòa, ánh sáng, 

mạng wifi, camera giám sát, hệ thống an ninh thư viện dùng công nghệ RFID… với 

trang thiết bị hiện đại, phù hợp đối tượng là các độc giả trẻ, thư viện đã thu hút được 

số lượng lớn NH, thống kê từ phần mềm Kipos: 30-100 lượt bạn đọc trong một ngày.  

Thư viện có 04 CB có trình độ ThS (01 ThS về Thông tin – Thư viện, 01 

ThS về CNTT, 01 ThS Văn hóa và 01 ThS về Tài chính); 05 Cử nhân về Thư viện. 

Các CB làm việc tại đây luôn có thái độ phục vụ tốt, nhiệt tình, đảm bảo được chức 

năng và nhiệm vụ về thu thập, xử lí và quản lý thông tin. 

Thư viện tiến hành xây dựng kế hoạch bổ sung số lượng giáo trình, sách tham 

khảo theo lộ trình từng năm, hướng đến việc đảm bảo đủ cung cấp 100% cho tất cả 

NH có thể mượn được sách và giáo trình để học tập tất cả các học phần theo đúng đề 

cương, CTĐT được ban hành.  
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Hai phòng đọc của Thư viện có 150 chỗ ngồi, 20 máy tính để tra cứu tài liệu. 

Thư viện có 782 giáo trình, 1.114 sách tham khảo, 2.891 khóa luận, 683 luận văn, 55 

luận án, 18 tạp chí. Thư viện của Trường được kết nối với thư viện điện tử của Trung 

tâm Thông tin Thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội (Hợp đồng số 36/HĐKT ngày 

16/12/2020). Thư viện thường xuyên mở rộng và cập nhật nguồn tài liệu giảng dạy và 

tham khảo dựa trên nhu cầu của người dùng.  

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Cùng với đào tạo, NCKH là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của Trường, 

Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác này. 

Trường đã mở nhiều hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước về NCKH, công nghệ. 

Trường đã xây dựng và hoàn thiện các quy trình về xét duyệt, nghiệm thu và đầu tư tài 

chính cho các đề tài NCKH, biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy 

và học tập; quy chế khen thưởng và hỗ trợ cho các đề tài NCKH. 

Trường đã hoàn thành và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, đề tài 

KHCN cấp Tổng LĐLĐVN, cấp Bộ, cấp Tỉnh, Thành phố và tương đương. Trường đã 

triển khai hàng trăm đề tài NCKH cấp cơ sở và hàng ngàn đề tài NCKH của NH. Các 

đề tài NCKH của Trường tiến hành nghiên cứu đều có giá trị thực tiễn cao. Đặc biệt, 

Trường đã tham gia nhiều dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ. Tháng 10 năm 2015, 

được sự giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao và Tổng LĐLĐVN, Trường đã đăng 

cai tổ chức kỷ niệm lần thứ 18 ngày Công tác xã hội Thế giới và đạt kết quả tốt đẹp. 

Trường đã tham gia nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam, Luật Lao động, Luật Công đoàn; Tham gia Hội đồng tư vấn GD&ĐT, 

KHCN của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trường tham gia đề xuất với Đảng, Nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc về sửa đổi một số nội dung trong Hiến pháp, Luật Lao động và 

Luật Công đoàn có liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn; 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. 

Năm 2015, Trường đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép xuất 

bản “Tạp chí NCKH Công đoàn” có chỉ số ISSN 2354-1342. Đây là Tạp chí công bố 

các kết quả nghiên cứu của CB, GV, NH trong Trường, nơi trao đổi học thuật giữa các 

chuyên gia, học giả các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Các bài nghiên cứu được 

đăng ở Tạp chí góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cũng như NCKH tại 
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Trường, góp phần làm cơ sở cho việc học tập, nâng cao trình độ, công nhận học hàm, 

học vị cho CBGV. 

Việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo được Trường 

chú trọng. Trường đã có nhiều biện pháp để động viên CB, GV viết giáo trình, tài liệu 

phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Để xây dựng và chủ động về giáo 

trình, tài liệu, Trường đã biên soạn và xuất bản hàng trăm đầu sách, phục vụ cho việc 

giảng dạy, học tập. Số sách, giáo trình, tài liệu học tập của Trường trong 5 năm (2016-

2021) đã nghiệm thu, xuất bản như sau: 

TT Năm học Giáo trình, sách bài tập, 

chuyên khảo 

1 2016 – 2017 5 

2 2017 – 2018 8 

3 2018 – 2019 6 

4 2019 -2020 12 

5 2020 - 2021 6 

 Cộng 37 

(Nguồn: Phòng Quản lý khoa học) 

Kết quả NCKH của Trường đã được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước. 

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Trường trong 5 năm qua được thống kế 

trong bảng sau: 

TT CẤP ĐỀ TÀI 

NĂM 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

1 
Đề tài cấp trên 

cơ sở 
02 02 02 02 03 
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2 
Đề tài cấp cơ 

sở 
18 19 24 28 22 

3 Đề tài sinh viên 90 97 82 89 77 

    (Nguồn: Phòng Quản lý khoa học) 

 

 

4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo 

Trường duy trì công tác quản lý các đoàn ra và đoàn vào, công tác quản lý sinh 

viên nước ngoài. Trường đã thiết lập, duy trì mối quan hệ với một số đối tác nước 

ngoài trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn công tác, tìm hiểu và hợp tác về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ Công đoàn, nghiên cứu khoa học… 

Hàng năm, Trường cử cán bộ, viên chức và người học đi dự Hội nghị, Hội thảo, 

tập huấn học tập kinh nghiệm tại các nước có quan hệ hợp tác và tiến hành trao đổi 

Đoàn với các đối tác và tại Trường. Trường đã, đang quan hệ hợp tác song phương với 

một số tổ chức: Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên bang Nga; Học viện Quan 

hệ Lao động Trung Quốc; Trường Đại học Quốc tế Belarus; Trung ương Liên hiệp 

Công đoàn Lào; 

Hàng năm, Trường tiếp nhận hàng chục sinh viên, học viên Lào, Campuchia 

vào học trình độ đại học và sau đại học. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

ngắn hạn về Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn Lào. 
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PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-ĐHCĐ ngày   tháng   năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn)   
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I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHCĐ ngày   tháng   năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn) 

Tên chương trình: Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành  

Du lịch. 

Trình độ đào tạo: Đại học. 

Ngành đào tạo: Du lịch. 

(Tên tiếng Anh: Tourism and Services Management). 

Mã số: 781 01 03    

Loại hình đào tạo: Chính quy. 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Đào tạo cử nhân ngành Du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; 

có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, những kỹ năng chuyên 

sâu về về Du lịch; có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch 

kinh doanh du lịch phù hợp với thực tiễn trong điều kiện môi trường biến động; thành 

thạo các hoạt động tác nghiệp tại các bộ phận điều hành, hướng dẫn du lịch, thị trường 

và các bộ phận khác trong doanh nghiệp lữ hành; quản trị các loại hình dịch vụ du lịch 

và lữ hành của hệ thống công đoàn trong cả nước cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức 

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học cơ bản , 

khoa học xã hội nhân văn, pháp luật, cùng với kiến thức ngành như kế toán, tài chính, 

nhân lực, marketing để bổ trợ và phát triển ngành học và khối ngành kinh tế, kinh 

doanh và quản lý du lịch (văn hóa du lịch, địa lí du lịch, kinh tế du lịch...)  

Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp lữ hành; có khả 

năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị 
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kinh doanh du lịch, cụ thể: Tổ chức kinh doanh lữ hành-hướng dẫn, khách sạn-nhà 

hàng, sự kiện-hội nghị, vui chơi giải trí, quy trình thiết kế, điều hành và triển khai các 

chương trình du lịch, các sự kiện, quá trình điều hành và quản lí hoạt động cung ứng 

dịch vụ… tại một doanh nghiệp du lịch. 

b) Kĩ năng 

Sinh viên tốt nghiệp có kĩ năng tốt trong việc lập kế hoạch; quản lí tài chính, 

quản lí nhân sự, quản lí cơ sở vật chất, quản lí chất lượng; điều hành hoạt động của 

doanh nghiệp du lịch; Có khả năng tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, 

dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại 

các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch; Có kĩ năng tiếp cận và nắm bắt tâm lý 

khách hàng; Có kỹ năng ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp; Sử dụng thành 

thạo ít nhất một ngoại ngữ và có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước 

ngoài, hướng đến việc năm bắt, khai thác nguồn khách du lịch nước ngoài; Có khả 

năng sử dụng các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc thực tiễn của 

hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành trong mọi điều kiện. 

c) Thái độ, đạo đức 

Sinh viên tốt nghiệp có đạo đức tốt, trung thực và trách nhiệm trong mọi công 

việc; làm việc và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ 

hành theo đúng theo quy định của pháp luật; Có thái độ tích cực trong công việc, có 

khát vọng phát triển nghề nghiệp, mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản 

thân và cộng đồng; có tinh thần cống hiến và phục vụ cộng đồng. 

d) Cơ hội nghề nghiệp, vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch có thể làm việc tại các cơ quan và tổ chức 

sau: 

Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa, các đại lý lữ hành… 

Các doanh nghiệp tổ chức sự kiện, các doanh nghiệp kinh doanh ngành vận tải, 

các khu vui chơi giải trí; 

Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu (giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, 

nghiên cứu viên…); 

Các dự án du lịch cộng đồng, dự án phi chính phủ… 
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- Sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch có thể làm việc và đảm nhiệm các vị trí 

công tác sau: 

Nhóm 1: Tự kinh doanh: Có khả năng tổ chức và quản lý (khởi nghiệp 01 

dự án kinh doanh) một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn du lịch; 

Nhóm 2: Nhân viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ các khách sạn, resort, 

khu du lịch, nghỉ dưỡng. Nhân viên thực hiện các chương trình phát triển du lịch, 

hướng dẫn viên du lịch trong các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành; Nhân 

viên tổ chức tiệc, sự kiện trong các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du 

lịch, khu vui chơi, giải trí; 

Nhóm 3: Tổ trưởng (khi có kinh nghiệm) bộ phận, quản lý bộ phận lập kế 

hoạch, điều phối nhân sự như tại các bộ phận như lễ tân, phục vụ, bếp, buồng, 

hành chính trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn. 

Nhóm 4: Vị trí trưởng phòng (khi có kinh nghiệm) quản lý bộ phận như: 

Trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng sales, trưởng phòng Marketing,… 

Nhóm 5: Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực Du lịch ở các viện nghiên cứu, các 

trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao 

đẳng. Giáo viên giảng dạy các môn học quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn tại 

các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Sinh viên ngành Du lịch có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác 

trong các doanh nghiệp và tổ chức khác. 

e) Trình độ ngoại ngữ, tin học 

- Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam. 

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-

BTTTT. 
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2. CHUẨN ĐẦU RA (CĐR) 

 

Nhóm CĐR 
Mã 

CĐR 
Chi tiết 

CĐR - Kiến 

thức 

1 
Áp dụng được các kiến thức khoa học xã hội, chính trị và pháp 

luật trong dịch vụ du lịch và lữ hành 

2 
Áp dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên và công nghệ 

thông tin trong Du lịch 

3 

Áp dụng được kiến thức cơ bản lập kế hoạch, tổ chức và giám 

sát các quá trình trong thực hiện công tác dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

4 

Áp dụng các kiến thức bổ trợ trong quản lý các hoạt động (như 

tài chính, khách hàng, chất lượng, nhân lực,...) trong kinh doanh 

du lịch. 

5 
Áp dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong 

kinh doanh du lịch. 

6 
Vận dụng các kiến thức về văn hoá, tâm lý ứng xử, kinh tế du 

lịch trong kinh doanh du lịch. 

7 
Vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong tổ chức sự kiện, 

hướng dẫn du lịch, quản trị trong công tác khách sạn, lữ hành. 

CĐR - Kỹ 

năng 

8 

Có kỹ năng phản biện, phê phán và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp trong lĩnh 

vực dịch vụ du lịch và lữ hành. 

9 

Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của 

công việc do mình quản lý, tư vấn thuộc lĩnh vực du lịch, lữ 

hành. 

10 
Có kỹ năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề hoạt 

động kinh doanh du lịch, lữ hành. 
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Nhóm CĐR 
Mã 

CĐR 
Chi tiết 

11 
Có khả năng viết, thuyết trình; có khả năng tìm kiếm và sử dụng 

các tài liệu chuyên môn về công việc du lịch, lữ hành. 

12 

Có kỹ năng trong tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ trong thiết 

kế, vận hành và tổ chức các hoạt động trong kinh doanh du lịch, 

lữ hành. 

13 
Thực hành các hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ 

hành. 

14 
Phân tích và đánh giá công việc thực hiện trong lĩnh vực du lịch, 

lữ hành. 

15 

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, lập báo cáo, tổ chức và quản lý 

theo nhiệm vụ và đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn 

thành và kết quả của các thành viên trong nhóm. 

16 
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, đồng thời có 

khả năng sử dụng phần mềm chuyên dùng trong du lịch lữ hành. 

17 

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt bậc 3/6 Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam và giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ 

thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn. 

CĐR - Mức 

tự chủ và tự 

chịu trách 

nhiệm 

18 

Hình thành khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, 

chịu trách nhiệm với kết quả làm việc của bản thân và nhóm với 

cộng đồng. 

19 
Có trách nhiệm trong hướng dẫn và giám sát những người khác 

thực hiện các nhiệm vụ đề ra. 

20 

Hiểu được những ảnh hưởng, tác động của kết quả thực hiện 

công việc tới các bên liên quan và xã hội, môi trường; có đạo 

đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tôn trọng niềm tin các bên 

liên quan 
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Nhóm CĐR 
Mã 

CĐR 
Chi tiết 

21 

Hình thành ý thức đảm bảo chất lượng công việc theo tiêu chuẩn 

quy định; liên tục cải tiến, đổi mới sáng tạo trong công việc; có 

ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có khả 

năng tự định hướng để phát triển sự nghiệp. 

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm, 8 học kì (Theo hình thức niên chế). Tuỳ 

vào tình hình thực tế của Nhà trường, trên cơ sở đề xuất của Khoa chuyên môn và 

nguyện vọng của sinh viên, hình thức đào tạo có thể kết hợp niên chế và tín chỉ (theo 

các quy định của Bộ giáo dục đào tạo và trường Đại học Công Đoàn) 

4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 133 tín chỉ (không kể các 

tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng). Khối lượng kiến thức toàn khóa 

được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 17/ 2021/ TT-BGTĐT của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc Quy định về chuẩn chương trình đào 

tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học  

5. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Theo “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 

quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy”, ban hành 

kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành. 

6. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: Theo “Quy chế 

đào tạo trình độ đại học” ban hành kèm theo Thông tư số 08//2021/TT-BGDĐT ngày 

18 tháng 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN 

Điểm đánh giá học phần là tổng điểm của 1 điểm đánh giá bộ phận và 2 điểm 

thi kết thúc học phần sau khi đã tính trọng số và được làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ theo bảng tính dưới đây: 

 

TT 

Mức điểm HP 

theo thang điểm 10 

Quy đổi điểm HP 

sang điểm chữ 

Quy đổi điểm chữ 

sang thang điểm 4 
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1 8,5 – 10 A 4 

2 7,0 – 8,4 B 3 

3 5,5 – 6,9 C 2 

4 4,0 – 5,4 D 1 

5 < 4,0 F 0 

 

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (tên và khối lượng các học phần) 

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 128 tín chỉ (chưa tính tín chỉ thuộc phần kiến thức 

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Trong đó:  

8.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ  

8.1.1.1. Lý luận chính trị: 11 tín chỉ  

8.1.1.2. Ngoại ngữ 2: 12 tín chỉ  

8.1.1.3. Công nghệ thông tin: 3 tín chỉ 

8.1.1.4. Pháp luật: 2 tín chỉ  

8.1.1.5. Công đoàn: 2 tín chỉ 

8.1.1.6. Giáo dục thể chất: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

8.1.1.7. Giáo dục Quốc phòng - an ninh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

8.1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

8.1.2.1. Kiến thức chung: 25 tín chỉ  

 + Bắt buộc: 15 tín chỉ  

 + Tự chọn: 10 tín chỉ  

8.1.2.2. Kiến thức chuyên ngành: 55 tín chỉ  

 + Bắt buộc: 48 tín chỉ  

 + Tự chọn: 7 tín chỉ  
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8.1.2.3. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ  

8.2. Khung chương trình đào tạo ngành Du lịch 

STT Mã học phần Tên học phần Số TC 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 38 

1.1 Khối kiến thức Giáo dục chính trị 11 

1  Triết học Mác - Lênin 3 

2  Kinh tế Chính trị Mác - Lênin 2 

3  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

4  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

5  Lịch sử Đảng CSVN 2 

1.2 Khối kiến thức Giáo dục thể chất và QPAN  

6  Giáo dục thể chất  

7  Giáo dục quốc phòng an ninh  

1.3 Khối kiến thức Ngoại ngữ 12 

8  Tiếng Anh 1 3 

9  Tiếng Anh 2 3 

10  Tiếng Anh 3 3 

  Tiếng Anh 4 3 

1.4. Khối kiến thức 15 

11  Pháp luật đại cương 2 
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12  Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 2 

  Đại cương về Công đoàn Việt Nam 3 

  Đại cương văn hoá Việt Nam 2 

  Đại cương văn học Việt Nam 3 

 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần) 2 

15  Kỹ năng giao tiếp 2 

16  Kỹ năng quản trị văn phòng 2 

17  Kỹ năng làm việc nhóm 2 

  Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 

II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 74 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 25 

 Học phần bắt buộc 15 

21  Lịch sử văn minh thế giới 3 

22  Địa lý du lịch 3 

23  Quản lý nhà nước về du lịch 2 

24  Quan hệ lao động học phần 1 2 

25  Quản trị xung đột và đàm phán 3 

26  Kỹ năng chuyển đổi số 2 

 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) 2 

28  Quản trị học 2 
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30  Quản trị doanh nghiệp 2 

31 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 2 

32  Tâm lý học du lịch 2 

33  Tâm lý học quản lý 2 

  Tâm lý học lao động 2 

 Học phần tự chọn (chọn 2 trong 6 học phần) 4 

  Kỹ năng thuyết trình 2 

  Kỹ năng tổ chức các hoạt động xã hội 2 

  Mạng xã hội 2 

  Hành vi tiêu dung 2 

  Thống kê xã hội 2 

  Xã hội học du lịch 2 

 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 2 

  Luật kinh doanh 2 

  Luật lao động 2 

  Luật việc làm 2 

2.2 Kiến thức ngành 49 

 Học phần bắt buộc 42 

34  Tổng quan về du lịch 3 

35  Kinh tế du lịch 2 
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37  Du lịch trực tuyến 2 

38  Văn hóa doanh nghiệp 2 

39  Quản trị thương hiệu du lịch và lữ hành 2 

40  Kinh doanh du lịch, lữ hành 2 

41  Marketing du lịch 3 

43  Quản trị nhân lực du lịch và lữ hành 2 

44  Tuyến, điểm du lịch 3 

45  Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 

46  Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 

47  Nghiệp vụ điều hành du lịch 3 

48  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 

49  Quản trị thay đổi 3 

50  Thực tế tuyến, điểm du lịch 1 3 

51  Thực tế tuyến, điểm du lịch 2 3 

52 Học phần tự chọn (chọn 2 trong 8 học phần) 4 

53  Du lịch văn hoá 2 

54  
Phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống Việt 

Nam 2 

55  
Bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số Việt 

Nam 2 

56  Hệ thống di tích, danh thắng Việt Nam 2 
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57  Quản trị đa văn hóa 2 

58  Quản trị và tổ chức sự kiện 2 

59  Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 2 

60  Quản trị tài chính du lịch 2 

 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần) 3 

61  Khởi nghiệp kinh doanh du lịch 3 

62  Xây dựng chương trình du lịch 3 

63  Xúc tiến dịch vụ du lịch 3 

64  Quản trị dịch vụ VIP trong du lịch 3 

III Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp 16 

65  Thực tập chuyên ngành 1 3 

66  Thực tập chuyên ngành 2 3 

67  Thực tập 10 

 

 TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 128 

 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

Học kỳ 1:       

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số  

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

 chú 

1  Triết học Mác - Lênin 3 45 0   

2  Kinh tế chính trị Mác - 2 30 0   
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Lênin 

3  Giáo dục thể chất 1 2 0 30   

4  Tin học đại cương 2 15 15   

5  Ngoại ngữ 1 3 30 15   

6  Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 35 10   

7  Giao tiếp, lễ tân, ngoại giao 2 20 10   

8  Xác suất thống kê 2 30 0   

Tổng 19     

 

Học kỳ 2:       

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

chú 

1  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0   

2  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0   

3  Giáo dục thể chất 2 2 0 30   

4  Ngoại ngữ 2 3 30 15   

5  Tổng quan về Công đoàn 2 30 0   

6  Quản trị học căn bản 2 30 0   

7  Marketing căn bản 3 30 15   

8  
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
2 25 10   
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Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 

9  
Mạng xã hội: lý thuyết và 

ứng dụng 
2 20 10 

  

10  
Phong tục, tập quán, lễ hội 

truyền thống Việt Nam 
2 25 5 

  

Tổng 17     

 

Học kỳ 3:       

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

chú 

1  Lịch sử Đảng CSVN 2 30 0   

2  
Nhà nước và pháp luật đại 

cương 
3 45 0  

 

3  Giáo dục quốc phòng 165T 88 77   

4  Ngoại ngữ 3 3 40 15   

5  Marketing du lịch, lữ hành 2 15 30   

7  
Thực tế tuyến, điểm du 

lịch 1 
2 0 30  

 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 

8  
Truyền thông đa phương 

tiện 
2 30 0 

  

9  Hành vi tiêu dùng 2 30 0   

10  Quản trị chất lượng dịch 2 25 10   
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vụ du lịch, lữ hành 

Tổng 17     

 

 

Học kỳ 4:       

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

chú 

1 
 

Lịch sử Thế giới và Việt 

Nam đại cương 
4 45 30  

 

2  Địa lí du lịch 3 35 10   

3  Kinh tế du lịch 3 30 15   

4 
 

Ngoại ngữ chuyên ngành 

du lịch 1 
4 30 50  

 

5  Thực tập chuyên ngành 1 2  30   

6  Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 20 20   

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 

7 
 

Bản sắc văn hóa các dân 

tộc thiểu số Việt Nam 
2 20 10   

8 
 

Các loại hình du lịch và lữ 

hành hiện nay 2 20 10 
  

9  Du lịch bền vững 2 30 0   

Tổng 20     

Học kỳ 5:       
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

chú 

1  Tuyến, điểm du lịch 3 15 30 THCB  

2 
 

Thương mại điện tử căn 

bản 
2 25 10   

3 
 

Nghiệp vụ điều hành du 

lịch, lữ hành 
3 35 20   

4 
 

Quản trị thương hiệu du 

lịch và lữ hành 
3 35 20 

 
 

5 
 

Ngoại ngữ chuyên ngành 

du lịch 2 
4 45 30 

 
 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần) 

6 
 

Quản trị xung đột văn hóa 

trong du lịch, lữ hành 
2 25 10  

 

7 
 

Chiến lược và quy hoạnh 

du lịch 
2 25 10  

 

8  Quản trị và tổ chức sự kiện 2 25 10   

Tổng 17     

 

Học kỳ 6:       

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

chú 

1 
 

Quản trị kinh doanh lữ 

hành 
4 50 10   
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2 
 

Quản trị dịch vụ du lịch, lữ 

hành 
3 40 15   

3 
 

Quản trị nhân lực du lịch, 

lữ hành 
3 35 20   

4 
 

Quản trị chuỗi cung ứng 

du lịch và lữ hành 
2 20 20   

5  Thực tập chuyên ngành 2 3 0 90   

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) 

6 

 Khởi nghiệp kinh doanh du 

lịch, lữ hành 
3 35 10  

 

7 

 Xây dựng chương trình du 

lịch, lữ hành 
3 35 10  

 

8 

 Xúc tiến dịch vụ du lịch, lữ 

hành 
3 35 10  

 

8 

 Quản trị dịch vụ VIP trong 

du lịch và lữ hành 3 35 10  
 

Tổng 18     

Học kỳ 7:       

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

chú 

1  Du lịch trực tuyến 3 30 15   

2 

 Đạo đức và văn hóa doanh 

nghiệp du lịch, lữ hành 
2 20 10   

3  Nghiệp vụ hướng dẫn du 3 30 15   
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lịch, lữ hành 

4 

 Thực tế tuyến, điểm du 

lịch 2 
3 0 45 

  

5 
 

Thanh toán quốc tế trong 

du lịch, lữ hành 
2 25 10   

6  
Hệ thống du lịch công 

đoàn Việt Nam 
3 35 10  

 

Tổng 16     

Học kỳ 8:       

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 
LT TH ĐKTQ 

Ghi 

chú 

1  Thực tập tốt nghiệp 4 0 120   

2  Khóa luận tốt nghiệp 8 0 120   

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

3 

 

Quản trị sự thay đổi trong 

doanh nghiệp du lịch, lữ 

hành 

3 30 15   

4 
 

Kinh doanh dịch vụ bổ 

sung trong du lịch, lữ hành 
2 20 10  

 

5 
 

Xây dựng dự án dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
3 30 15  

 

Tổng 12     
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9. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

9.1 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch quy định nội dung tổng 

thể các hoạt động giáo dục của một khóa học thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân 

bố thời gian theo quy định hướng dẫn tại: Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

9.2 Chương trình được thiết kế trên cơ sở chương trình khung của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình được cấu trúc thành 2 khối kiến thức 

giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. 

9.3 Thời gian và kế hoạch đào tạo: 

- Khóa học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình tổng 

thể. Tùy thuộc chương trình, khóa học được quy định như sau: 

Khóa học đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm tùy theo 

ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng 

tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với 

người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm 

học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo. 

- Một năm học có hai kỳ học chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực 

học và 3 tuần thi. Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức 

thêm một học kỳ học phụ để sinh viên có điều kiện được học lại; học bù … Mỗi học 

kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi. 

- Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho các 

chương trình, Hiệu trưởng dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học 

kỳ. 

- Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thiết kế chương 

trình quy định tại khoản 1 của Điều này, cộng với 2 học kỳ đối với các khóa học dưới 

3 năm; 4 học kỳ đối với các khóa học từ 3 đến dưới 5 năm; 6 học kỳ đối với các khóa 

học từ 5 đến 6 năm. 

Tùy theo điều kiện đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng quy định thời gian tối 

đa cho mỗi chương trình, nhưng không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế 
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cho chương trình đó. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định của 

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối 

đa để hoàn thành chương trình. 

9.4 Học phần và tín chỉ: 

- Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên 

tích lũy trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, 

nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức 

trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết 

cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều 

môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định. 

Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn. 

- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính 

yếu của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy; 

- Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết 

nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hóa hướng 

chuyên môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi 

chương trình. 

- Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ 

được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30-45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo 

luận; 45-90 giờ thực tập tại cơ sở; 45-60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, 

khóa luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để 

tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Đối với 

những chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, 

thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ. Một tiết học được tính bằng 50 

phút. 

Trong các trường hợp khác Hiệu trưởng nhà trường sẽ quy định cụ thể số tiết, 

số giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường. 

9.5 Điều kiện thực hiện: 

- Về giảng viên: Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình phải có trình độ từ 

Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm dạy ngành Du lịch, đã qua nghiệp vụ sư phạm, có lòng 
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yêu nghề và nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục. Ngoài giảng viên cơ hữu, định kỳ nhà 

trường mời giảng viên thỉnh giảng của các trường đại học có kinh nghiệm hoặc chuyên 

gia của các công ty du lịch, cơ quan tổ chức khác có uy tín tham gia giảng dạy, hội 

thảo chuyên đề hoặc giao lưu với sinh viên đối thoại trực tiếp về định hướng nghề 

nghiệp. 

- Về phương pháp giảng dạy: Chủ yếu áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên 

tiến, tích cực với mục tiêu lấy người học làm trung tâm. Phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của người học trong việc tiếp cận, lĩnh hội tri thức. 

- Về phương tiện giảng dạy và học tập: Đảm bảo về tiêu chuẩn phòng học lý 

thuyết, phòng học thực hành với các trang thiết bị đa phương tiện (máy tính, máy 

chiếu, radio…) nhằm hỗ trợ người dạy và người học khai thác tối đa các ứng dụng 

khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Thư viện của Nhà trường cung cấp 

đầy đủ giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, phương tiện thực hành phục vụ người 

dạy và người học trong quá trình giảng dạy và học tập. 

9.6 Quy trình tổ chức đào tạo thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

9.7 Việc tổ chức kiểm tra và thi học phần đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

9.8 Việc tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho 

sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

9.9 Phòng Quản lý đào tạo Đại học theo dõi các Khoa chuyên môn liên quan 

thực hiện các hoạt động dạy và học điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo theo 

yêu cầu thực tế đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. 

9.10 Hiệu trưởng ký quyết định ban hành chương trình đào tạo để triển khai 

thực hiện trong phạm vi Nhà trường. 
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10. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(1). HỌC PHẦN 1: TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 

Học phần Triết học Mác-Lênin giới thiệu một cách có hệ thống những quan 

điểm triết học cơ bản của C. Mác, Ph. Ăngghen và V. I. Lênin với tư cách là hệ thống 

những quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy. Triết học Mác-

Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công 

nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo xã 

hội. Học phần này là một nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong chương 

trình cử nhân đại học nhằm giáo dục lý luận cho người học, giúp người học xây dựng 

thế giới quan và phương pháp luận khoa học để nhận thức và hoạt động thực tiễn hiệu 

quả, đồng thời tiếp cận các môn khoa học khác. 

(2). HỌC PHẦN 2: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về Kinh tế chính trị Mác – Lênin như: 

Khái quát sự ra đời, phát triển, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham 

gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền 

trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi 

ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế cuả 

Việt Nam. 

(3). HỌC PHẦN 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học như: Khái 

quát sự ra đời, phát triển, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu 

CNXHKH; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; CNXH và thời kỳ quá độ lên 

CNXH; dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai 

cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên CNXH; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

(4). HỌC PHẦN 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ khái niệm tư 

tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội 

dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về 

Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về đại đoàn kết, về văn hóa, đạo đức, con người. 

(5). HỌC PHẦN 5: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Nội dung học phần gồm có 4 chương: Chương nhập môn tập trung làm rõ đối 

tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Từ chương 1 đến chương 3 trình bày sự ra đời và quá trình lãnh 

đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam theo tiến trình lịch sử dân tộc từ năm 1930 

- 2018. 
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(6). HỌC PHẦN 6: TIẾNG ANH 1 

Sinh viên có thể rèn luyện & nâng cao kỹ năng ngôn ngữ thông qua lý thuyết, 

các bài đọc, bài tập & tình huống thực hành Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng và ngữ 

pháp cơ bản thường gặp, thực hành giao tiếp các câu nói thông thường, sử dụng vốn từ 

vựng và ngữ pháp cơ bản để có thể viết một số bài luận bằng tiếng Anh theo các chủ 

đề đã học, phát triển kỹ năng nghe và đọc hiểu theo nội dung đã học và đạt trình độ 

tương đương TOEIC 150- 200 điểm. 

(7). HỌC PHẦN 7: TIẾNG ANH 2 

   Học phần Tiếng Anh 2 gồm 03 tín chỉ được phân bổ trong 12 tuần là học phần  

thứ 2 trong chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các khoa, ngành của trường 

Đại học Công đoàn. Học phần này gồm có 5 chủ đề khác nhau, chủ yếu tập trung vào 

việc rèn luyện 4 kỹ năng nói, nghe, đọc, viết và ngữ âm, từ vựng. 

    Mục đích của học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ 

năng cơ bản trong một số tình huống quen thuộc hàng ngày, góp phần chuẩn bị một số 

kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên học tiếp các học phần tiếng Anh 3 và 4. 

Sinh viên sẽ được học ngữ pháp và từ vựng kết hợp với luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết.        

(8). HỌC PHẦN 8: TIẾNG ANH 3 

Tiếng Anh học phần 3 gồm ba tín chỉ được phân bổ trong 12 tuần với  các nội 

dung cơ bản sau: Phần nghe: gồm 2 phần ( Part 1, 2).  Nghe mô tả tranh về người và 

vật. Nghe các câu hỏi về thời gian, người, quan điểm, lựa chọn, gợi ý, lý do và địa 

điểm. Hoàn thành câu với các hiện tượng ngữ pháp như: danh từ, động từ, tính từ, 

trạng từ, giới từ, liên từ. Hoàn thành đoạn văn với các kiến thức ngữ pháp và từ vựng 

như: động từ khiếm khuyết, so sánh của  tính từ, các câu so sánh, trạng từ chỉ tần suất, 

các thì của động từ. Tập trung phát triển kiến thức 2 kỹ năng nghe, đọc nhằm giúp sinh 

viên làm quen và nắm vững kiến thức và kỹ năng làm bài thi TOEIC. 

(9). HỌC PHẦN 9: TIẾNG ANH 4 

Học phần tiếng Anh 4 gồm ba tín chỉ được phân bổ trong 12 tuần. Các nội dung 

trong học phần này cung cấp những kiến thức ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng để sinh 

viên có thể vận dụng khi học các kỹ năng nghe (Phần 3 + 4), đọc (Phần 7). Học phần 

này cũng rèn luyện thêm kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên làm bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng. Cụ thể: Phát triển toàn diện các kỹ năng: nghe (nghe lấy thông tin 

chính, nghe lấy thông chi tiết, nghe và suy luận), đọc (đọc nhanh để tìm ý chính, đọc 

và nắm bắt được các thông tin chi tiết, đọc và suy luận). 

(10). HỌC PHẦN 10: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 
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- Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và 

pháp luật như: nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức,… của Nhà nước và pháp 

luật 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về Quy phạm pháp luật, văn bản quy 

phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý,... 

(11). HỌC PHẦN 11: KỸ NĂNG SỬ DỤNG  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CƠ BẢN 

Học phần cung cấp kiến thức có tính hệ thống về Đại cương về tin học, cơ bản 

hệ điều hành, phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng tính 

Microsoft Excel, phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint, cơ bản về Internet. 

(12). HỌC PHẦN 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

Môn học gồm ba nhóm vấn đề chính: Vấn đề thứ nhất: Khái quát sự hình thành 

và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ; Vấn đề thứ hai: Tính 

chất, vị trí, mối quan hệ của Công đoàn Việt Nam với các thành viên trong hệ thống 

chính trị, mối quan hệ với người sử dụng lao động, người lao động; Vai trò, các chức 

năng cơ bản của Công đoàn Việt Nam; Vấn đề thứ ba: Nguyên tắc, phương pháp hoạt 

động của Công đoàn Việt Nam, các hoạt động cơ bản của Công đoàn, nhiệm vụ quyền 

hạn của đoàn viên Công đoàn. 

(13). HỌC PHẦN 13A: KĨ NĂNG GIAO TIẾP 

Kĩ năng giao tiếp là môn học có tính thực tiễn cao, cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức lí thuyết và thực hành thông qua hệ thống bài tập về các tình huống 

giao tiếp cụ thể. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ 

bản về giao tiếp, ứng xử, đồng thời thực hành để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức 

môn học vào các tình huống giao tiếp hằng ngày cũng như trong hoạt động nghề 

nghiệp sau này. 

(14). HỌC PHẦN 13B: KĨ NĂNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

Kĩ năng quản trị văn phòng là môn học vừa có tính lí luận vừa có tính thực tiễn 

cao, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về công tác quản trị văn phòng cụ thể hơn 

là quản trị hành chính văn phòng. Đồng thời môn học còn giúp sinh viên hình thành kĩ 

năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kĩ năng tổ chức các hoạt động thuộc nhiệp vụ 

lễ tân, kĩ năng soạn thảo và quản lí văn bản hành chính. 

(15). HỌC PHẦN 13C: KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

Kĩ năng làm việc nhóm là môn khoa học ứng dụng nghiên cứu các nội dung 

như: tổng quan về nhóm, kĩ năng làm việc nhóm, thực hành làm việc nhóm. Trong quá 

trình học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nhóm, kĩ năng làm 

việc nhóm, đồng thời thực hành để rèn luyện và biết cách vận dụng những kiến thức đã 
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được học vào các tình huống giao tiếp hằng ngày cũng như hoạt động nghề nghiệp sau 

này. 

(16). HỌC PHẦN 13D: KĨ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn bản và văn bản 

Quản lí Nhà nước (khái niệm, vai trò, chức năng của VBQLNN, các loại VBQLNN và 

thẩm quyền ban hành); những yêu cầu và cách thức soạn thảo văn bản. Kết hợp giữa 

trình bày lí thuyết và các bài tập thực hành, môn học rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

soạn thảo, trình bày và ban hành các loại văn bản trong hoạt động quản lý hành chính 

và kinh doanh như : quyết định, chỉ thị, tờ trình, thông báo, báo cáo, biên bản, công 

văn, các loại hợp đồng... 

(17). HỌC PHẦN 14: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản của văn hóa Việt Nam như: Các khái 

niệm về văn hóa, văn hóa học và đại cương về tiến trình văn hóa Việt Nam, không 

gian văn hóa Việt Nam. Chỉ ra các loại hình văn hóa Việt Nam, các yếu tố cấu thành 

văn hóa Việt Nam và nội hàm của các yếu tố đó. Làm sáng tỏ văn hóa Việt Nam là 

tổng hòa các giá trị vật chất và tinh thần do các thế hệ người Việt Nam tạo nên trong 

quá trình tương tác với tự nhiên, xã hội và con người. Những yếu tố trên tác động đến 

tự nhiên như: Ăn, ở, mặc..; Tác động đến xã hội như: Phong tục tập quán, tôn giáo, 

triết học, đạo đức..; Tác động đến chính con người: Các giá trị như Chân-chân thật- giá 

trị nhân bản. Thiện –tốt- giá trị nhân đạo. Mĩ-đẹp-giá trị nhân văn.. 

(18). HỌC PHẦN 15: ĐẠI CƯƠNG VĂN HỌC VIỆT NAM 

Học phần nghiên cứu các vấn đề như: Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về 

văn học: khái niệm văn học; khái niệm văn chương; khái niệm nhà văn, tác giả và tác 

gia văn học; quá trình văn học và tiến trình văn học; bộ phận văn học, nền văn học; giá 

trị văn học; giá trị nhân đạo, giá trị nhân văn của nền văn học. Nghiên cứu về các bộ 

phận hợp thành của nền văn học Việt Nam (bộ phận văn học dân gian và văn học viết); 

quá trình phát triển của nền văn học viết Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; vấn đề 

con người qua văn học. Nghiên cứu về các khuynh hướng vận động của nền văn học 

qua các thời kỳ lịch sử như khuynh hướng vận động hiện thực hoá; khuynh hướng vận 

động theo hướng dân tộc hoá; khuynh hướng vận động theo hướng dân chủ hoá; 

khuynh hướng vận động theo hướng hiện đại hoá… 

(19). HỌC PHẦN 16: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 

Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: Nghiên cứu tổng quan về văn minh 

phương Đông. Nghiên cứu về văn minh Ai Cập về cơ sở hình thành cũng như các 

thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ai Cập. Nghiên cứu về văn minh Ấn Độ về cơ sở 

hình thành cũng như các thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ấn Độ. Nghiên cứu về 

văn minh Trung Quốc về cơ sở hình thành cũng như các thành tựu chủ yếu của nền 



48 
 

văn minh Trung Quốc. Nghiên cứu về văn minh phương Tây về cơ sở hình thành cũng 

như các thành tựu chủ yếu của nền văn minh phương Tây. 

(20). HỌC PHẦN 17: ĐỊA LÍ DU LỊCH 

Môn học cung cấp cho người học các vấn đề cơ bản về Địa lí du lịch; mối quan 

hệ giữa vị trí địa lí, tài nguyên du lịch và sự phát triển ngành du lịch Việt Nam. Đồng 

thời, cung cấp cho người học đặc điểm khái quát; tài nguyên du lịch; các sản phẩm du 

lịch đặc trưng; địa bàn trọng điểm phát triển du lịch; hệ thống các trung tâm và đô thị 

du lịch cấp quốc gia của 7 vùng du lịch ở Việt Nam. 

(21). HỌC PHẦN 18. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 

Môn học này sẽ giúp cho những sinh viên ngành du lịch có được kiến thức pháp 

lý cơ bản về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực du lịch và hoạt động du lịch bao gồm 

quản lý nhà nước về du lịch, quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch, quy chế pháp lý 

đối với hướng dẫn viên du lịch và các lao động phục vụ trong ngành du lịch, quyền và 

nghĩa vụ pháp lý của khách du lịch. 

(22). HỌC PHẦN 19: QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1 

Học phần Quan hệ lao động 1 bao gồm những nội dung sau: phân tích những 

vấn đề khái quát về quan hệ lao động như: Nguồn gốc hình thành và phát triển của 

quan hệ lao động; Các học thuyết và mô hình; Các khái niệm và phân loại; Vai trò của 

xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ đối với các chủ thể; Các điều kiện 

xác lập; Các nguyên tắc vận hành và các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lao động. 

Thứ hai, phân tích các chủ thể và các cơ chế hoạt động, thiết chế của quan hệ lao động. 

Thứ ba, phân tích nội dung, hình thức biểu hiện của quan hệ lao động. 

(23). HỌC PHẦN 20: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ DƯ LUẬN XÃ 

HỘI 

Học phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về truyền thông đại chúng, dư 

luận xã hội. Làm rõ nội hàm của các khái niệm cơ bản về truyền thông đại chúng, dư 

luận xã hội; giúp người học hiểu bản chất của quá trình truyền thông đại chúng, phân 

tích TTĐC như một quá trình xã hội, có chức năng và vai trò xã hội quan trọng; lược 

sử và giới thiệu hệ thống lý thuyết nghiên cứu về TTĐC, DLXH; làm rõ đặc trưng, bản 

chất và mối quan hệ biện chứng giữa TTĐC và DLXH; giúp người học vận dụng lý 

thuyết và kỹ năng cơ bản của TTĐC, DLXH để phân tích các vấn đề xã hội một cách 

khoa học. 

(24). HỌC PHẦN 21.A. TÂM LÍ HỌC DU LỊCH 

  Học phần cung cấp kiến thức lý luận về tâm lý con người như: một số khái 

niệm về tâm lý, quản lý, đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành tâm lý học quản lý, 

các phương pháp nghiên cứu tâm lý quản lý, nghiên cứu về hiện tượng tâm lý cá nhân 

và nhóm với tư cách là khách thể quản lý, đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý 
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và giao tiếp trong hoạt động quản lý. Từ đó giúp người học có được những kiến thức 

nền tảng căn bản, hỗ trợ cho việc học tập các học phần tiếp theo trong chương trình 

đào tạo. 

(25). HỌC PHẦN 21.B. TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về tâm lý con người như: một số khái 

niệm về tâm lý, quản lý, đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành tâm lý học quản lý, 

các phương pháp nghiên cứu tâm lý quản lý, nghiên cứu về hiện tượng tâm lý cá nhân 

và nhóm với tư cách là khách thể quản lý, đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý 

và giao tiếp trong hoạt động quản lý. Từ đó giúp người học có được những kiến thức 

nền tảng căn bản, hỗ trợ cho việc học tập các học phần tiếp theo trong chương trình 

đào tạo. 

(26). HỌC PHẦN 21.C. TÂM LÝ HỌC LAO ĐỘNG 

Môn học Tâm lý học lao động cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản 

của tâm lý học , tâm lý học lao động bản chất hiện tượng tâm lý con người, các quá 

trình nhận thức của người lao động, nhân cách của người lao động, một số vấn đề tâm 

lý học trong tổ chức lao động khoa học, những yếu tố tâm sinh lý ảnh hưởng đến sự an 

toàn lao động của người lao động, tâm lý học quản lý trong tập thể lao động , những 

biện pháp kích thích lao động, xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh nhằm nâng 

cao năng suất lao động và sự phát triển tích cực của những tập thể sản xuất và các 

phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học lao động như: phương pháp quan sát, 

điều tra, trắc nghiệm, thực nghiệm, phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá 

nhân, phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 

(27). HỌC PHẦN 22A: TÀI NGUYÊN DU LỊCH 

Môn học cung cấp cho người học các vấn đề cơ bản về tài nguyên du lịch, hệ 

thống hóa các loại tài nguyên du lịch, đặc điểm của từng loại tài nguyên và ảnh hưởng 

của chúng tới sự phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch và khả năng hình thành các 

điểm, tuyến du lịch và đáp ứng nhu cầu du lịch. 

(28). HỌC PHẦN 22B: KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

Kĩ năng thuyết trình là môn khoa học ứng dụng nghiên cứu các nội dung như: 

tổng quan về kĩ năng thuyết trình và thực hành kĩ năng thuyết trình. Trong quá trình 

học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về thuyết trình, kĩ năng thuyết 

trình, đồng thời thực hành để rèn luyện và biết cách vận dụng những kiến thức đã được 

học vào các tình huống thuyết trình trong học tập cũng như hoạt động nghề nghiệp sau 

này. 

(29). HỌC PHẦN 22C: DÂN TỘC HỌC 

Học phần Dân tộc học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dân 

tộc học (DTH) trên thế giới và cũng như ởViệt Nam; Các kiến thức cơ bản về các loại 
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hình cộng đồng người trong lịch sử, khái niệm tộc người và dân tộc ở Việt Nam, các 

tiêu chí xác định dân tộc (tộc người). Nguồn gốc các chủng tộc, các tiêu chí phân loại 

chủng tộc, phân loại chủng tộc trên thế giới, Đông Nam Á và Việt Nam. Các phương 

pháp phân loại ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Các 

hình thức tín ngưỡng nguyên thủy, tàn dư của nó hiện nay ở các tộc người. Những kiến 

thức cơ bản về Cộng đồng các dân tộc Việt Nam như: Điều kiện tự nhiên, thành phần 

tộc người, sự phân bố dân cư và đặc điểm của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

(30). HỌC PHẦN 22D: DI TÍCH, DANH THẮNG VIỆT NAM 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về: cơ sở hình thành các 

loại hình văn hóa vật thể ở Việt Nam; những thành tố cơ bản của hệ thống di tích và 

danh thắng Việt Nam; vấn đề quản lý, bảo tồn và phát huy tác dụng của các di tích và 

danh thắng, đặc biệt nhấn mạnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế du lịch. Học phần 

cũng trang bị cho người học những kỹ năng, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành 

cơ bản. 

(31). HỌC PHẦN 22E: CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN 

THỐNG 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản giới thiệu về: Những kiến thức 

chung về khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo, lễ, hội, lễ hội, lễ tục, di sản văn hóa vật thể 

và phi vật thể. Những kiến thức về cơ sở hình thành, lịch sử, các loại hình của tín 

ngưỡng, tôn giáo, lễ hội. Qua đó tránh được sự nhầm lẫn giữa các loại hình tín ngưỡng 

và tôn giáo, đồng thời nâng cao được sự hiểu biết tại một cơ sở thờ tự, một lễ hội. Kỹ 

năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường học tập, nghề 

nghiệp. 

(32). HỌC PHẦN 22F: VĂN HÓA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á 

Học phần cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản của văn hoá Đông Á, 

văn hóa Đông Nam Á như: tổng quan chung về khu vực Đông Nam Á; nhóm chủng 

tộc; nhóm ngôn ngữ; chữ viết; ngành nghề, địa lý, khí hậu; các giai đoạn “đột biến văn 

hoá”; giúp sinh viên nắm vững những vấn đề mấu chốt liên quan đến vấn đề văn hóa 

dân tộc của các nước trong khu vực. Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên 

lớp, tích cực trong việc chuẩn bị bài ở nhà, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm có 

kết quả. 

(33). HỌC PHẦN 23: QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT VÀ ĐÀM PHÁN  

- Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị xung đột 

và đàm phán như: khái niệm xung đột và đàm phán, nội dung quản trị xung đột và đàm 

phán, nghệ thuật quản trị xung đột và đàm phán. 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị các loại xung đột và thực 

hiện các loại đàm phán như: đàm phán cạnh tranh, đàm phán hợp tác, đàm phán đa 

phương, đàm phán quốc tế… 
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(34). HỌC PHẦN 24: KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về chuyển đổi 

số thông qua việc nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân, doanh nghiệp; triển 

khai chiến lược tìm tin, truy cập, đánh giá cá nguồn tin và nội dung của chúng; lưu trữ, 

quản lý và tổ chức thông tin an toàn. Áp dụng vào thực tế để đề xuất ý tưởng và xây 

dựng các sản phẩm nội dung số. 

(35). HỌC PHẦN 25: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH 

Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Nghiên cứu khái quát về du lịch; thị trường du lịch, nghiên cứu về sản phẩm du 

lịch. Nghiên cứu về các lĩnh vực kinh doanh du lịch, nghiên cứu về nhân lực trong 

ngành du lịch. Nghiên cứu về cơ sở vật chất - kỹ thuật trong ngành du lịch, nghiên cứu 

các tác động của du lịch đến kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường. 

(36). HỌC PHẦN 26. KINH TẾ DU LỊCH 

Học phần Kinh tế du lịch cung cấp cho người học lí thuyết về thị trường du lịch 

(cầu du lịch, cung du lịch và giá cả du lịch), phân tích hoạt động của doanh nghiệp du 

lịch trong mối tác động qua lại với môi trường kinh doanh, đánh giá khả năng sinh lời 

của một dự án đầu tư du lịch, đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm phân tán rủi ro trong 

kinh doanh du lịch. 

(37). HỌC PHẦN 27: MARKETING CĂN BẢN 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Marketing. 

Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về Marketing và nội dung quản trị 

Marketing. Biết sử dụng các chính sách Markeing hỗn hợp vào các hoạt động cụ thể 

tại doanh nghiệp nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, thúc đẩy tiêu thủ sản phẩm. 

Từ việc nghiên cứu môn học, sinh viên có thể hiểu rõ tầm quan trọng và biết cách áp 

dụng các hoạt động Marketing tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

(38). HỌC PHẦN 28: THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH 

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về tiền tệ, tín dụng và thanh toán 

quốc tế, điều kiện áp dụng trong thanh toán quốc tế, hệ thống ngân hàng đại lý và các 

tài khoản có liên quan. 

Kiến thức nghiệp vụ thanh toán quốc tế, bộ chứng từ sử dụng trong hoạt động 

thanh toán quốc tế gồm chứng từ thương mại và chứng từ tài chính. 

Nghiên cứu các phương thức thanh toán ngân hàng cung cấp cho các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu như thanh toán chuyển tiền, thanh toán nhờ thu và thanh toán 

tín dụng chứng từ (L/C). 
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(39). HỌC PHẦN 29: HẬU CẦN DU LỊCH 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan logistics, từ đó liên hệ tới 

logistics du lịch. Nắm được nhu cầu khách hàng - nguồn gốc của mọi hoạt động 

logistics. Phân biệt lưu trữ logistics trong du lịch khác với lưu trữ sản phẩm hàng hóa 

thông thường và biết cách phân tích thông số dự trữ hợp lý. Hiểu được các yếu tố 

logistics trong du lịch, trên cơ sở đó có thể tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh 

nghiệp du lịch. Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, tích cực trong 

việc chuẩn bị bài ở nhà, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm có kết quả. 

 

(40). HỌC PHẦN 30: QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ 

HÀNH 

Học phần góp phần giúp sinh viên có kiến thức quản trị đối với dịch vụ nói 

chung và là cơ sở dẫn dắt sinh viên tiếp cận và vận dụng quản trị chuyên sâu đối với 

lĩnh vực dịch vụ cụ thể - đó là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn. 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có kiến thức khái quát về quản trị dịch vụ; quản 

trị các nguồn lực lao động, vốn và cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ; quản trị cầu dịch 

vụ; quản trị quá trình cung ứng dịch vụ; quản trị quan hệ khách hàng trong dịch vụ; 

chiến lược phát triển dịch vụ và chiến lược dịch vụ toàn cầu. 

(41). HỌC PHẦN 31: QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ 

HÀNG 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức chung tổng quan về nhà hàng. Liệt 

kê được các công việc trong nhà hàng và nhiệm vụ của từng vị trí. Trình bày được các 

nguyên tắc, phương pháp tính toán định lượng chế biến và tính toán được định lượng 

thực phẩm và đồ uống theo một số thực đơn. Đồng thời trình bày và áp dụng được các 

phương pháp quản trị chất lượng nhà hàng. Các quy trình mua hàng và phân tích lựa 

chọn các nguồn hàng phù hợp với thực đơn và các nguyên tắc và kỹ thuật xuất, nhập 

và bảo quản hàng hóa, làm được các báo cáo nhập, xuất hàng, lưu kho 

(42). HỌC PHẦN 32: QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

Cung cấp cho người học nội dung cơ bản (lý thuyết và thực hành) về tổ chức và 

quản lý sự kiện. Trang bị cho người học kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiển 

thông qua các hoạt động tình huống thực tế, đồng thời cập nhật thông tin về truyền 

thông, tiếp thị thuộc về lĩnh vực du lịch. 

(43). HỌC PHẦN 33: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH 1 

(ENGLISH FOR TOURISM 1) 

Giúp người học nắm được các thuật ngữ, từ vựng và cấu trúc câu sử dụng  trong  

hoạt động du lịch – lữ hành. Trang bị cho người học từ vựng và cấu trúc câu liên quan 

đến các tình huống công việc khác nhau trong các ngành du lịch như đại lý du lịch, đặt 
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chỗ hay các hoạt động của hướng dẫn viên du lịch tại các điểm tham quan trên thế 

giới. Thông qua các chủ đề đã học, người học sẽ biết cách giao tiếp hiệu quả  bằng 

tiếng Anh với khách du lịch thông qua việc đưa ra lời khuyên, đặt phòng và giải quyết 

các khiếu nại. 

(44). HỌC PHẦN 34: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH 2 

(ENGLISH FOR TOURISM 2) 

Giúp người học nắm được các thuật ngữ, từ vựng và cấu trúc câu sử dụng  trong  

hoạt động du lịch – lữ hành. Trang bị cho người học từ vựng và cấu trúc câu liên quan 

đến các tình huống công việc khác nhau trong các ngành du lịch như đặt chỗ, 

Marketing và xúc tiến hoạt động du lịch, thủ tục khi đi lại bằng hàng không. 

(45). HỌC PHẦN 35: QUẢN TRỊ THAY ĐỔI 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị thay đổi 

như: khái niệm, vai trò và sự cần thiết của quản trị thay đổi; các nguyên tắc quản trị 

thay đổi; triết lý quản trị thay đổi; quản trị thay đổi trong tổ chức; nội dung và quá 

trình quản trị thay đổi; quản trị kháng lực trong tổ chức… giúp người học nâng cao 

năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có kỹ năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch 

và triển khai các hoạt động quản trị thay đổi có hiệu quả trong điều kiện môi trường 

biến động. 

(46). HỌC PHẦN 36: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VIP TRONG KINH DOANH 

DU LỊCH 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khái niệm và cách 

phân loại khách VIP trong doanh nghiệp Du lịch. Nhận biết hành vi và nhu cầu của 

khách VIP trong Du lịch và lữ hành. Quản trị dịch vụ VIP trong du lịch và lữ hành 

theo quá trình trải nghiệm tiêu dùng của khách hàng. Thực trạng du lịch VIP hiện nay 

trên Thế giới và Việt Nam, từ đó có cái nhìn về dịch vụ VIP trong Du lịch Công đoàn. 

(47). HỌC PHẦN 37A: HÁN NÔM 

Học phần Hán Nôm nhằm giới thiệu về các loại hình Hán Nôm du lịch: thơ, 

văn, chiếu, truyện, kí (lưu đề) và các hệ thống hoành phi, câu đối, văn bia ở các di tích 

lịch sử. Ở mỗi thể loại, sẽ điểm qua về đặc điểm loại hình, các tác phẩm tiêu biểu. Các 

hiện tượng ngữ pháp của Hán cổ như kết cấu định ngữ, kết cấu chủ vị, kết cấu động 

bổ; các hư từ cơ bản như chi, kỳ, giả, dã sẽ được giới thiệu lồng ghép trong mỗi bài 

học. 

(48). HỌC PHẦN 37B: DU LỊCH TRỰC TUYẾN 

Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vấn đề kinh doanh trực 

tuyến trong du lịch và lữ hành. Môn học này bao gồm tất cả các chủ đề quan trọng 

trong lĩnh vực này và tạo ra sự hiểu biết về các kết nối và nội dung giữa các chủ đề 

thương mại điện tử khác nhau như: Cuộc cách mạng 4.0 và hoạt động kinh doanh trực 
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tuyến; Những nguyên tắc trong việc kinh doanh trực tuyến; Các công cụ trong kinh 

doanh du lịch trực tuyến; Một số phương pháp bán hàng trực tuyến trong kinh doanh 

du lịch. 

(49). HỌC PHẦN 37C: DU LỊCH VĂN HÓA 

 Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về du lịch văn 

hóa, du lịch nhân văn, mối liên hệ giữa văn hóa với du lịch. Môn học tập hợp những 

kiến thức liên ngành khoa học (văn hóa, lịch sử, địa lý, giao tiếp ứng xử…) những 

thành tố cơ bản hợp thành đặc trưng của du lịch văn hóa. Ngoài ra còn góp phần phác 

thảo một mô hình về du lịch nhân văn để ứng dụng vào phát triển du lịch bền vững ở 

nước ta. 

(50). HỌC PHẦN 37D: XÚC TIẾN DU LỊCH 

Học phần này cung cấp một số khái niệm cơ bản về lữ hành, kinh doanh lữ 

hành, marketing du lịch, xúc tiến và xúc tiến du lịch. Từ hệ thống cơ sở lý luận đó 

hướng dẫn sinh viên tiếp cận với các hoạt động cụ thể: Truyền thông, quảng cáo, bán, 

tuyên truyền, marketing trực tiếp, chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách 

phân phối, các hoạt động xúc tiến tại công ty du lịch… Từ đó sinh viên có cái nhìn 

toàn diện hiểu biết đầy đủ, chủ động sáng tạo trong việc áp dụng kiến thức vào hoạt 

động nghề nghiệp sau khi ra trường. 

(51). HỌC PHẦN 37E: NGHIỆP VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH 

Học phần Nghiệp vụ du lịch lữ hành cung cấp các vấn đề cơ bản về hoạt động 

hướng dẫn du lịch (khái niệm; đặc điểm lao động và các yêu cầu nghề nghiệp của 

hướng dẫn viên du lịch; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch, quy 

trình hướng dẫn du lịch) và nhằm hình thành những kĩ năng cơ bản của hướng dẫn 

viên du lịch. 

(52). HỌC PHẦN 37F: NGHIỆP VỤ KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ 

HÀNG 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao mà 

một nhân viên lễ tân khách sạn chuyên nghiệp cần trang bị để phục vụ cho công việc, 

bao gồm: chào đón và phục vụ khách - thực hiện quy trình nhận phòng/ trả phòng cho 

khách - tư vấn và bán dịch vụ - thực hiện thủ tục thanh toán - giải đáp các thắc mắc 

của khách hàng... Ngoài ra, còn có các kỹ năng mềm khác như tiếng Anh, giao tiếp, 

thuyết phục khách hàng, xử lý sự cố, nhận điện thoại. Sinh viên xây dựng tác phong 

chuyên nghiệp trong học tập, có thái độ học tập tích cực, tự tin và có ý thức tự học. 

(53). HỌC PHẦN 37G: NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

Học phần cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản như: tổng quan về môn 

học, lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện; công tác chuẩn bị tổ 

chức một sự kiện; tổ chức thực hiện sự kiện. Ngoài ra, môn học còn đưa ra các tình 
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huống cụ thể để người học xử lý thông qua thảo luận nhóm. Bên cạnh đó, học phần 

còn trình bày cách thức tổ chức một số loại sự kiện phổ biến như: hội thảo, họp báo, 

đại hội, giới thiệu và triển lãm sản phẩm. 

(54). HỌC PHẦN 37H: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng. Nắm 

vững một số hoạt động của quan hệ công chúng như PR nội bộ, quan hệ báo chí, tổ 

chức sự kiện, quản trị khủng hoảng, quan hệ cộng đồng. Bên cạnh đó, học phần giúp 

người học hình thành một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng 

lập kế hoạch, kỹ năng xử lý khủng hoảng, kỹ năng viết tin bài để phục vụ cho hoạt 

động nghề nghiệp. 

(55). HỌC PHẦN 38A: VẬN CHUYỂN TRONG DU LỊCH 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống 

về ngành công nghiệp vận chuyển: các khái niệm, lịch sử phát triển, vai trò và những 

đóng góp của ngành vận chuyển đối với nền kinh tế; những hoạt động cơ bản của hãng 

vận chuyển du lịch; mối quan hệ cung - cầu trong vận chuyển đường hàng không; hoạt 

động marketing, đầu tư, tài chính trong vận chuyển đường hàng không; nghiên cứu các 

ngành vận chuyển khác phục vụ trong ngành du lịch. 

(56). HỌC PHẦN 38B: TÀI TRỢ VÀ GÂY QUỸ CHO SỰ KIỆN 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng vận dụng kiến thức về quản trị sự kiện vào công 

việc cụ thể qua các bài tập thực hành. Sinh viên thực hành và nâng cao kỹ năng xử lý 

tình huống và làm việc nhóm về công tác quản lý, tổ chức sự kiện, phân tích và đánh 

giá các sự kiện qua các hoạt động tình huống thực tế, và vận dụng được kiến thức về 

quản trị sự kiện vào công việc cụ thể qua các bài tập thực hành qua đó sẽ nâng cao khả 

năng và tự nghiên cứu và làm việc nhóm. 

(57). HỌC PHẦN 38C: KINH DOANH DỊCH VỤ BỔ SUNG TRONG DU 

LỊCH 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh dịch vụ 

bổ sung; vai trò, chức năng, đặc điểm của kinh doanh dịch vụ bổ sung trong du lịch; 

các vấn đề liên quan đến công viên giải trí, công viên chuyên đề; các dịch vụ thể thao 

biển và vui chơi giải trí khác; tổ chức kinh doanh dịch vụ bổ sung trong khách sạn; tổ 

chức kinh doanh dịch vụ bổ sung trong lữ hành; quản trị chất lượng dịch vụ bổ sung 

trong du lịch. 

(58). HỌC PHẦN 38D: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH DU 

LỊCH 

Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có thể 

đối phó lại những rủi ro trong tổ chức sự kiện. Các nội dung chính bao gồm phân tích 
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rủi ro, phân tích và đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro, các phương pháp giảm thiểu rủi 

ro. Một sô rủi ro thường gặp: hỏa hoạn, mất điện đột xuất,hư hỏng trang thiết bị, tình 

trạng cấp cứu hoặc hoảng loạn cũng như cách giữ an toàn cho các đại biểu, khách mời, 

người tổ chức, nhà tài trợ và khách hàng 

(59). HỌC PHẦN 39: THỰC TẾ TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH 1  (ĐIỂM 

TUYẾN TẠI VIỆT NAM) 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

qua thực tế hướng dẫn du lịch tại một số tuyến điểm du lịch ở Việt Nam, ưu tiên kết 

hợp thực tế tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam trong hệ thống. 

(60). HỌC PHẦN 40: THỰC TẾ TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH 2  (ĐIỂM 

TUYẾN DU LỊCH QUỐC TẾ) 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

qua thực tế hướng dẫn du lịch tại một số tuyến điểm du lịch Nước ngoài, ưu tiên 

những nước miễn thị thực trong khu vực ASEAN và có nền du lịch phát triển như: 

Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, … 

(61). HỌC PHẦN 41: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 1 (KHÁCH SẠN 

NHÀ HÀNG) 

Học phần Thực tập chuyên ngành 1 giúp sinh viên bước đầu nắm bắt hoạt động 

kinh doanh trong các công ty du lịch lữ hành, thông qua tìm hiểu các hoạt động xúc 

tiến xu lịch, quảng bá du lịch, hướng dẫn du lịch, tổ chức điều hành tour... từ đó có thể 

đánh giá khái quát tình hình kinh doanh du lịch, lựa chọn vấn đề viết báo cáo thực tập. 

(62). HỌC PHẦN 42: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 2 (DU LỊCH LỮ 

HÀNH) 

Học phần Thực tập chuyên ngành 1 giúp sinh viên bước đầu nắm bắt hoạt động 

kinh doanh trong các công ty du lịch lữ hành, thông qua tìm hiểu các hoạt động xúc 

tiến xu lịch, quảng bá du lịch, hướng dẫn du lịch, tổ chức điều hành tour... từ đó có thể 

đánh giá khái quát tình hình kinh doanh du lịch, lựa chọn vấn đề viết báo cáo thực tập. 

(63). HỌC PHẦN 43: THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

(DU LỊCH) 
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Phần 3: ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT 
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HỌC PHẦN 1 : TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Lý luận chính trị 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hải Hoàng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: 0984.380.058  - E-mail: hoangnh@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên: Mai Thị Dung 

- Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: 0989.185.223       - E-mail: dungmt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên: Đặng Thị Phương Duyên 

- Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: 0988.709.954    - E-mail:duyendtp@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên: Đặng Xuân Giáp  

- Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  

- Điện thoại: 0948.032.233            - E-mail: giapdx@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 
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- Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu 

- Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  

- Điện thoại: 0972.328.847             - E-mail: hieunt@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên: Phạm Phương Lan 

- Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại      0976937779           - E-mail: phuonglandhcd2010@gmail.com 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên: Trương Thị Xuân Hương 

- Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại      0945758388            - E-mail: huongttx@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN  

- Tên (tiếng Anh): Philosophy of Marxism and Leninism 

- Mã học phần: 1808 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:         30     

- Giờ kiểm tra: 2  

- Giờ thảo luận: 13 

- Giờ tự học:  90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho người học những quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của 

Triết học Mác - Lênin, hình thành thế giới quan triết học, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học; Rèn luyện cho người học khả năng tư duy lôgic, biện 
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chứng; Bước đầu biết vận dụng sáng tạo phương pháp luận triết học vào hoạt động nhận 

thức và hoạt động thực tiễn. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

 

 

 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu được khái niệm triết học, đối tượng của triết học, vấn 

đề cơ bản của triết học; sự ra đời, phát triển của triết học 

Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời 

sống xã hội.  

2 LO.1 

LO.1.2 Hiểu và phân tích được những nội dung cơ bản của Chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và Phép biện chứng duy vật; 

Nhận thức được giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của 

triết học Mác-Lênin thông qua những luận điểm triết học 

duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật. 

4 LO.1 

LO.1.3 Hiểu và phân tích được những nội dung cơ bản của Chủ 

nghĩa duy vật lịch sử; Nhận thức được giá trị, bản chất 

khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin thông qua 

những luận điểm triết học duy vật lịch sử. 

4   LO.1 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Phân biệt lập trường triết học của các triết gia và học 

thuyết của họ; xác định được tính tất yếu của sự ra đời 

Triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin 

đối với sự phát triển xã hội. 

2 LO.5 

LO.2.2 Biết vận dụng các phương pháp luận triết học trong nhận 

thức và thực tiễn; có khả năng vận dụng các nguyên tắc 

4 LO.5 
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phương pháp luận đó để phân tích và giải quyết các vấn đề 

thường gặp trong đời sống xã hội. 

LO.2.3 Khả năng nhận định, đánh giá thực chất các mối quan hệ 

lớn của xã hội trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.  

5 LO.5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có tinh thần phê phán, phản biện, thái độ khách quan, 

khoa học, nhân văn trong đánh giá các vấn đề liên quan 

đến khoa học, lịch sử, vĩ nhân; Hình thành thế giới quan 

khoa học, lý tưởng cách mạng, nhân sinh quan tích cực. 

5 LO.12 

LO.3.2 Biết đánh giá, nhận định, hình thành niềm tin khoa học, lý 

tưởng cách mạng, tin tưởng vào xu thế phát triển tất yếu 

của lịch sử xã hội; thái độ sống tích cực, nhân văn, đóng 

góp có ý nghĩa vào tiến trình phát triển bản thân, cộng 

đồng và xã hội.  

5 LO.12 

LO.3.3 Có niềm tin khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong 

vận dụng phương pháp luận triết học vào quá trình học tập, 

nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. 

6 LO.12 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Triết học Mác-Lênin giới thiệu một cách có hệ thống những quan 

điểm triết học cơ bản của C. Mác, Ph. Ăngghen và V. I. Lênin với tư cách là hệ thống 

những quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy. Triết học Mác-

Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công 

nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo xã 

hội. Học phần này là một nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong chương 

trình cử nhân đại học nhằm giáo dục lý luận cho người học, giúp người học xây dựng 

thế giới quan và phương pháp luận khoa học để nhận thức và hoạt động thực tiễn hiệu 

quả, đồng thời tiếp cận các môn khoa học khác. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

 

STT 

Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

(đến 3 chữ số) 

Phương pháp,  

hoạt động dạy&học 
 

CĐR 

học 

Tài liệu học 

tập/ 

Tài liệu tham 

khảo  Giảng Sinh viên 
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viên phần 

1 CHƯƠNG 1: TRIẾT 

HỌC VÀ VAI TRÒ 

CỦA TRIẾT HỌC 

TRONG ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI 

1.1. TRIẾT HỌC VÀ 

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA 

TRIẾT HỌC 

1.1.1. Khái lược về triết học 

1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết 

học  

1.1.3. Biện chứng và siêu 

hình 

1.2. TRIẾT HỌC MÁC - 

LÊNIN VÀ VAI TRÒ 

CỦA TRIẾT HỌC MÁC 

- LÊNIN TRONG ĐỜI 

SỐNG XÃ HỘI 

1.2.1. Sự ra đời và phát 

triển của triết học Mác - 

Lênin 

1.2.2. Đối tượng và chức 

năng của triết học Mác - 

Lênin 

1.2.3. Vai trò của triết học 

Mác - Lênin trong đời sống 

xã hội và trong sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam hiện 

nay 

 

Thuyết 

trình, vấn 

đáp, nêu 

vấn đề. 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Phân 

nhóm, 

thảo luận 

cách thức 

học tập 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

GS.TS Phạm 

Văn Đức (chủ 

biên), Giáo 

trình Triết học 

Mác - Lênin 

(2019), Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

(Chương 1) 

2 CHƯƠNG 2. CHỦ 

NGHĨA DUY VẬT 

BIỆN CHỨNG 

 2.1. VẬT CHẤT VÀ Ý 

Thuyết 

trình, vấn 

đáp, nêu 

vấn đề, 

Nghiên 

cứu tài 

liệu, làm 

bài tập, 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

GS.TS Phạm 

Văn Đức (chủ 

biên), Giáo 

trình Triết học 
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THỨC 

2.1.1. Vật chất và các hình 

thức tồn tại của vật chất 

2.1.2. Nguồn gốc, bản chất 

và kết cấu của ý thức 

2.1.3. Mối quan hệ giữa vật 

chất và ý thức 

2.2. PHÉP BIỆN CHỨNG 

DUY VẬT 

2.2.1. Hai loại hình biện 

chứng và phép biện chứng 

duy vật  

2.2.2. Nội dung của phép 

biện chứng duy vật 

2.3. LÝ LUẬN NHẬN 

THỨC  

2.3.1. Các nguyên tắc của 

lý luận nhận thức duy vật 

biện chứng 

2.3.2. Nguồn gốc, bản chất 

của nhận thức 

2.3.3. Thực tiễn và vai trò 

của thực tiễn đối với nhận 

thức 

2.3.4. Các giai đoạn cơ bản 

của quá trình nhận thức  

2.3.5. Tính chất của chân lý  

thảo luận 

nhóm, 

cá nhân 

đóng vai. 

nghe 

giảng, 

chuẩn bị 

bài theo 

nhóm; 

thuyết 

trình, thảo 

luận, phản 

biện, nêu 

ý kiến. 

Mác - Lênin 

(2019), Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

 (Chương 2) 

TLTK: Bộ GD 

& ĐT (2010):  

Giáo trình 

Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa  Mác 

- Lênin 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội 

 

 

 

3 CHƯƠNG 3. CHỦ 

NGHĨA DUY VẬT 

LỊCH SỬ 

3.1. HỌC THUYẾT 

HÌNH THÁI KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ 

sở của sự tồn tại và phát 

Thuyết 

trình, vấn 

đáp, nêu 

vấn đề, 

thảo luận 

nhóm, bể 

cá, đóng 

vai. 

Nghiên 

cứu tài 

liệu, làm 

bài tập, 

nghe 

giảng, 

chuẩn bị 

bài theo 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

GS.TS Phạm 

Văn Đức (chủ 

biên), Giáo 

trình Triết học 

Mác - Lênin 

(2019), Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 
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triển xã hội 

3.1.2. Biện chứng giữa lực 

lượng sản xuất và quan hệ 

sản xuất 

3.1.3. Biện chứng giữa cơ 

sở hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng của xã hội 

3.1.4. Sự phát triển các hình 

thái kinh tế - xã hội là một 

quá trình lịch sử - tự nhiên 

3.2. GIAI CẤP VÀ DÂN 

TỘC 

3.2.1. Giai cấp và đấu tranh 

giai cấp  

3.2.2. Dân tộc  

3.2.3. Mối quan hệ giai cấp 

- dân tộc - nhân loại  

3.3. NHÀ NƯỚC VÀ 

CÁCH MẠNG XÃ HỘI  

3.3.1. Nhà nước 

3.3.2. Cách mạng xã hội 

3.4. Ý THỨC XÃ HỘI 

3.4.1. Khái niệm tồn tại xã 

hội và các yếu tố cơ bản 

của tồn tại xã hội 

3.4.2. Ý thức xã hội và kết 

cấu của ý thức xã hội 

3.5. TRIẾT HỌC VỀ 

CON NGƯỜI 

3.5.1. Khái niệm con người 

và bản chất con người 

3.5.2. Hiện tượng tha hóa 

con người và vấn đề giải 

phóng con người 

3.5.3. Quan hệ cá nhân và xã 

nhóm; 

thuyết 

trình, thảo 

luận, phản 

biện, nêu 

ý kiến. 

(Chương 1)  

 

. 

TLTK: Bộ GD 

& ĐT (2010):  

Giáo trình 

Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa  Mác 

- Lênin 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội 
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hội; vai trò của quần chúng 

nhân dân và lãnh tụ trong 

lịch sử. 

3.5.4. Vấn đề con người 

trong sự nghiệp cách mạng 

ở Việt Nam 

 

 

 

 

4 

 

 

Bài kiểm tra lần 1: 

Chương 1, Chương 2 

 

  LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

5 Bài kiểm tra lần 2: 

Chương 3; Vở bài tập 

  LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, dự lớp đầy đủ, chuẩn 

bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao, tham gia có hiệu quả hoạt động nhóm, tích cực tư 

duy, nghe giảng, nêu ý kiến, trao đổi, thảo luận trên lớp; hoàn thành tốt các yêu cầu 

kiểm tra -đánh giá thường xuyên, kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết 

thúc học phần và các yêu cầu khác của giảng viên liên quan đến nội dung học phần; 

giữ kỷ luật học đường. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 



66 
 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Việc tham gia các buổi học trên lớp. 

+ Ý thức học tập, năng lực làm việc nhóm, tinh thần tham gia xây dựng bài trên 

lớp và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

+ Làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra trên lớp, bài tập về nhà, bài tập 

nhóm 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Bài kiểm tra giữa kì (tiết học thứ 20, 40) 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Tiêu chí đánh giá: đánh giá kỹ năng nhớ, hiểu biết, diễn đạt các nội dung, 

quan điểm triết học Mác - Lênin và vận dụng các nội dung đã học vào quá trình học 

tập của sinh viên và thực tiễn xã hội. 

- Hình thức: Kiểm tra trên lớp (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập nhóm) và 

bài tập về nhà. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Tiêu chí đánh giá: đánh giá kỹ năng hiểu biết, tư duy và vận dụng các nội 

dung, quan điểm của triết học Mác - Lênin vào quá trình học tập của sinh viên và thực 

tiễn xã hội. 

- Hình thức: Thi viết: trắc nghiệm, tự luận (60 - 90 phút) (Theo ma trận đề thi – 

Phụ lục) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần 

TT 
Điểm bộ 

phận 
Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.1.1. LO.1.2 LO.1.3 LO.2.1 LO.2.2 LO.2.3 LO.3.1 LO.3.2 LO.3.3 

1 

Điểm 

chuyên 

cần (10%) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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2 

Điểm 

kiểm tra 

giữa kỳ 

(20%) 

         

2.1. 
Bài kiểm 

tra lần 1 
X X  X X  X X  

2.2. 
Bài kiểm 

tra lần 2  
  X   X   X 

3 

Điểm thi 

kết thúc 

học phần 

(70%) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số Mức F Mức D Mức C Mức B Mức A 

Chuyên 

cần 

Tham dự 

dưới 80% 

số tiết học 

Tham dự 

từ 80% số 

tiết học 

Tham dự 

từ 85% số 

tiết học 

Tham dự từ 

95% số tiết 

học 

Tham dự 

100% số 

tiết học 

80% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến; 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

cho bài học; 

Các đóng góp 

cho bài học có 

hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực; 

Các đóng 

góp rất 

hiệu quả 

20% 

Điểm trừ 
02 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc 

(1 bậc tương đương 1 điểm) 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 
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TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 GS.TS Phạm 

Văn Đức (chủ 

biên) 

2019 Giáo trình Triết học Mác 

- Lênin 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2009 Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa  Mác – 

Lênin 

Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 CHƯƠNG 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA 

TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

1.1. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 

1.1.1. Khái lược về triết học 

1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết học  

1.1.3. Biện chứng và siêu hình 

1.2. TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT 

HỌC MÁC - LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin 

1.2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác - Lênin 

1.2.3. Vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội 

và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 

 

5 2  
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2 CHƯƠNG 2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN 

CHỨNG 

 2.1. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

2.1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

2.2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

2.2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật  

2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 

2.3. LÝ LUẬN NHẬN THỨC  

2.3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện 

chứng 

2.3.2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức 

2.3.3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

2.3.4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức  

2.3.5. Tính chất của chân lý 

 

12 5  

3 CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

3.1. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 

3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất  

 

13 6  
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HỌC PHẦN 2: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN  

Học phần: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Lý luận chính trị 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Dương Thị Thanh Xuân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận  chính trị, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0913.674.994     - E-mail: xuandt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Thúy Nga 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0923.238.888     - E-mail: 

ngalethuy@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hải Hoàng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0984.308.058     - E-mail: 

hoangnh@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Công Đức 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0912.806.355    - E-mail:ducnc@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hương Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  



72 
 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0983.930.782    - E-mail: mainth@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Tuyết Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0385.568.968    -E-mail: maintt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

- Tên (tiếng Anh): Political Economics of Marxism and Leninism 

- Mã học phần: 1809 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          21     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ kiểm tra:  1 

- Giờ thảo luận:  8  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Kinh tế chính trị, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc xem 

xét, đánh giá những vấn đề kinh tế - chính trị của đất nước và con đường đi lên CNXH ở 

Việt Nam. 

- Về thái độ: Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Kinh 

tế chính trị Mác – Lênin nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 
Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 

độ 

Liên 

kết với 
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theo 

thang 

Bloom 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu được sự ra đời, phát triển của môn học KTCT; đối 

tượng, phương pháp và ý nghĩa nghiên cứu KTCT Mác – 

Lênin 

2 LO.1 

LO.1.2 Nắm được lý luận giá trị lao động của C.Mác, từ đó vận 

dụng để hình thành tư duy và kỹ năng thực hiện hành vi 

kinh tế phù hợp khi tham gia các hoạt động kinh tế - xã 

hội trong điều kiên nền kinh tế thị thường hiện nay. 

3 LO.1 

LO.1.3 Phân tích làm rõ lý luận giá trị thặng dư của C.Mác trong 

điều kiện nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh TBCN, 

để thấy được các quan hệ lợi ích cơ bản thông qua phân 

phối giá trị mới do lao động tạo ra giữa các chủ thể chính 

trong nền kinh. Trên cơ sở đó hình thành các kỹ năng giải 

quyết các quan hệ lợi ích khi tham gia các hoạt động kinh 

tế - xã hội. Vận dụng lý luận của V.I.Lênin về độc quyền 

và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường 

TBCN để lý giải được sự điều chỉnh của CNTB trong bối 

cảnh hiện nay. 

3 LO.1 

LO.1.4 Phân tích, làm rõ những lý luận cơ bản về nền kinh tế thị 

trường, các quan hệ lợi ích và đảm bảo hài hòa các quan 

hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam hiện nay. Hiểu 

được lý do khách quan phát triển kinh tế thị trường đinh 

hướng XHCN, giải quyết được các vấn đề khi tham gia 

các quan hệ kinh tế - xã hội. Phân tích, làm rõ những lý 

luận cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

trong bối cảnh thích ứng với cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Đồng thời phân tích làm rõ những vấn đề về 

hội nhập kinh tế quốc tế, tác động của hội nhập và việc 

xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ trong hội 

4 LO.1 
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nhập kinh tế quốc tế. 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

của KTCT Mác - Lênin vào phân tích lý luận giá trị lao 

động của C.Mác, từ đó hình thành tư duy và kỹ năng thực 

hiện hành vi kinh tế phù hợp khi tham gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội trong điều kiên nền kinh tế thị thường 

hiện nay. 

3 L0.5 

LO.2.2 Vận dụng những tri thức có được vào phân tích những 

vấn đề cơ bản lý luận giá trị thặng dư của C.Mác Trên cơ 

sở đó hình thành các kỹ năng giải quyết các quan hệ lợi 

ích khi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 

3 L0.5 

LO.2.3 Vận dụng lý luận của V.I.Lênin về độc quyền và độc 

quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường TBCN, lý 

giải được sự điều chỉnh của CNTB trong bối cảnh hiện 

nay.  

3 L0.5 

LO.2.4 

Vận dụng lý luận nền tảng vào giải quyết các vấn đề khi 

tham gia các quan hệ kinh tế - xã hội, các quan hệ lợi ích 

trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt 

Nam. vận dụng những nội dung về vấn đề công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng 

với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những vấn đề về 

hội nhập kinh tế quốc tế, tác động của hội nhập và việc 

xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ trong hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

 

3 

L0.5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

Vận dụng kiến thức chuyên môn về những vấn đề kinh tế - 

chính trị để lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân về 

năng lực, trình độ, bản lĩnh vững vàng để xây dựng và phát 

triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3 

LO.12 

LO.3.2 

Phân tích làm rõ được những quan điểm sai trái phủ nhận 

tính chất tiến bộ của nền dân chủ XHCN, nhà nước 

XHCN nói chung, ở Việt Nam nói riêng. Hình thành 

niềm tin vào chế độ XHCN, luôn tin tưởng, ủng hộ đường 

4 

LO.12 
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lối đổi mới theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của 

Đảng. 

LO.3.3 

Thấy rõ tính khoa học trong quan điểm về vấn đề giá trị 

thặng dư, nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của chủ nghĩa Mác-

Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

4 

LO.12 

LO.3.4 

Nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết phải góp sức 

mình vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN ở Việt Nam. Có thái độ và hành vi đúng đắn trong 

nhận thức và có trách nhiệm xây dựng nền kinh tế Việt 

Nam độc lập, tự chủ. trách nhiệm của bản thân góp phần 

tuyên truyền và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp 

luật về phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước. 

5 

LO.12 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần cung cấp kiến thức lý luận về Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin như: Khái quát sự ra đời, phát triển, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc 

nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ 

thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và 

độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng XHCN  và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế cuả Việt Nam. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

 

TT 

Các nội dung cơ bản  

theo chương, mục (đến 

3 chữ số) 

Phương 

pháp, hoạt động 

dạy&học 

C

ĐR 

h

ọc 

phần 

Tài 

liệu học 

tập/ 

Tài 

liệu tham 

khảo 

Gi

ảng viên 

Si

nh viên 

Chương 1 ĐỐI 

TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC 

NĂNG CỦA KINH TẾ 

CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN  

Th

uyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

Đ

ọc 

Hướng 

dẫn học; 

L

 

L

O.1.1 

PGS.

TS Ngô 

Tuấn Nghĩa 

(chủ biên) 

(2019) Giáo 
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1. Khái quát sự hình 

thành và phát triển của kinh 

tế chính trị Mác – Lênin 

2. Đối tượng và phương pháp 

của kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

2.1. Đối tượng nghiên cứu của 

kinh tế chính trị Mác - Lênin 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

của kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

3. Chức năng của kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

3.1. Chức năng nhận thức 

3.2. Chức năng tư tưởng 

3.3. Chức năng thực tiễn  

3.4. Chức năng phương pháp 

luận 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

thảo luận, 

bài tập 

nhóm. 

àm BT 

cá nhân 

chương 

1 

T

ham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

trình Kinh 

tế chính trị 

Mác – 

Lênin  - Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Chương 2 HÀNG 

HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ 

VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ 

THỂ  

THAM GIA THỊ 

TRƯỜNG 

1. Lý luận của C. Mác về sản 

xuất hàng hóa và hàng hóa 

1.1. Sản xuất hàng hóa 

1.2. Hàng hóa  

1.3. Tiền  

1.4. Dịch vụ và một số hàng hóa 

đặc biệt 

2. Thị trường và vai trò của các 

chủ thể tham gia thị trường 

2.1. Thị trường  

Th

uyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

thảo luận, 

bài tập 

nhóm. 

Đ

ọc 

Hướng 

dẫn học; 

L

àm BT 

cá nhân 

chương 

1 

T

ham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

L

O.1.2L

O.2.1L

O.3.1 

PGS.

TS Ngô 

Tuấn Nghĩa 

(chủ biên) 

(2019) Giáo 

trình Kinh 

tế chính trị 

Mác - Lênin 

- Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 



77 
 

  2.2. Vai trò của một số chủ thể 

chính tham gia thị trường 

Thảo luận 

Chương 3 GIÁ TRỊ 

THẶNG DƯ TRONG NỀN 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

1. Iý luận của C. Mác 

về giá trị thặng dư 

1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng 

dư 

1.2. Bản chất của giá trị thặng dư 

1.3. Các phương pháp sản xuất 

giá trị thặng dư 

2. Tích lũy tư bản 

2.1. Bản chất của tích lũy tư bản 

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới 

quy mô tích lũy 

2.3. Một số hệ quả của tích lũy tư 

bản 

3. Các hình thức biểu hiện của 

giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường 

3.1. Lợi nhuận 

3.2. Lợi tức 

3.3. Địa tô 

Thảo luận 

Th

uyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập nhóm. 

Đ

ọc 

Hướng 

dẫn học; 

L

àm BT 

cá nhân 

chương 

1 

T

ham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

L

O.1.3L

O.2.2L

O.3.2 

L

O.3.3 

PGS.

TS Ngô 

Tuấn Nghĩa 

(chủ biên) 

(2019) Giáo 

trình Kinh 

tế chính trị 

Mác - Lênin 

- Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Chương 4. CẠNH 

TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG 

1. Cạnh tranh ở cấp độ 

độc quyền trong nền kinh tế 

thị trường 

1.1. Độc quyền, độc 

Th

uyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi 

Đ

ọc 

Hướng 

dẫn học; 

L

àm BT 

cá nhân 

chương 

L

O.1.3L

O.2.3L

O.3.2 

PGS.

TS Ngô 

Tuấn Nghĩa 

(chủ biên) 

(2019) Giáo 

trình Kinh 

tế chính trị 

Mác – 
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quyền nhà nước và tác động của 

độc quyền 

1.2. Quan hệ cạnh tranh 

ở trạng thái độc quyền 

2. Lý luận của 

V.I.Lênin về đặc điểm kinh tế 

của độc quyền và độc quyền 

nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường  

 2.1. Lý luận của V.I.Lênin về đặc 

điểm của độc quyền  

2.2. Lý luận của V.I.Lênin về đặc 

điểm của độc quyền nhà nước 

3. Biểu hiện mới của độc 

quyền và độc quyền nhà nước 

trong điều kiện hiện nay. Vai 

trò lịch sử của chủ nghĩa tư 

bản 

3.1. Biểu hiện mới của 

độc quyền 

3.2. Biểu hiện mới của 

độc quyền nhà nước 

3.3. Vai trò lịch sử của 

chủ nghĩa tư bản 

Thảo luận 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

thảo luận, 

bài tập 

nhóm. 

1 

T

ham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

Lênin - Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Chương 5. KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA 

Ở VIỆT NAM VÀ CÁC 

QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH 

TẾ Ở VIỆT NAM 

1. Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

1.1. Khái niệm kinh tế thị trường 

Th

uyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

Đ

ọc 

Hướng 

dẫn học; 

L

àm BT 

cá nhân 

chương 

1 

T

ham gia 

L

O.1.4L

O.2.4L

O.3.3 

L

O.3.4 

PGS.

TS Ngô 

Tuấn Nghĩa 

(chủ biên) 

(2019) Giáo 

trình Kinh 

tế chính trị 

Mác - Lênin 

- Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 
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định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

1.2. Tính tất yếu khách quan của 

việc phát triển kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam  

1.3. Đặc trưng của kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

2. Hoàn thiện thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam   

3. quan hệ lợi ích kinh 

tế ở Việt Nam 

3.1. Lợi ích kinh tế và 

quan hệ lợi ích kinh tế 

3.2. Vai trò của Nhà 

nước trong đảm bảo hài hòa các 

quan hệ lợi ích 

Thảo luận 

thảo luận, 

bài tập 

nhóm. 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

Chương 6. CÔNG 

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI 

HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH 

TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT 

NAM 

1. Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Việt Nam 

1.1. Khái quát về cách mạng công 

nghiệp và công nghiệp hóa 

1.2. Tính tất yếu khách quan và 

nội dung công nghiệp hóa, hiện 

Th

uyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

Đ

ọc 

Hướng 

dẫn học; 

L

àm BT 

cá nhân 

chương 

1 

T

ham gia 

L

O.1.4L

O.2.4L

O.3.3 

L

O.3.4 

PGS.

TS Ngô 

Tuấn Nghĩa 

(chủ biên) 

(2019) Giáo 

trình Kinh 

tế chính trị 

Mác – 

Lênin - Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 
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đại hóa của Việt Nam 

1.3. Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa ở Việt Nam trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư (4.0) 

2. Hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam 

2.1. Khái niệm và các hình thức 

Hội nhập kinh tế quốc tế  

2.2. Tác động của hội nhập kinh tế 

quốc tế đến phát triển của Việt 

Nam 

2.3. Phương hướng nâng cao 

hiệu quả hội nhập kinh tế quốc 

tế trong phát triển của Việt Nam 

Thảo luận 

thảo luận, 

bài tập 

nhóm. 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước:  

Người học đã học các học phần: Triết học Mác - Lênin  - Mã HP: 1808 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra - đánh giá thường xuyên, kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 
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- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     Kiểm tra bằng miệng, vấn đáp, thảo luận nhóm, bài tập, bài tập nhóm. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trěnh) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) hoặc bài tập nhóm, bài thảo luận. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

             + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (60 phút) với hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận 

(Theo ma trận đề thi – Phụ lục) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

LO

1.1 

LO1

.2 

LO

1.3 

LO

1.4 

LO

2.1 

LO

2.2 

LO

2.3 

LO2

.4 

LO

3.1 

LO3

.2 

LO

3.3 

LO

3.4 
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1 Điểm 

chuyên cần 

(10%) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2 Điểm kiểm 

tra giữa kỳ 

(20%) 

   

X 

    

X 

    

X 

 

3 Điểm thi kết 

thúc học 

phần (70%) 

X X X X X X X X X X X X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số Mức F Mức D Mức C Mức B Mức A 

Chuyên 

cần 

Tham dự 

dưới 80% 

số tiết học 

Tham dự 

từ 80% số 

tiết học 

Tham dự 

từ 85% số 

tiết học 

Tham dự từ 

95% số tiết 

học 

Tham dự 

100% số 

tiết học 

80% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến; 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

cho bài học; 

Các đóng góp 

cho bài học có 

hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến 

tích cực; 

Các đóng 

góp rất 

hiệu quả 

20% 

Điểm trừ 
02 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc 

(1 bậc tương đương 1 điểm) 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn 
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chí  

đánh 

giá 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không phù 

hợp 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, đẹp, 

có sử 

dụng 

video 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, 

phong 

phú đẹp, 

có sử 

dụng 

video và 

giải thích 

cụ thể 

50% 
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Trình bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, 

gồm mở 

đầu, thân 

bài và kết 

luận 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, 

gồm mở 

đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể 

hiện sự 

thành 

thạo 

trong 

trình bày 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài 

và kết 

luận. 

Thuật 

ngữ sử 

dụng đơn 

giản, dễ 

hiểu. Thể 

hiện sự 

thành 

thạo 

trong 

trình bày 

và ngôn 

ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, vượt 

quá thời 

gian quy 

định, sử 

dụng thuật 

ngữ không 

đúng, phát 

âm không 

rõ, giọng 

nói nhỏ, 

người nghe 

không hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

Phần 

trình bày 

có bố cục 

3 phần rõ 

ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, 

dễ nghe, 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

Phần 

trình bày 

ngắn gọn 

dễ hiểu. 

Sử dụng 

các thuạt 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ 

ràng, 

giọng nói 

rõ ràng, 

lưu loát. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định. 

Phần 

trình bày 

ngắn gọn. 

Bố cục rõ 

ràng. 

Giọng nói 

rõ ràng, 

lưu loát. 

Thu hút 

được sự 

chú ý của 

người 

nghe, 

tương tác 

tốt với 

người 

nghe. 

Người 

25% 
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người 

nghe có 

thể hiểu 

và kịp 

theo dõi 

nội dung 

trình bày 

Tương 

tác tốt với 

người 

nghe. 

Người 

nghe hiểu 

được nội 

dung 

trình bày 

nghe có 

thể hiểu 

và theo 

kịp tất cả 

các nội 

dung 

trình bày. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
PGS.TS Ngô Tuấn 

Nghĩa (chủ biên) 
2019 

Giáo trình Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
2009 

Giáo trình Những 

Nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin  

Nxb Chính trị Quốc 

gia. 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 
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1 Chương 1 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ 

CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - 

LÊNIN  

1. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế 

chính trị Mác – Lênin 

2. Đối tượng và phương pháp của kinh tế chính trị Mác 

- Lênin 

2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

2.2. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

 3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

 3.1. Chức năng nhận thức 

 3.2. Chức năng tư tưởng 

 3.3. Chức năng thực tiễn  

 3.4. Chức năng phương pháp luận 

2 0  

2 Chương 2 

HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC 

CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

 1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa 

1.1. Sản xuất hàng hóa 

1.2. Hàng hóa  

 1.3. Tiền  

 1.4. Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt 

2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị 

trường 

2.1. Thị trường  

 2.2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường 

Thảo luận 

4 2  

3 Chương 3. GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH 

TẾ THỊ TRƯỜNG 

1. Iý luận của C.Mác về giá trị thặng dư 

5 2  
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 1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

 1.2. Bản chất của giá trị thặng dư 

 1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

 2. Tích lũy tư bản 

 2.1. Bản chất của tích lũy tư bản 

 2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích lũy 

 2.3. Một số hệ quả của tích lũy tư bản  

 2. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong 

nền kinh tế thị trường 

 3.1. Lợi nhuận 

 3.2. Lợi tức 

 3.3. Địa tô 

Thảo luận 

4 Chương 4. CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG 

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

I. Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường 

1.1. Độc quyền, độc quyền nhà nước và tác động của độc 

quyền 

1.2. Quan hệ cạnh tranh ở trạng thái độc quyền 

II. Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm kinh tế của độc 

quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường  

2.1. Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm của độc quyền  

2.2. Lý luận của V.I.Lênin về đặc điểm của độc quyền nhà 

nước 

III. Biểu hiện mới của độc quyền và độc quyền nhà 

nước trong điều kiện hiện nay. Vai trò lịch sử của chủ 

nghĩa tư bản 

3.1. Biểu hiện mới của độc quyền 

3.2. Biểu hiện mới của độc quyền nhà nước 

3.3. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

2  1 
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Thảo luận 

5 Chương 5. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM VÀ CÁC QUAN 

HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

1.1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

1.2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  

1.3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

2.Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam   

3. quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 

3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

3.2. Vai trò của Nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan 

hệ lợi ích 

Thảo luận 

4 2  

6 Chương 6. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT 

NAM 

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

 1.1. Khái quát về cách mạng công nghiệp và công nghiệp 

hóa 

 1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của Việt Nam 

 1.3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) 

 2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

 2.1. Khái niệm và các hình thức Hội nhập kinh tế quốc tế  

4 2  
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HỌC PHẦN 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Lý luận chính trị 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Dương Thị Thanh Xuân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0913.674.994 E-mail: xuandt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Phương Lan 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0976.937.779 - E-mail: phuonglandhcd2010@gmail.com 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Đặng Xuân Giáp 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0948.032.233 - E-mail:giapdx@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Công Đức 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0912.806.355- E-mail:ducnc@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Đặng Thị Phương Duyên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0988.907.954- E-mail:duyendtp@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Thúy Nga 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0923.23.8888- E-mail: lenga9@yahoo.com.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hiếu 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0972.328.847- E-mail:hieunt@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hương Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0983.930.782- E-mail: mainth@dhcd.edu.vn 
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2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Tuyết Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0385.568.968- E-mail: maintt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC  

- Tên (tiếng Anh): Scientific socialism 

- Mã học phần: 1810 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết: 21   

- Giờ thực hành:0 

- Giờ kiểm tra:1 

- Giờ thảo luận:8 

- Giờ báo cáo thực tế:0 

- Giờ tự học: 90 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Về kiến thức: Sinh viên nhận biết được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc xem 

xét, đánh giá những vấn đề chính trị-xã hội của đất nước về chủ nghĩa xã hội (CNXH) 

và con đường đi lên CNXH ở nước ta. 

- Về thái độ: Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học 

CNXH khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 
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Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

 

Mã 

CĐR 
Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu được sự ra đời, các giai đoạn phát triển cơ bản của 

CNXH khoa học; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa 

nghiên cứu CNXH khoa học. 

2 LO.1 

 

LO.1.2 Nắm được khái niệm, đặc điểm, nội dung sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp công nhân thế giới và ở Việt Nam, từ đó 

đề ra phương hướng, giải pháp phát triển giai cấp công 

nhân hiện nay. 

3 LO.1 

 

LO.1.3 Phân tích, làm rõ nội dung về CNXH và thời kỳ quá độ 

lên CNXH, và quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 

Phân tích, làm rõ dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN; 

vấn đề dân chủ XHCN và Nhà nước pháp quyền XHCN 

ở Việt Nam hiện nay. 

Nắm được cơ cấu xã hội-giai cấp và liên minh giai cấp, 

tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; liên hệ vấn đề 

này ở Việt Nam hiện nay. 

Làm rõ vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ 

lên CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, 

 

4 

LO.1 
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vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 

Làm rõ vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 

sự biến đổi và phương hướng xây dựng và phát triển gia 

đình ở Việt Nam hiện nay. 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên 

cứu chuyên ngành CNXH KH vào phân tích sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. 

3 L0.5 

LO.2.2 Vận dụng những tri thức có được vào phân tích những 

vấn đề cơ bản về CNXH và con đường đi lên CNXH ở 

Việt Nam hiện nay. 

3 L0.5 

LO.2.3 Vận dụng lý luận về dân chủ XHCN và nhà nước 

XHCN vào phân tích những vấn đề thực tiễn liên quan. 

Kỹ năng nhận diện những biến đổi trong cơ cấu xã hội-

giai cấp và nội dung liên minh giai cấp, tầng lớp ở nước 

ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

Vận dụng những nội dung về vấn đề dân tộc và tôn giáo 

để phân tích, giải thích những vấn đề của thực tiễn cuộc 

sống. 

Kỹ năng, phương pháp khoa học trong nghiên cứu 

những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề 

gia đình và xây dựng gia đình hiện nay. 

3 L0.5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

Có hiểu biết kiến thức, nhận thức được những quan 

điểm sai trái phủ nhận tính chất tiến bộ của nền dân chủ 

XHCN, nhà nước XHCN nói chung, ở Việt Nam nói 

riêng. Có niềm tin vào chế độ XHCN, luôn tin tưởng, 

ủng hộ đường lối đổi mới theo định hướng XHCN dưới 

4 

LO.12 



95 
 

sự lãnh đạo của Đảng. 

LO.3.2 

Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên 

môn về giai cấp công nhân để lập kế hoạch phấn đấu, 

rèn luyện bản thân về năng lực, trình độ, bản lĩnh vững 

vàng để xây dựng và phát triển đất nước theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

4 

LO.12 

LO.3.3 

Tự nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết phải góp 

sức mình vào tăng cường xây dựng khối liên minh giai 

cấp, tầng lớp vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng đất 

nước theo định hướng XHCN ở Việt Nam. Có thái độ và 

hành vi đúng đắn trong nhận thức và có trách nhiệm xây 

dựng gia đình, xây dựng mối quan hệ giữa cá nhân, gia 

đình và xã hội. 

5 

 

LO.12 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học như: Khái 

quát sự ra đời, phát triển, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu 

CNXHKH; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; CNXH và thời kỳ quá độ lên 

CNXH; dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; cơ cấu xã hội-giai cấp và liên minh giai 

cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên CNXH; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục (đến 3 chữ số) 

Phương pháp, hoạt 

động dạy&học 
CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học 

tập/ 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Giảng viên 
Sinh 

viên 



96 
 

1 CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của 

chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.1.2. Tiền đề khoa học tự nhiên và 

tư tưởng lý luận 

1.2. Vai trò của Các Mác và 

Phriđrich Ăngghen 

1.2.1. Sự chuyển biến lập trường 

triết học và lập trường chính trị 

1.2.2. Ba phát kiến vĩ đại của 

C.Mác và Ph.Ăngghen 

1.2.3. Tuyên ngôn của Đảng Cộng 

sản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa 

xã hội khoa học. 

2. Các giai đoạn phát triển cơ 

bản của Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen phát 

triển chủ nghĩa xã hội khoa học 

2.1.1. Thời kỳ từ 1848 đến Công xã 

Pari (1871) 

2.1.2. Thời kỳ sau Công xã Pari 

đến 1895 

2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

liên hệ thực 

tế; câu hỏi 

gợi mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

Đọc 

Hướng 

dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

LO.1.1 

LO.3.1 

GS.TS 

Hoàng 

Chí Bảo 

(chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học Bộ 

GD & 

ĐT 
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triển chủ nghĩa xã hội khoa học 

trong điều kiện mới 

2.2.1. Thời kỳ trước Cách mạng 

Tháng Mười Nga 

2.2.2. Thời kỳ sau Cách mạng 

Tháng Mười Nga 

2.3. Sự vận dụng và phát triển 

sáng tạo của chủ nghĩa xã hội 

khoa học từ sau khi V.I.Lênin qua 

đời đến nay 

3. Đối tượng, phương pháp và ý 

nghĩa của việc nghiên cứu chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

3.2. Phương pháp nghiên cứu của 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

3.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

2 CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH 

SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG 

NHÂN 

1. Quan niệm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về giai cấp 

công nhân và sứ mệnh lịch sử thế 

giới của giai cấp công nhân 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của 

giai cấp công nhân 

1.1.1. Giai cấp công nhân trên 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể; 

liên hệ thực 

tế; câu hỏi 

gợi mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

Đọc 

Hướng 

dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.2 

GS.TS 

Hoàng 

Chí Bảo 

(chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 
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phương diện kinh tế - xã hội 

1.1.2. Giai cấp công nhân trên 

phương diện chính trị - xã hội 

1.2. Nội dung và đặc điểm sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân 

1.2.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân 

1.2.2. Đặc điểm sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân 

1.3. Những điều kiện quy định sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân 

1.3.1. Điều kiện khách quan quy 

định sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân 

1.3.2. Điều kiện chủ quan để giai 

cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh 

lịch sử 

2. Giai cấp công nhân và việc thực 

hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân hiện nay 

2.1. Giai cấp công nhân hiện nay 

2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân trên thế 

giới hiện nay 

2.2.1. Về nội dung kinh tế - xã hội 

2.2.2. Về nội dung chính trị - xã hội 

nhóm. trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

khoa 

học Bộ 

GD & 

ĐT 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2010): 

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 
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2.2.3. Về nội dung văn hóa, tư tưởng 

3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân Việt Nam 

3.1. Đặc điểm của giai cấp công 

nhân Việt Nam 

3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân Việt Nam hiện 

nay 

3.3. Phương hướng và một số giải 

pháp chủ yếu để xây dựng giai 

cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

3.3.1. Phương hướng 

3.3.2. Một số giải pháp chủ yếu 

Thảo luận 

3 CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI VÀ THỜI QUÁ ĐỘ LÊN 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Chủ nghĩa xã hội 

1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu 

của hình thái kinh tế - xã hội cộng 

sản chủ nghĩa 

1.2. Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã 

hội 

1.3. Những đặc trưng cơ bản của 

chủ nghĩa xã hội 

2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội 

2.1. Tính tất yếu khách quan của 

Thuyết 

giảng, phân 

tích, liên hệ 

thực tế; câu 

hỏi gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

Đọc 

Hướng 

dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.1.3 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.3 

GS.TS 

Hoàng 

Chí Bảo 

(chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học Bộ 

GD & 

ĐT 

TLTK: 
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thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

3.2. Những đặc trưng của chủ 

nghĩa xã hội và phương hướng 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam hiện nay 

3.2.1. Những đặc trưng bản chất 

của chủ nghĩa xã hội Việt Nam 

3.2.2. Phương hướng xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay 

Thảo luận 

Bộ GD 

& ĐT 

(2010): 

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 

4 CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ 

NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ 

nghĩa 

1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát 

triển dân chủ 

1.1.1. Quan niệm về dân chủ 

1.1.2. Sự ra đời, phát triển của dân 

chủ 

1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Thuyết 

giảng, phân 

tích, liên hệ 

thực tế; câu 

hỏi gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

Đọc 

Hướng 

dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.4 

GS.TS 

Hoàng 

Chí Bảo 

(chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học Bộ 
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1.2.1. Quá trình ra đời của nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa 

1.2.2. Bản chất của nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

2. Nhà nước chủ xã hội chủ nghĩa 

2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng 

của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2.1.1. Sự ra đời của nhà nước xã 

hội chủ nghĩa 

2.1.2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ 

nghĩa 

2.1.3. Chức năng của nhà nước xã 

hội chủ nghĩa 

2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam 

3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

3.1.1. Sự ra đời, phát triển của nền 

dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

3.1.2. Bản chất của nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

xây 

dựng 

bài 

GD & 

ĐT 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2010): 

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 
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3.3. Phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam hiện nay 

3.3.1. Phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

3.3.2. Tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa 

Thảo luận 

5 CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI 

– GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH 

GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

1.1. Khái niệm và vị trí cơ cấu xã 

hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội 

1.1.1. Khái niệm cơ cấu xã hội và 

cơ cấu xã hội-giai cấp 

1.1.2. Vị trí của cơ cấu xã hội-giai 

cấp trong cơ cấu xã hội 

1.2. Sự biến đổi có tính quy luật 

của cơ cấu xã hội – giai cấp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

2. Liên minh giai cấp, tầng lớp 

Thuyết 

giảng, phân 

tích, liên hệ 

thực tế; câu 

hỏi gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

Đọc 

Hướng 

dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.3 

GS.TS 

Hoàng 

Chí Bảo 

(chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học Bộ 

GD & 

ĐT 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2010): 

Giáo 

trình 
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trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

3. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên 

minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

3.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam 

3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

3.2.1. Nội dung của liên minh giai 

cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.2. Phương hướng cơ bản để xây 

dựng cơ cấu xã hội – giai cấp và tăng 

cường liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

Thảo luận 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 

 

6 CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN 

TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về 

dân tộc 

Thuyết 

giảng, phân 

tích, liên hệ 

thực tế; câu 

hỏi gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

Đọc 

Hướng 

dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 

1 

Tham 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.3 

GS.TS 

Hoàng 

Chí Bảo 

(chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo 

trình 

Chủ 
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1.1.1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản 

của dân tộc 

1.1.2. Hai xu hướng khách quan 

của sự phát triển quan hệ dân tộc 

1.1.3. Cương lĩnh dân tộc của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 

1.2. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở 

Việt Nam 

1.2.1. Đặc điểm dân tộc Việt Nam 

1.2.2. Quan điểm và chính sách dân 

tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam 

2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

2.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về 

tôn giáo 

2.1.1. Bản chất, nguồn gốc và tính 

chất của tôn giáo 

2.1.2. Nguyên tắc giải quyết vấn đề 

tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính 

sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước 

ta hiện nay 

2.2.1. Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam 

2.2.2. Chính sách của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, 

tôn giáo hiện nay 

3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở 

luận, học 

nhóm. 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học Bộ 

GD & 

ĐT 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2010): 

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 
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Việt Nam 

3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và 

tôn giáo ở Việt Nam 

3.2. Đinh hướng giải quyết mối quan 

hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

hiện nay 

Thảo luận 

7 CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA 

ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ 

ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Khái niệm, vị trí và chức năng 

của gia đình 

1.1. Khái niệm gia đình 

1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội 

1.3. Chức năng cơ bản của gia đình 

2. Cơ sở xây dựng gia đình trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội 

2.2. Cơ sở chính trị - xã hội 

2.3. Cơ sở văn hóa 

2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 

3. Xây dựng gia đình Việt Nam 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt 

Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ 

Thuyết 

giảng, phân 

tích, liên hệ 

thực tế; câu 

hỏi gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

Đọc 

Hướng 

dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.3 

GS.TS 

Hoàng 

Chí Bảo 

(chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học Bộ 

GD & 

ĐT 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2010): 

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 
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nghĩa xã hội 

3.2. Phương hướng cơ bản xây 

dựng và phát triển gia đình Việt 

Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

Thảo luận 

bản của 

chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Triết học Mác - LêninMã HP: 1808 

- Kinh tế chính trị Mác - LêninMã HP: 1809 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 
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+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

  Kiểm tra bằng miệng, vấn đáp, thảo luận nhóm, bài tập, bài tập nhóm. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) hoặc bài tập nhóm, bài thảo luận. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

 + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (60 phút) với hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận 

(Theo ma trận đề thi – Phụ lục) 
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10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

T

T 

Điểm 

bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO1.

1 

LO1.

2 

LO1.

3 

LO2.

1 

LO2.

2 

LO2.

3 

LO3.

1 

LO3.

2 

LO.3.

3 

1 Điểm 

chuyê

n cần 

(10%) 

X X X X X X X X X 

2 Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(20%) 

 X   X   X X 

3 Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(70%) 

X X X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu 

có) 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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đánh giá Mức F Mức D Mức C Mức B Mức A số 

Chuyên 

cần 

Tham dự 

dưới 80% 

số tiết học 

Tham dự 

từ 80% số 

tiết học 

Tham dự 

từ 85% số 

tiết học 

Tham dự từ 

95% số tiết 

học 

Tham dự 

100% số 

tiết học 

80% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến; 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

cho bài học; 

Các đóng góp 

cho bài học có 

hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực; 

Các đóng 

góp rất 

hiệu quả 

20% 

Điểm trừ 
02 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc 

(1 bậc tương đương 1 điểm) 

 

- Tiêu chí đanh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm 

so với điểm trung 

bình nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi tối 

đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, 

có nhiều đóng góp, 

được cộng thêm tối 

đa 02 điểm so với 

điểm trung bình của 
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nhóm 

-Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, 

hình 

ảnh 

minh 

họa rõ 

ràng, 

phong 

phú 

đẹp, có 

sử dụng 

video 

và giải 

50% 
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thích cụ 

thể 

Trình 

bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố 

cục logic, 

rõ ràng, 

gồm mở 

đầu, thân 

bài và kết 

luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide 

trình 

bày bố 

cục 

logic, rõ 

ràng, 

gồm mở 

đầu, 

thân bài 

và kết 

luận. 

Thuật 

ngữ sử 

dụng 

đơn 

giản, dễ 

hiểu. 

Thể 

hiện sự 

thành 

thạo 

trong 

trình 

bày và 

ngôn 

ngữ 

25% 
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Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy định, 

sử dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 

phần rõ 

ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, 

dễ nghe, 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu 

và kịp 

theo dõi 

nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần 

trình 

bày 

ngắn 

gọn. Bố 

cục rõ 

ràng. 

Giọng 

nói rõ 

ràng, 

lưu loát. 

Thu hút 

được sự 

chú ý 

của 

người 

nghe, 

tương 

tác tốt 

với 

người 

nghe. 

Người 

nghe có 

thể hiểu 

và theo 

kịp tất 

cả các 

nội 

dung 

trình 

bày. 

25% 
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Thời 

gian 

trình 

bày 

đúng 

quy 

định 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
GS.TS Hoàng Chí 

Bảo (chủ biên) 
2019 

Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 

Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 

Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

KHOA HỌC 

2 0  
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1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.1.2. Tiền đề khoa học tự nhiên và tư tưởng lý luận 

1.2. Vai trò của Các Mác và Phriđrich Ăngghen 

1.2.1. Sự chuyển biến lập trường triết học và lập trường 

chính trị 

1.2.2. Ba phát kiến vĩ đại của C.Mác và Ph.Ăngghen 

1.2.3. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đánh dấu sự ra đời 

của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

2.1.1. Thời kỳ từ 1848 đến Công xã Pari (1871) 

2.1.2. Thời kỳ sau Công xã Pari đến 1895 

2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa 

học trong điều kiện mới 

2.2.1. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Mười Nga 

2.2.2. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Mười Nga 

2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa 

xã hội khoa học từ sau khi V.I.Lênin qua đời đến nay 

3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc 

nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

3.2. Phương pháp nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
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3.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học 

2 CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP 

CÔNG NHÂN 

1. Quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của 

giai cấp công nhân 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân 

1.1.1. Giai cấp công nhân trên phương diện kinh tế - xã hội 

1.1.2. Giai cấp công nhân trên phương diện chính trị - xã 

hội 

1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân 

1.2.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

1.2.2. Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

1.3. Những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân 

1.3.1. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân 

1.3.2. Điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn 

thành sứ mệnh lịch sử 

2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân hiện nay 

2.1. Giai cấp công nhân hiện nay 

2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

trên thế giới hiện nay 

2.2.1. Về nội dung kinh tế - xã hội 

2.2.2. Về nội dung chính trị - xã hội 

3 2  
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2.2.3. Về nội dung văn hóa, tư tưởng 

3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 

3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

Việt Nam hiện nay 

3.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây 

dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

3.3.1. Phương hướng 

3.3.2. Một số giải pháp chủ yếu 

Thảo luận 

3 CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Chủ nghĩa xã hội 

1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - 

xã hội cộng sản chủ nghĩa 

1.2. Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã hội 

1.3. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội 

2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 

chủ nghĩa 

3.2. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương 

hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội Việt 

4 1  
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Nam 

3.2.2. Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam hiện nay 

Thảo luận 

4 CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 

NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa 

1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển dân chủ 

1.1.1. Quan niệm về dân chủ 

1.1.2. Sự ra đời, phát triển của dân chủ 

1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

1.2.1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

1.2.2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

2. Nhà nước chủ xã hội chủ nghĩa 

2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

2.1.1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2.1.2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2.1.3. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước 

xã hội chủ nghĩa 

3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

3.1.1. Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

3  1 
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3.1.2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

3.2.1. Quan niệm và đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

3.3. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

3.3.1. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

hiện nay 

3.3.2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa 

Thảo luận 

5 CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ 

LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

1.1. Khái niệm và vị trí cơ cấu xã hội – giai cấp trong 

cơ cấu xã hội 

1.1.1. Khái niệm cơ cấu xã hội và cơ cấu xã hội-giai cấp 

1.1.2. Vị trí của cơ cấu xã hội-giai cấp trong cơ cấu xã hội 

1.2. Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – 

giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

3. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng 

lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

3 2  
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3.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.1. Nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.2. Phương hướng cơ bản để xây dựng cơ cấu xã hội – 

giai cấp và tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Thảo luận 

6 CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI 

1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc 

1.1.1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc 

1.1.2. Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan 

hệ dân tộc 

1.1.3. Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin 

1.2. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

1.2.1. Đặc điểm dân tộc Việt Nam 

1.2.2. Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam 

2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

2.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo 

2.1.1. Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo 

4 2  
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2.1.2. Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, 

Nhà 

2.2.1. Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam 

2.2.2. Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với 

tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay 

3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

3.2. Đinh hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo 

ở Việt Nam hiện nay 

Thảo luận 

7 CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI 

KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình 

1.1. Khái niệm gia đình 

1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội 

1.3. Chức năng cơ bản của gia đình 

2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội 

2.2. Cơ sở chính trị - xã hội 

2.3. Cơ sở văn hóa 

2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 

3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

2 1  
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HỌC PHẦN 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:Khoa Lý luận chính trị 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: Lê Tố Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, 301 nhà B, Đại học Công đoàn, 169 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0944463366   - Email: Toanh.secret@gmail.com 

2.2. Giảng viên 2: Chu Thị Thanh Tâm 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, 301 nhà B, Đại học Công đoàn, 169 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0989084779    - Email: tinhtam09.ctvt@gmail.com 

2.3. Giảng viên 3: Đào Thu Huyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, 301 nhà B, Đại học Công đoàn, 169 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 01256247247   - Email: thuhuyen0801@gmail.com 

2.4. Giảng viên 3: Bùi Thị Bích Thuận 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, 301 nhà B, Đại học Công đoàn, 169 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0982424968    - Email: thuanbb@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 3: Nguyễn Thị Huyền Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, 301 nhà B, Đại học Công đoàn, 169 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0912938748   - Email: trangnth@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: Nguyễn Thị Hiền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, 301 nhà B, Đại học Công đoàn, 169 

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0979881435.   - Email: hiennt1@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần 

- Tên (tiếng Việt): TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

- Tên (tiếng Anh): Ho Chi Minh Ideology 

- Mã học phần: 1807 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Cấu trúc học phần: 

- Giờ lý thuyết: 22,5 

- Giờ thực hành:0 

- Giờ kiểm tra:1 

- Giờ thảo luận:6,5 

- Giờ báo cáo thực tế:0 

- Giờ tự học:90 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Về kiến thức: Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; 

sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và 

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
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- Về kỹ năng: Hình thành cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, phân tích, đánh giá, 

vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời 

sống, học tập và công tác. 

- Về thái độ: Sinh viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với 

mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, 

giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam; thấy được trách 

nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

 Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập của môn học. 

2 LO.1 

LO.1.2 Hiểu được cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

2 LO.1 

LO.1.3 Hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội. 

Hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và 

 

2 

LO.1 
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đoàn kết quốc tế. 

Hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con 

người. 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Hình thành cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, vận dụng 

xây dựng hình thành văn hóa, con người mới xã hội chủ 

nghĩa 

3 LO.5 

LO.2.2 Có khả năng phân tích, đánh giá, vận dụn 

 sáng  

ạo Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong 

thực tiễn đời sống, học tập và công tác.  

4 LO.5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Sinh viên hình thành bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành 

với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 

xã hội; 

5 LO.12 

LO.3.2 Nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối 

với Đảng và dân tộc Việt Nam; thấy được trách nhiệm của 

bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

5 LO.12 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ khái niệm tư 

tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội 

dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Nhà 

nước của dân, do dân và vì dân, về đại đoàn kết, về văn hóa, đạo đức, con người.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT Các nội dung cơ bản Phương pháp, hoạt 

động dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

học phần Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: KHÁI NIỆM, 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý 

NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN 

CỨU MÔN HỌC TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

3. PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

3.1. Phương pháp luận của 

việc nghiên cứu tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

a. Thống nhất tính đảng và tính 

khoa học 

b. Thống nhất lý luận và thực 

tiễn 

c. Quan điểm lịch sử - cụ thể 

d. Quan điểm toàn diện hệ 

thống 

e. Quan điểm kế thừa và phát 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bà 

 

LO.1.1 

LO.2.1LO.3.1 

GS.TS 

Mạch 

Quang 

Thắng (chủ 

biên) (2019) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. – 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

TLTK: Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

(2003) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. 

NXB 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 
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triển 

3.2. Một số phương pháp cụ 

thể 

4. Ý NGHĨA CỦA VIỆC 

HỌC TẬP MÔN HỌC TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

4.1. Góp phần nầng cao năng 

lực tư duy lý luận 

4.2. Giáo dục và thực hành 

đạo đức cách mạng, củng cố 

niềm tin khoa học gắn liền 

với trau dồi tình cảm cách 

mạng, bồi dưỡng lòng yêu 

nước 

4.3. Xây dựng, rèn luyện 

phương pháp và phong cách 

công tác 

2 Chương 2: CƠ SỞ, QUÁ 

TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1.1. Cơ sở thực tiễn 

a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế 

kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

b. Thực tiễn thế giới cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

2 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

 

LO.1.2 

LO.2.1LO.3.1 

GS.TS 

Mạch 

Quang 

Thắng (chủ 

biên) (2019) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. – 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

TLTK: Bộ 
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1.2. Cơ sở lý luận 

a. Giá trị truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam 

b. Tinh hoa văn hóa nhân loại 

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin 

1.3. Nhân tố chủ quan Hồ 

Chí Minh 

a. Phẩm chất Hồ Chí Minh 

b.Tài năng hoạt động, tổng kết 

thực tiễn phát triển lý luận 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

2.1. Thời kỳ trước 5.6.1911: 

Hình thành tư tưởng yêu nước 

và có chí hướng tìm con đường 

cứu nước mới 

2.2. Thời kỳ từ giữa năm 

1911 đến cuối năm 1920: Dần 

dần hình thành tư tưởng cứu 

nước, giải phóng dân tộc Việt 

Nam theo con đường cách 

mạng vô sản. 

2.3. Thời kỳ từ cuối năm 1920 

đến đầu năm 1930: Hình 

thành những nội dung cơ bản 

tư tưởng về cách mạng Việt 

Nam. 

2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 

bài Giáo dục và 

Đào tạo 

(2003) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. 

NXB 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 
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đến đầu năm 1941: Vượt qua 

sóng gió, thử thách, kiên định 

giữ vững đường lối, phương 

pháp cách mạng Việt Nam 

đúng đắn, sáng tạo. 

2.5. Thời kỳ từ đầu năm 1941 

đến tháng 9 năm 1969: Tư 

tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục 

phát triển, hoàn thiện, soi đường 

cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và nhân dân 

3. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH 

3.1. Đối với cách mạng Việt 

Nam 

a. Tư tưởng Hồ Chí Minh đưa 

cách mạng giải phóng dân tộc 

Việt Nam đến thắng lợi và bắt 

đầu xây dựng một xã hội mới 

trên đất nước ta, 

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 

tảng tư tưởng và kim chỉ nam 

cho cách mạng Việt Nam trong 

thời đại hiện nay 

3.2. Đối với sự phát triển tiến 

bộ của nhân loại 

a. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp 

phần mở ra cho các dân tộc 

thuộc địa con đường giải phóng 

dân tộc gắn với sự phát tiến bộ 
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xã hội 

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp 

phần tích cực vào cuộc đấu 

tranh và độc lập dân tộc, dân 

chủ, hòa bình, hợp tác và phát 

triển trên thế giới. 

3 Chương 3: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP 

DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐỘC LẬP DAN 

TỘC 

1.1. Vấn đề độc lập dân tộc 

a. Độc lập, tự do là quyền 

thiêng liêng, bất khả xâm phạm 

của tất cả các dân tộc 

b. Độc lập dân tộc phải gắn liền 

tự do, cơm no, áo ấm và hạnh 

phúc của nhân dân. 

c. Độc lập dân tộc phải là nền 

độc lập thật sự, hoàn toàn và 

triệt để 

d. Độc lập dân tộc gắn liền với 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

1.2. Về cách mạng giải phóng 

dân tộc 

a. Cách mạng giải phóng dân 

tộc muốn thắng lợi phải đi theo 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

3 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

GS.TS 

Mạch 

Quang 

Thắng (chủ 

biên) (2019) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. – 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

TLTK: Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

(2003) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. 

NXB 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 
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con đường cách mạng vô sản. 

b. Cách mạng giải phóng dân 

tộc, trong điều kiện của Việt 

Nam, muốn thắng lợi phải do 

Đảng cộng sản lãnhđạo 

c. Cách mạng giải phóng dân 

tộc phải dựa trên lực lượng đại 

đoàn kết toàn dân tộc, lấy liên 

minh công nông làm nền tảng. 

d. Cách mạng giải phóng dân 

tộc cần chủ động, sáng tạo, có 

khả năng giành thắng lợi trước 

cách mạng vô sảnở chính quốc 

e. Cách mạng giải phóng dân tộc 

phải được tiến hành bằng phương 

pháp bạo lực cách mạng. 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT 

NAM 

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội 

a. Quan niệm của Hồ Chí Minh 

về chủ nghĩa xã hội 

b. Tiến lên chủ nghĩa xã hội là 

một tất yếu khách quan 

c. Một số đặc trưng cơ bản của 

xã hội xã hội chủ nghĩa 
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2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Việt Nam 

a. Mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

b. Động lực của chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

a. Tính chất đặc điểm và nhiệm 

vụ của thời kỳ quá độ 

b. Một số nguyên tắc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ 

quá độ 

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ MỐI QUAN HỆ 

GIỮA ĐỘC LẬP DÂN TỘC 

VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, 

tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã 

hội 

3.2. Chủ nghĩa xã hội và điều 

kiện để bảo đảm nền độc lập 

dân tộc vững chắc 

3.3. Điều kiện để đảm bảo độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội 

4. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG 



133 
 

HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC 

LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN 

VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH 

MẠNG VIỆT NAM GIAI 

ĐOẠN HIỆN NAY 

4.1. Kiên định mục tiêu và con 

đường cách mạng mà Hồ Chí 

Minh đã xác định 

4.2. Phát huy sức mạnh dân 

chủ xã hội chủ nghĩa 

4.3. Củng cố, kiện toàn, phát 

huy sức mạnh và hiệu quả 

hoạt động của toàn bộ hệ 

thống chính trị 

4.4. Đấu tranh chống những 

biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng chính trị; suy thoái về 

đạo đức, lối sống và “tự diễn 

biến”, “ tự chuyển hóa” trong 

nội bộ 

4 Chương 4: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ 

NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN 

DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ 

NHÂN DÂN 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

4 

Tham 

gia phát 

biểu, 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

GS.TS 

Mạch 

Quang 

Thắng (chủ 

biên) (2019) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. – 
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1.1. Tính tất yếu và vai trò 

lãnh đạo của Đảng cộng sản 

Việt Nam 

1.2. Đảng phải trong sạch, 

vững mạnh 

a. Đảng là đạo đức, là văn 

minh 

b. Những vấn đề nguyên tắc 

trong hoạt động của Đảng 

c. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

2.1. Nhà nước dân chủ 

a. Bản chất giai cấp của nhà 

nước 

b. Nhà nước của dân, do dân, 

vì dân 

2.2. Nhà nước pháp quyền 

a. Nhà nước hợp hiến, hợp 

pháp 

b. Nhà nước thượng tôn pháp 

luật 

c. Pháp quyền nhân nghĩa 

2.3. Nhà nước trong sạch, vững 

mạnh 

a. Kiểm soát quyền lực 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

TLTK: Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

(2003) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. 

NXB 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 

 



135 
 

b. Phòng, chống tiêu cực trong 

nhà nước 

3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG 

TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

VÀ XÂY DỰNG NHÀ 

NƯỚC 

3.1. Xây dựng Đảng thật sự 

trong sạch, vững mạnh 

3.2. Xây dựng Nhà nước 

5 Chương 5: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN 

KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ 

ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TỘC 

1.1. Vai trò của đại đoàn kết 

toàn dân tộc 

a. Đại đoàn kết toàn dân tộc là 

vấn đề có ý nghĩa chiến lược, 

quyết định thành công của 

cách mạng 

b. Đại đoàn kết toàn dân tộc là 

một mục tiêu, nhiệm vụ hàng 

đầu của cách mạng Việt Nam 

1.2. Lực lượng của khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc 

a. Chủ thể của khối đại đoàn 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

5 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiế 

, xây 

dựng 

bài 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

GS.TS 

Mạch 

Quang 

Thắng (chủ 

biên) (2019) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. – 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

TLTK: Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

(2003) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. 
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kết toàn dân tộc 

b.Nền tảng của khối đạiđoàn 

kết toàn dân tộc 

1.3. Điều kiện để xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc 

1.4. Hình thức tổ chức của 

khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc - Mặt trận dân tộc thống 

nhất 

a. Mặt trận dân tộc thống nhất 

b. Nguyên tắc xây dựng và hoạt 

động của mặt trận dân tộc 

thống nhất 

1.5. Phương thức xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐOÀN KẾT 

QUỐC TẾ 

2.1. Sự cần thiết phải đoàn 

kết quốc tế. 

a. Thực hiện đoàn kết quốc tế 

nhằm kết hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại, tạo 

sức mạnh tổng hợp cho CM 

b. Thực hiện đoàn kết quốc tế 

nhằm góp phần cùng nhân dân 

thế giới thực hiện thắng lợi 

NXB 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 
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mục tiêu cách mạng của 

thờiđại. 

2.2. Lực lượng đoàn kết quốc 

tế và hình thức tổ chức 

a. Các lực lượng cần đoàn kết 

b. Hình thức tổ chức 

2.3. Nguyên tắc đoàn kết 

quốc tế 

a. Đoàn kết trên cơ sở thống 

nhất mục tiêu và lợi ích; có lý, 

có tình 

b. Đoàn kết trên cơ sở độc lập, 

tự chủ 

3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 

TỘC VÀ ĐOÀN KẾT 

QUỐC TẾ TRONG GIAI 

ĐOẠN HIỆN NAY 

3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ 

Chí minh về đại đoàn kết 

toàn dân tộc và đoàn kết 

quốc tế trong hoạch định chủ 

chương, đường lối của Đảng 

3.2. Xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc trên nền 

tảng liên minh công – nông – 

trí dưới sự lãnh đạo củaĐảng 

3.3. Đại đoàn kết toàn dân tộc 
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phải kết hợp với đoàn kết 

quốc tế. 

6 Chương 6: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, 

ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ VĂN HÓA 

1.1. Một số nhận thức chung 

về văn hóa và quan hệ giữa 

văn hóa với các lĩnh vực 

khác. 

a. Quan niệm của Hồ Chí minh về 

văn hóa 

b. Quan niệm Hồ Chí Minh về 

quan hệ giữa văn hóa với các 

lĩnh vực khác. 

1.2. Quan điểm của Hồ Chí 

Minh về vai trò của văn hóa. 

a. Văn hóa là mục tiêu, động 

lực của sự nghiệp cách mạng 

b. Văn hóa và một mặt trận 

c. Văn hóa phục vụ quần 

chúng nhân dân 

1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh 

về Xây dựng nền văn hóa 

mới 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

6 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

GS.TS 

Mạch 

Quang 

Thắng (chủ 

biên) (2019) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. – 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

TLTK: Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

(2003) 

Giáo trình 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh. 

NXB 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội. 
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2.1. Quan điểm về vai trò và 

sức mạnh của đạo đức cách 

mạng 

a. Đạo đức là gốc, là nền tảng 

tinh thần của xã hội, của người 

cách mạng. 

b. Đạo đức là nhân tố tạo nên 

sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã 

hội. 

2.2. Quan điềm về những 

chuẩn mực đạo đức cách 

mạng. 

a. Trung với nước, hiếu với dân 

b. Cần kiệm liêm chính, chí công, 

vô tư. 

c. Thương yêu con người, 

sống có tình nghĩa. 

d. Tinh thần quốc tế trong sáng 

2.3. Quan điểm về những 

nguyên tắc xây dựng đạo đức 

cách mạng 

a. Nói đi đôi với làm, nêu 

gương về đạo đức 

b. Xây đi đôi với chống 

c.Tu dưỡng đạo đức suốt đời 

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ CON NGƯỜI 

3.1. Quan điểm của Hồ Chí 
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Minh về con người 

3.2. Về xây dựng đạo đức cách 

mạng 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

  LO.1.3 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  Chuẩn 

bị bài 

và Thảo 

luận 

theo đề 

ài được 

giao 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 Thảo luận nhóm đề tài số 3  Chuẩn 

bị bài 

và Thảo 

luận 

theo đề 

t 

i được 

giao 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước:Triết học Mác - Lênin  Mã HP: 1808 

- Tên học phần học trước:Kinh tế chính trị  Mã HP: 1809 
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- Tên học phần học trước:Chủ nghĩa xã hội khoa học    Mã HP: 1810 

- Tên học phần học trước:Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam    Mã HP: 1802 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, 

bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: 

nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra-đánh 

giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các 

giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình thành 

các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp tác và làm 

việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. Nắm được thông 

tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

  Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

++ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 
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++ Các kĩ thuật đánh giá: ( Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

++ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của cả 

môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng viên và 

cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ phận Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO3.1 LO3.2 

1 Điểm chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ (20%) 

  X  X X X 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 
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RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số Mức F Mức D Mức C Mức B Mức A 

Chuyên 

cần 

Tham dự 

dưới 80% 

số tiết học 

Tham dự 

từ 80% số 

tiết học 

Tham dự 

từ 85% số 

tiết học 

Tham dự từ 

95% số tiết 

học 

Tham dự 

100% số 

tiết học 

80% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến; 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

cho bài học; 

Các đóng góp 

cho bài học có 

hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực; 

Các đóng 

góp rất 

hiệu quả 

20% 

Điểm trừ 
02 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc 

(1 bậc tương đương 1 điểm) 

 

- Tiêu chí đanh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 đ 

ểm so với điểm 

trung bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

Không tham 

gia, không 

chấp hành phân 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

Tham gia ở mức độ 

trung bình, cho 

điểm 

Nhiệt tình, tích cực, 

có nhiều đóng góp, 

được cộng thêm tối 
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nhóm công của nhóm góp, bị trừ đi tối 

đa 02 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

đa 02 điểm so với 

điểm trung bình của 

nhóm 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội 

dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn giản 

dễ hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ 

ràng, đẹp, có 

sử dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn giản 

dễ hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải thích 

cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ ràng, 

gồm mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình bày 

bố cục logic, 

rõ ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể hiện 

sự thành thạo 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ ràng, 

gồm mở đầu, 

thân bài và 

kết luận. 

Thuật ngữ sử 

25% 
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hình ảnh 

rõ ràng 

trong trình bày dụng đơn 

giản, dễ hiểu. 

Thể hiện sự 

thành thạo 

trong tŕnh 

bày và ngôn 

ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy định, 

sử dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ kh 

ng rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố cục 

3 phần rõ 

ràng, giọng 

nói vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình bày 

đúng quy 

định, thỉnh 

thoảng có 

tương tác với 

người nghe, 

người nghe 

có thể hiểu và 

kịp theo dõi 

nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn dễ 

hiểu. Sử dụng 

các thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục 

rõ ràng, giọng 

nói rõ ràng, 

lưu loát. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định. 

Tương tác tốt 

với người 

nghe. Người 

nghe hiểu 

được nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn. Bố cục 

rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được 

sự chú ý của 

người nghe, 

tương tác tốt 

với người 

nghe. Người 

nghe có thể 

hiểu và theo 

kịp tất cả các 

nội dung 

trình bày. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

25% 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 
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TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo 

trình, tên bài báo, 

văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 GS.TS Mạch Quang 

Thắng (chủ biên) 

2018, 

2019 

Giáo trình Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo 

trình, tên bài báo, 

văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Hội đồng lý luận 

trung ương 

2003 Giáo trình Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

NXB Chính trị quốc gia, Hà 

Nội. 

2 Hồ Chí Minh 2011 Hồ Chí Minh toàn 

tập 

NXB Chính trị quốc gia, Hà 

Nội 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục 

đến 3 chữ số) 

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Phương pháp luận của việc nghiên cứu tư tưởng 

 

2 

 

0 
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Hồ Chí Minh 

a. Thống nhất tính đảng và tính khoa học 

b. Thống nhất lý luận và thực tiễn 

c. Quan điểm lịch sử - cụ thể 

d. Quan điểm toàn diện hệ thống 

e. Quan điểm kế thừa và phát triển 

3.2. Một số phương pháp cụ thể 

4. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

4.1. Góp phần nầng cao năng lực tư duy lý luận 

4.2. Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng, củng 

cố niềm tin khoa học gắn liền với trau dồi tình cảm 

cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước 

4.3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách 

công tác 

2 Chương 2: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH 

1.1. Cơ sở thực tiễn 

a. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

b. Thực tiễn thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

1.2. Cơ sở lý luận 

a. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

b. Tinh hoa văn hóa nhân loại 

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin 

4 1  
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1.3. Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 

a. Phẩm chất Hồ Chí Minh 

b.Tài năng hoạt động, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

2.1. Thời kỳ trước 5.6.1911: Hình thành tư tưởng yêu 

nước và có chí hướng tìm con đường cứu nước mới 

2.2. Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm 1920: Dần 

dần hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt 

Nam theo con đường cách mạng vô sản. 

2.3. Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930: Hình 

thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt 

Nam. 

2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941: Vượt 

qua sóng gió, thử thách, kiên định giữ vững đường lối, 

phương pháp cách mạng Việt Nam đúng đắn, sáng tạo. 

2.5. Thời kỳ từ đầu năm 1941 đến tháng 9 năm 1969: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện, soi 

đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân 

3. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

3.1. Đối với cách mạng Việt Nam 

a. Tư tưởng Hồ Chí Minh đưa cách mạng giải phóng dân 

tộc Việt Nam đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội 

mới trên đất nước ta, 

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ 

nam cho cách mạng Việt Nam trong thời đại hiện nay 

3.2. Đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại 

a. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần mở ra cho các dân tộc 
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thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với sự phát 

tiến bộ xã hội 

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào cuộc đấu 

tranh và độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và 

phát triển trên thế giới. 

 Chương 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP 

DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DAN 

TỘC 

1.1. Vấn đề độc lập dân tộc 

a. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của 

tất cả các DT 

b. Độc lập dân tộc phải gắn liền tự do, cơm no, áo ấm 

và hạnh phúc của ND 

c. Độc lập dân tộc phải là nền độc lập thật sự, hoàn toàn và 

triệt để 

d. Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ 

1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc 

a. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo 

con đường cách mạng vô sản. 

b. Cách mạng giải phóng dân tộc, trong điều kiện của Việt 

Nam, muốn thắng lợi phải do Đảng cộng sản lãnhđạo 

c. Cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa trên lực lượng 

đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy liên minh công nông làm 

nền tảng. 

d. Cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động, sáng tạo, có 

khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sảnở chính 

4 2  
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quốc 

e. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng 

phương pháp bạo lực cách mạng. 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT 

NAM 

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

a. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

b. Tiến lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan 

c. Một số đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa 

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Việt Nam 

a. Mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

b. Động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

a. Tính chất đặc điểm và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ 

b. Một số nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ 

quá độ 

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ 

GIỮA ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI 

3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề tiến lên chủ nghĩa 

xã hội 

3.2. CNXH và điều kiện để bảo đảm nền độc lập dân tộc 

vững chắc 

3.3. Điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với 
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CNXH 

4. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC 

LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

4.1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà 

Hồ Chí Minh đã xác định 

4.2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa 

4.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả 

hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị 

4.4. Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng chính trị; suy th 

ái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “ tự chuyển 

hóa” trong nội bộ 

 Chương 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ NƯỚC CỦA 

NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VN 

1.1. Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản 

Việt Nam 

1.2. Đảng phải trong sạch, vững mạnh 

a. Đảng là đạo đức, là văn minh 

b. Những vấn đề nguyên tắc trong hoạt động của Đảng 

c. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

2.1. Nhà nước dân chủ 

4 2  
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a. Bản chất giai cấp của nhà nước 

b. Nhà nước của dân, do dân, vì dân 

2.2. Nhà nước pháp quyền 

a. Nhà nước hợp hiến, hợp pháp 

b. Nhà nước thượng tôn pháp luật 

c. Pháp quyền nhân nghĩa 

2.3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh 

a. Kiểm soát quyền lực 

b. Phòng, chống tiêu cực trong nhà nước 

3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG 

NHÀ NƯỚC 

3.1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh 

3.2. Xây dựng Nhà nước 

 Chương 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT 

QUỐC TẾ 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TỘC 

1.1. Vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc 

a. Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến 

lược, quyết định thành công của cách mạng 

b. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một mục tiêu, nhiệm vụ 

hàng đầu của cách mạng Việt Nam 

1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

a. Chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

b. Nền tảng của khối đạiđoàn kết toàn dân tộc 

4 1  
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1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc 

1.4. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc - Mặt trận dân tộc thống nhất 

a. Mặt trận dân tộc thống nhất 

b. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của mặt trận dân tộc 

thống nhất 

1.5. Phương thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT 

QUỐC TẾ 

2.1. Sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế. 

a. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho 

cách mạng 

b. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân 

dân thế giới thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng của 

thờiđại. 

2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức 

a. Các lực lượng cần đoàn kết 

b. Hình thức tổ chức 

2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 

a. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích; có 

lý, có tình 

b. Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ 

3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT 

QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
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3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí minh về đại đoàn kết 

toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong hoạch định chủ 

chương, đường lối của Đảng 

3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền 

tảng liên minh công – nông – trí dưới sự lãnh đạo 

củaĐảng 

3.3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp với đoàn kết 

quốc tế. 

6 Chương 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN 

HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI 

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 

1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ 

giữa văn hóa với các lĩnh vực khác. 

a. Quan niệm của Hồ Chí minh về văn hóa 

b. Quan niệm Hồ Chí Minh về quan hệ giữa VH với các lĩnh 

vực khác. 

1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn 

hóa. 

a. Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng 

b. Văn hóa và một mặt trận 

c. Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân 

1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về Xây dựng nền văn hóa 

mới 

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức 

cách mạng 

a. Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của xã hội, của 

4,5 1,5  
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HỌC PHẦN 5: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:Khoa Lý luận chính trị 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Tố Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0944463366-Email:toanh.secret@gmail.com 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Chu Thị Thanh Tâm 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0989084779 -Email: tinhtam09.ctvt@gmail.com  

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên: Đào Thu Huyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại liên hệ: 0856247247- Email: thuhuyen0801@gmail.com 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên: Bùi Thị Bích Thuận 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0982424968 - Email: thuanbb@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0912938748 - Email: trangnth@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên kiêm nhiệm, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây 

Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0979881435 - Email: hiennt1@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

- Tên (tiếng Anh): History of Communist Party of Vietnam 

- Mã học phần: 1802 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết: 20   

- Giờ thảo luận:9 

- Giờ kiểm tra:1 

- Giờ báo cáo thực tế:0 

- Giờ tự học:90 
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6. Mục tiêu của học phần:  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam qua các thời kỳ, đường lối chủ trương của Đảng, cách vận dụng đường lối vào 

cuộc sống và lý giải nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Trình bày được những kiến thức có tính hệ thống, cơ bản 

về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 – 1930), 

sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), trong 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược (1945 - 1975), trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975 – 2018). 

1 L0.1 

LO.1.2 Giải thích được lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường 

lối chủ trương của Đảng qua các thời kỳ. 

2 L0.1 

LO.1.3 Vận dụng đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống, 

công việc hàng ngày, lý giải nhiều vấn đề thực tiễn đang 

3 L0.1 



159 
 

diễn ra. 

LO.1.4 Phân tích, được đường lối chủ trương của Đảng về nguyên 

nhân ra đời, nội dung, ý nghĩa và giá trị thực tế của Đường 

lối. Rút ra những bài học kinh nghiệm. 

4 L0.1 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Kỹ năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực 

tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

3 LO.5 

LO.2.2 thực hành thành thạo phương pháp tư duy khoa học, phân 

tích, đánh giá về lịch sử 

4 LO.5 

LO.2.3 Đánh giá những biểu hiện đúng đắn, hạn chế trong đường 

lối của Đảng, đảng viên, cán bộ. 

5 LO.5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu 

nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng. 

4 LO.12 

LO.3.2 Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự 

lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật 

khách quan, có niềm tin vào sự lựa chọn của Đảng và dân 

tộc. 

5 LO.12 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung học phần gồm có 4 chương: 

- Chương nhập môn tập trung làm rõ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung, 

phương pháp học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Từ chương I đến chương III trình bày sự ra đời và quá trình lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam theo tiến trình lịch sử dân tộc từ năm 1930 - 2018. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục (đến 3 

chữ số) 

Phương pháp, 

hoạt động 

dạy&học 

CĐR 

TL học tập/ 

học phần 

TL tham khảo 

 

 Giảng 

viên 

SV 

1 Chương nhập môn: ĐỐI 

TƯỢNG, CHỨC NĂNG, 

NHIỆM VỤ, NỘI DUNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU, HỌC 

TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Đối tượng nghiên cứu 

của môn học Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

2. Chức năng, nhiệm vụ 

của môn học lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

2.1. Chức năng của khoa 

học Lịch sử Đảng 

2.2. Nhiệm vụ của khoa học 

Lịch sử Đảng 

3. Phương pháp nghiên 

cứu, học tập môn lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

3.1. Quán triệt phương pháp 

luận sử học 

3.2. Các phương pháp cụ 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

chương 

nhập 

môn 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

 

 

PGS.TS 

Nguyễn 

Trọng 

Phúc (chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 
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thể 

Bài tập chương nhập môn 

2 Chương 1: ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 

VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU 

TRANH GIÀNH CHÍNH 

QUYỀN (1930 - 1945) 

1. Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của 

Đảng (tháng 2 - 1930) 

1.1. Bối cảnh lịch sử 

1.2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn 

bị các điều kiện để thành 

lập Đảng 

1.3. Thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Cương 

lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng (2 - 1930) 

1.4. Ý nghĩa lịch sử của việc 

thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

2. Đảng lãnh đạo đấu 

tranh giành chính quyền 

(1930 - 1945) 

2.1. Phong trào cách mạng 

1930 - 1931 và khôi phục 

phong trào 1932 - 1935 

2.2. Phong trào dân chủ 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

Giáo 

trình 

Làm bài 

tập 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3LO.3.1 

LO.3.2 

 

PGS.TS 

Nguyễn 

Trọng 

Phúc (chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 
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1936 - 1939 

2.3. Phong trào giải phóng 

dân tộc 1939 - 1945 

2.4. Tính chất, ý nghĩa và 

kinh nghiệm của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 

Bài tập chương 1 

3 Chương 2: ĐẢNG LÃNH 

ĐẠO HAI CUỘC 

KHÁNG CHIẾN, HOÀN 

THÀNH GIẢI PHÓNG 

DÂN TỘC, THỐNG 

NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945 

- 1975) 

1. Đảng lãnh đạo xây 

dựng, bảo vệ chính quyền 

cách mạng và kháng chiến 

chống Thực dân Pháp 

xâm lược (1945 - 1954) 

1.1. Xây dựng và bảo vệ 

chính quyền cách mạng 

1945 - 1946 

1.2. Đường lối kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân 

Pháp xâm lược và quá trình 

tổ chức thực hiện từ năm 

1946 đến năm 1950 

1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược và can thiệp Mỹ 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

Đọc 

Giáo 

trình 

Làm bài 

tập 

chương 

2 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS 

Nguyễn 

Trọng 

Phúc (chủ 

biên) 

(2019), 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 
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đến thắng lợi 1951 - 1954 

1.4. Ý nghĩa lịch sử và kinh 

nghiệm của Đảng trong 

lãnh đạo kháng chiến chống 

thực dân Pháp và can thiệp 

Mỹ 

2. Lãnh đạo xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc 

và kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải 

phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (1954 - 

1975) 

2.1. Lãnh đạo cách mạng 

hai miền giai đoạn 1954 - 

1965 

2.2. Lãnh đạo cách mạng cả 

nước giai đoạn 1965 - 1975 

2.3. Ý nghĩa và kinh 

nghiệm lãnh đạo của Đảng 

trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước 1954 - 

1975 

Bài tập chương 2 

4 Chương 3: ĐẢNG LÃNH 

ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ 

ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH 

CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

(1975 - 2018) 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

Đọc 

Giáo 

trình 

Làm bài 

tập 

chương 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

PGS.TS 

Nguyễn 

Trọng 

Phúc (chủ 

biên) 

(2019), 
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1. Đảng lãnh đạo cả nước 

xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc 

(1975 - 1986) 

1.1. Xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc 1975 

- 1981 

1.2. Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ V của Đảng và 

các bước đột phá tiếp tục 

đổi mới kinh tế 1982 - 1986 

2. Lãnh đạo công cuộc đổi 

mới, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế (1986 

- 2018) 

1.1. Đổi mới toàn diện, 

đưa đất nước ra khỏi 

khủng hoảng kinh tế - xã 

hội 1986 - 1996 

1.2. Tiếp tục công cuộc đổi 

mới, đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội 

quốc tế 1996 - 2018 

1.3. Thành tựu, kinh 

nghiệm của công cuộc đổi 

mới. 

Bài tập chương 3 

thảo 

luận, bài 

tập 

nhóm, 

bài tập cá 

nhân 

3 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.2.2 

LO.2.3LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng cộng 

sản Việt 

Nam 

9. Yêu cầu của học phần: 
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9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần  

- Tên học phần học trước: Triết học Mác - Lênin    Mã HP: 1808 

- Tên học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác - Lênin    Mã HP: 1809 

- Tên học phần học trước: Chủ nghĩa xã hội khoa học   Mã HP: 1810 

- Tên học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh    Mã HP: 1807 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: Nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra - đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra - đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp. 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra: Thường xuyên 

  Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập viết (điều kiện) 
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10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm 

bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO1.4 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2 

1 Điểm 

chuyên 

cần 

(10%) 

X X X X X X X X X 
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2 Điểm 

kiểm 

tra 

giữa kỳ 

(20%) 

 X X X X X X X  

3 Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(70%) 

X X X X X X X X X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu 

có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số Mức F Mức D Mức C Mức B Mức A 

Chuyên 

cần 

Tham dự 

dưới 80% 

số tiết học 

Tham dự 

từ 80% số 

tiết học 

Tham dự 

từ 85% số 

tiết học 

Tham dự từ 

95% số tiết 

học 

Tham dự 

100% số 

tiết học 

80% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến; 

Đóng góp 

Thường xuyên 

phát biểu và 

trao đổi ý kiến 

cho bài học; 

Các đóng góp 

cho bài học có 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực; 

Các đóng 

góp rất 

20% 
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không 

hiệu quả 

hiệu quả hiệu quả 

Điểm trừ 
02 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc 

(1 bậc tương đương 1 điểm) 

    

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 điểm 

so với điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành phân 

công của nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng góp, 

bị trừ đi tối đa 02 

điểm 

Tham gia ở mức độ 

trung bình, cho điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều 

đóng góp, được 

cộng thêm tối 

đa 02 điểm so 

với điểm trung 

bình của nhóm 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 
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đánh giá Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không phù 

hợp 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, 

gồm mở 

đầu, thân 

bài và kết 

luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận. 

Thuật ngữ 

sử dụng 

đơn giản, 

dễ hiểu. 

Thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

25% 
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bày và 

ngôn ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, vượt 

quá thời 

gian quy 

định, sử 

dụng thuật 

ngữ không 

đúng, phát 

âm không 

rõ, giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

Phần 

trình bày 

có bố cục 

3 phần rõ 

ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, 

dễ nghe, 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu 

và kịp 

theo dõi 

nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. Thu 

hút được sự 

chú ý của 

người 

nghe, 

tương tác 

tốt với 

người 

nghe. 

Người 

nghe có thể 

hiểu và 

theo kịp tất 

cả các nội 

dung trình 

bày. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định 

25% 
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11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 PGS.TS Nguyễn 

Trọng Phúc (chủ 

biên) 

2019 Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1998 

đến 

2020 

Văn kiện Đảng toàn 

tập, tập 1 đến 64 

NXB Chính trị Quốc 

gia 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT 

Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) 

Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương nhập môn: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, 

NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

2. Chức năng, nhiệm vụ của môn học lịch sử Đảng Cộng 

 

02 

 

0 
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sản Việt Nam 

2.1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng 

2.2. Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng 

3. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

3.1. Quán triệt phương pháp luận sử học 

3.2. Các phương pháp cụ thể 

Bài tập chương nhập môn 

2 Chương 1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ 

LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

(1930 - 1945) 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng (tháng 2 - 1930) 

1.1. Bối cảnh lịch sử 

1.2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập 

Đảng 

1.3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng (2 - 1930) 

1.4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 

1945) 

2.1. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và khôi phục phong 

trào 1932 - 1935 

2.2. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 

2.4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng 

06 02  
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tháng Tám năm 1945 

Bài tập chương 1 

3 Chương 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG 

CHIẾN, HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945 - 1975) 

1. Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách 

mạng và kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược 

(1945 - 1954) 

1.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945 - 

1946 

1.2. Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

xâm lược và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến 

năm 1950 

1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược và can thiệp Mỹ đến thắng lợi 1951 - 1954 

1.4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo 

kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 

2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và 

kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) 

2.1. Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954 - 1965 

2.2. Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965 - 1975 

2.3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lănh đạo của Đảng trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975 

Bài tập chương 2 

06 03  

4 Chương 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG 

CUỘC ĐỔI MỚI (1975 - 2018) 

06 04  
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HỌC PHẦN 6: TIẾNG ANH 1  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Ngoại ngữ 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Lan Hương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

huongnl@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hiền Hương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

huongnth@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 
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- Họ và tên giảng viên: Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B -  Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

binhnc@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5:   

- Họ và tên giảng viên:   Phạm Phương Lan                                    

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

lanpp@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Việt Phương                               

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B -  Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

phuongntv@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7:  

- Họ và tên giảng viên: Đinh Thị Lan                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B -  Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

landt@dhcd.edu.vn 
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2.8. Giảng viên 8:  

- Họ và tên giảng viên: Mai Thị Tình                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

tinhmt@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9:  

- Họ và tên giảng viên: Trịnh Thị Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B -  Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

thuyttt@dhcd.edu.vn 

2.10. Giảng viên 10:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B -  Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

thunt@dhcd.edu.vn 

2.11. Giảng viên 11:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn An Giang                   

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 
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- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

giangna@dhcd.edu.vn 

2.12. Giảng viên 12:  

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

vanntt@dhcd.edu.vn 

2.13. Giảng viên 13:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Quỳnh Anh                                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

anhnq@dhcd.edu.vn 

2.14. Giảng viên 14:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

lienntp@dhcd.edu.vn 

2.15. Giảng viên 15:  

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Hương           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B -  Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

huongpt@dhcd.edu.vn 

2.16. Giảng viên 16:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Anh           

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

anhntk@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà           

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B – Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-35334480           - Email: 

thuha@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học,  Phòng B01 nhà B – ĐH 

Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-35330367     - Email: 

lannn@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh 1  
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- Tên (tiếng Anh): English 1 

- Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  15 

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản để có thể giao tiếp, thực 

hành các cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu và viết một số bài luận bằng tiếng Anh theo các 

chủ đề đã học, đạt trình độ tương đương TOEIC 250-300 và đáp ứng yêu cầu phát 

triển và hội nhập kinh tế quốc tế.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã CĐR Mô tả nội dung CĐR học phần Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 - Phân biệt thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp 

diễn; động từ nguyên thể có « to » hay động từ 

đuôi « ing ». 

- Ghi nhớ và vận dụng được các tính từ chỉ tính 

cách. 

- Nhận dạng và phân biệt được các tiền tố 

2  
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mang nghĩa phủ định: un-, in-, im-, ir-, dis- 

LO.1.2 - Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp 

diễn. 

- Nhớ và vận dụng được các từ vựng liên quan 

đến chủ đề thể thao 

2  

LO.1.3 - Phân biệt được cách dùng của các từ định 

lượng: some, any, much, many, a lot of, alittle 

and a few; danh từ đếm được và không đếm 

được; mạo từ. 

- Ghi nhớ và vận dụng được các từ vựng chỉ 

các điểm ở thành thị và nông thôn, giới từ 

chuyển động, giới từ chỉ địa điểm. 

2  

LO.1.4 - Hiểu và vận dụng được tính từ so sánh hơn, 

so sánh hơn nhất, so sánh bằng, cấu trúc too, 

enough 

- Nhớ và vận dụng được các từ vựng về các 

hoại phim ảnh 

- Hiểu và sử dụng được các cụm tính từ có 

đuôi ed, ing 

2  

LO.1.5 - Hiểu và vận dụng được thì hiện tại hoàn 

thành, phân biệt giữa hiện tại hoàn thành với 

quá khứ đơn.  

- Phân biệt been và gone, for và since. 

- Nhớ và vận dụng được các từ vựng mua sắm, 

các cửa hàng.  

- Hiểu và sử dụng được các động từ liên quan 

tới shopping & money  

2  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 - Vận dụng chiến lược nghe lấy thông tin cụ 

thể vào nghe các sở thích cá nhân. 

- Kỹ năng nói: nói về sở thích cá nhân. 

- Đọc đoạn văn về phần thưởng của công tước 

xứ Edinburgh, về thị hiếu âm nhạc và tính cách 

để lấy thông tin cụ thể. 

2  
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- Nắm được các bước viết thông tin về cá nhân, 

vận dụng để viết thông tin hồ sơ cá nhân mình. 

LO.2.2 - Vận dụng chiến lược nghe lấy thông tin chi 

tiết, lấy thông tin khái quát để nghe các bình 

luận thể thao, về các hoạt động cuối tuần. 

- Kỹ năng nói: Thiết kế một bài phỏng vấn 

nhân vật trong bài đọc (Bethany). 

- Đọc hiểu về 1 môn thể thao ở nước Anh, về 

một ngôi môn lướt sóng. 

- Hiểu được cách viết thư không trang trọng, 

và vận dụng vào viết thư cám ơn bạn bè, người 

thân. 

2  

LO.2.3 - Vận dụng chiến lược nghe lấy thông tin cụ 

thể để nghe các quan điểm về việc săn bắt; 

-  Nói về Farmville (trò chơi nông trại ảo 

tưởng) 

- Vận dụng chiến lược đọc lướt, đọc lấy thông 

tin chi tiết để đọc các quan điểm khác nhau về 

việc săn bắt thú tại Anh, đọc về 1 trò chơi ảo 

trên mạng internet. 

- Hiểu được các bước viết blog kỳ nghỉ và 

vận dụng vào viết blog về kỳ nghỉ theo tình 

huống đã cho trong sách. 

2  

LO.2.4 - Vận dụng chiến lược nghe lấy thông tin chi 

tiết, lấy thông tin khái quát để nghe các bộ 

phim. 

- Kỹ năng nói: nói về bộ phim yêu thích, cách 

mua vé xem phim… 

- Đọc hiểu về giải thưởng điện ảnh The Oscars, 

Những pha mạo hiểm trong phim ảnh. 

- Hiểu được cách viết bình luận, cảm nhận về 

một bộ phim. 

  

LO.2.5 - Vận dụng chiến lược nghe lấy thông tin cụ 

thể để nghe các quan điểm về việc mua sắm. 

- Vận dụng chiến lược đọc lướt, đọc lấy thông 
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tin chi tiết để đọc khu phố mua sắm The 

Covent Garden, mua bán online.   

- Kỹ năng nói: mua sắm tại cửa hàng, khiếu nại 

về sản phẩm… 

- Hiểu và vận dụng được cách viết thư phàn 

nàn, khiếu nại. 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3 Có năng lực tự chủ trong việc hiểu kiến thức 

đã học để vận dụng vào giao tiếp, trình bày, 

viết văn bản, đọc tài liệu liên quan đến công 

việc. 

3  

8. Nội dung học phần 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần 

 Học phần tiếng Anh cơ bản 1 nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức và kĩ năng cơ bản trong một số tình huống quen thuộc hàng ngày, 

góp phần chuẩn bị một số kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên học 

tiếp các học phần tiếng Anh 2, 3, 4. Sinh viên sẽ được học ngữ pháp và từ 

vựng kết hợp với luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp dạy&học CĐR Tài liệu 

học tập 

 theo chương, mục  Phương 

pháp  

giảng 

dạy 

Hoạt động học 

của SV 

học 

phần 

 

1 Unit 1: All about you 

A. Vocabulary and 

listening: Personality 

 

 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

+ Phần 1A: Từ 

vựng về tính cách. 

+ Phần 1B: Luyện 

tập về thì hiện tại 

đơn và hiện tại 

tiếp diễn. 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3 

 

Solutions- 

Elementary: 

Student’s 

book. 

Tài liệu bổ 

trợ học 
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B. Grammar: Present 

simple and continuous 

 

 

C. Culture: Teenage 

challenges 

 

 

 

 

 

D. Grammar: Verb + 

infinitive or – ing form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Reading: 

Music and 

personality 

 

 

 

 

 

 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

 

+ Phần 1C: Đọc + 

Nghe hiểu: làm 

bài tập liên quan 

đến nội dung đoạn 

văn về phần 

thưởng của công 

tước xứ Edinburgh 

+ Phần 1D:  

- Ngữ pháp: Động 

từ nguyên thể có 

“to” và động từ có 

đuôi- ing.  

- Luyện tập: hỏi 

và trả lời, điền 

dạng động từ, đặt 

câu về bản thân sử 

dụng động từ 

nguyên thể có 

“to” và động từ có 

đuôi- ing 

+ Phần 1E:  

- Đọc bài về thị 

hiếu âm nhạc và 

tính cách 

- Các bài tập liên 

quan đến thông tin 

bài đọc hiểu. 

- Nghe và điền từ 

vào bài hát 

+ Phần 1F: Nghe 

và thực hành các 

hội thoại nói về sở 

thích cá nhân 

 

+ Phần 1G: Cách 

viết thông tin về 

cá nhân. 

phần tiếng 

Anh 2. 
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III. Everyday 

English: 

Exchanging 

opinions 

 

 

 

G. Writing: A personal 

profile 

 

Get ready for your 

exam 

+ Chữa phần Get 

ready for your 

exam: 

2 Unit 2: Winning and 

Losing 

A. Vocabulary and 

listening: A question of 

sport 

 

 

 

 

 

 

B. Grammar:  

Past simple 

 

 

 

 

 

 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

+ Phần 2A: Từ 

vựng về các môn 

thể thao; các động 

từ dùng với các 

môn thể thao 

(play, go, do) 

- Nghe các bình 

luận thể thao và 

nhận biết các môn 

thể thao. 

+ Phần 2B: 

- Ngữ pháp: Thì 

quá khứ đơn 

- Cách phát âm 

đuôi “ed” 

- Luyện tập chia 

động từ và đặt câu 

hỏi ở thì quá khứ 

+ Phần 2C: 

- Đọc hiểu về 1 

môn thể thao ở 

nước Anh 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3 

 

Solutions- 

Elementary: 

Student’s 

book. 

Tài liệu bổ 

trợ học 

phần tiếng 

Anh 2. 
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C. Culture:  

Village sports 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar:  

Past simple and 

continuous 

 

 

E. Reading: Surf’s up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Talking about the past 

 

G. Writing: An 

informal letter 

 

Language Review 

- Nghe 1 chương 

trình Radio về 1 

cuộc thi đấu đặc 

biệt 

+ Phần 2D: 

- Ngữ pháp: Thì 

quá khứ đơn và 

quá khứ tiếp diễn 

+ Phần 2E:  

-  Đọc về một ngôi 

sao của môn thể 

thao lướt sóng, 

làm các bài tập 

liên quan đến bài 

đọc. 

- Nói: Thiết kế 

một bài phỏng vấn 

nhân vật trong bài 

đọc (Bethany). 

+ Phần 2F, 2G  

- Nghe và nói về 

các hoạt động cuối 

tuần 

- Viết: thư cám ơn 

(thân mật) 

Chữa phần 

Language Review 

(tr.22-23). 
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3 Unit 3: House and 

Home  

A. Vocabulary and 

listening: Landscapes 

 

B. Grammar: some, 

any, much, many, a lot 

of, a little, a few 

 

 

C. Culture: Different 

views 

 

 

III. Grammar: 

Articles 

 

 

III. Reading: 

Urban 

farmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

+ Phần 3A, 3B, 

3C  

- Từ vựng chỉ các 

điểm ở các thành 

thị và nông thôn 

- Cách dùng của 

some, any, much, 

many, a lot of, a 

little, a few. 

- Nghe và đọc các 

quan điểm khác 

nhau về việc săn 

bắt thú tại Anh. 

+ Phần 3D, 3E  

- Ngữ pháp: Cách 

dùng mạo từ trong 

tiếng Anh. 

- Đọc:  đoạn viết 

về 1 trò chơi ảo 

trên mạng internet. 

- Nghe: Nghe các 

quan điểm về việc 

săn bắt; nghe 1 bài 

hát và chọn câu trả 

lời đúng 

- Nói: nói theo 

cặp, hỏi và trả lời 

câu hỏi phần 7. 

(Tr.29) 

+ Phần 3F, 3G  

- Các từ/cụm từ 

dùng mô tả các 

bức ảnh…. 

- Viết: blog của kỳ 

nghỉ 

Chữa phần Get 

ready for your 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3 

 

Solutions- 

Elementary: 

Student’s 

book. 

Tài liệu bổ 

trợ học 

phần tiếng 

Anh 2. 
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III. Everyday 

English: 

Picture 

Description 

 

III. Writing: A 

holiday blog 

Get ready for your 

exam 

exam 

4 REVISION 1 (U1-3) 

Bài kiểm tra TEST 1 

 (U1-3) 

Test correction   

 - Ôn tập từ 

bài 1 – bài 3  

- Làm bài 

kiểm tra điều kiện 

số 1 

Chữa bài kiểm tra 

  

5 Unit 4: Lights, camera, 

action  

A. Vocabulary and 

listening: At the cinema  

B. Grammar: 

Comparatives and 

superlatives 

 

 

 

C. Culture: Film fame  

 

 

D. Grammar: as…as, 

too, enough  

E. Reading: shaken and 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

- Phần 4A: 

Thực hành nói và 

nghe về các thể 

loại phim, giới 

thiệu một số tính 

từ miêu tả về phim 

ảnh. 

- Phần 4B:   

+ So sánh hơn và 

so sánh hơn nhất 

+ Luyện tập: Hoàn 

thành và viêt câu 

với dạng so sánh 

hơn và hơn nhất. 

+ Thực hành nói 

- Phần 4C  

+ Đọc hiểu bài 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3 

 

Solutions- 

Elementary: 

Student’s 

book. 

Tài liệu bổ 

trợ học 

phần tiếng 

Anh 2. 
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stirred 

 

 

 

F. Everyday English: 

Buying tickets  

 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: A film 

review  

H. Language review 

khóa về giải 

Oscars và trả lời 

câu hỏi 

+ Nghe lấy thông 

tin chi tiết về giải 

Mâm Xôi Vàng, 

trả lời câu hỏi và 

xác định thông tin 

đúng/ sai. 

- Phần 4D 

+ So sánh ngang 

bằng và không 

ngang bằng 

+ Cấu trúc too và 

enough 

+ Nghe và làm bài 

tập liên quan đến 

hiện tượng ngữ 

pháp. 

- Part 4E  

+ Đọc một bài báo 

về các pha nguy 

hiểm của các diễn 

viên đóng trong 

phim và chọn câu 

trả lời đúng. 

+ Hoàn thành các 

cặp danh từ ghép 

hoặc cụm từ đã 

xuất hiện trong bài 

đọc hiểu. 

+ Trình bày quan 

điểm cá nhân về 

việc các diễn viên 

có nên tự đóng các 

pha nguy hiểm 

hay không. 

- Part 4F 



190 
 

+ Nghe và nói đặt 

vé xem phim  

+ Nghe lấy thông 

tin (điền các con 

số liên quan đến 

giá tiền, ngày 

tháng, mã số 

thẻ…) 

- Part 4G 

+ Viết nhận xét về 

một bộ phim 

+ Học về liên từ: 

Although, however 

- Part 4H: Ôn 

tập 

5 Unit 5: Shopping  

A. Vocabulary and 

listening: At the shops  

 

 

 

 

 

 

B. Grammar: Present 

perfect  

 

 

C. Culture: street life 

 

 

D. Grammar: present 

perfect 

 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Part 5A 

+ Từ vựng về tên 

của một số sản 

phẩm và tên của 

các cửa hàng (cửa 

hàng bán bánh, 

cửa hàng bán 

thịt….) 

Part 5B 

+ Ngữ pháp: Thì 

hiện tại hoàn 

thành. 

+ Phân biệt been 

to và gone to. 

+ Hoàn thành các 

dạng bài tập về thì 

hiện tại hoàn 

thành. 

- Part 5C 

+ Đọc hiểu và trả 

lời câu hỏi về khu 

mua sắm và giải 

LO.1.5 

LO.2.5 

LO.3 
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E. Reading: Bids to 

become famous 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

making a complaint 

 

 

G. Writing: A formal 

letter  

H. Get ready for your 

exam 

trí nổi tiếng 

Covent Garden. 

+ Nghe lấy thông 

tin chi tiết các 

thông báo quảng 

cáo và lựa chọn 

đáp án đúng. 

- Ôn và ghi 

nhớ các kiến thức 

ngữ pháp, từ vựng 

đã học. 

- Học thuộc lòng 

các từ mới về chủ 

đề mua sắm 

- Nghe và luyện 

thêm phần bài tập 

trong bài. 

- Làm Bài tập (Tr. 

34 – 42) phần 

Workbook. 

Thực hành viết 

nhận xét về một 

bộ phim. (phần 8, 

Tr.41) 

-  Chuẩn bị trước 

cho nội dung sẽ 

học tiếp theo. 

- Part 5D 

+ Ngữ pháp: Phân 

biệt thì hiện tại 

hoàn thành và quá 

khứ đơn. 

+ Hoàn thành bài 

tập liện quan đến 

thì hiện tại hoàn 

thành và quá khứ 

- Part 5E 

+ Đọc hiểu bài 



192 
 

báo về đấu giá 

trực tuyến trên 

eBay và lựa chọn 

câu trả lời đúng.  

+ Chiến lược làm 

bài đọc hiểu đoán 

nghĩa của từ theo 

bối cảnh. 

+ Nói: bày tỏ quan 

điểm về mua hàng 

trực tuyến. 

- Part 5F 

+ Nghe bài hội 

thoại về lời phàn 

nàn của khách 

hàng. 

+ Nói theo chủ đề: 

khách hàng phàn 

nàn – cách đàm 

phán và giải quyết 

vấn đề của nhân 

viên bán hàng 

- Part 5G 

+ Viết một lá thư 

trang trọng: phàn 

nàn về một sản 

phẩm đã mua ở 

một cửa hàng hoặc 

trên 1 trang web. 

- Part 5H 

- Chuẩn bị sẵn 

sàng cho bài kiểm 

tra 

7 Bài kiểm tra 2  

Test correction 

 - Làm bài kiểm 

tra điều kiện số 2 

- Chữa bài kiểm 

tra 
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8 FINAL REVISION  Hệ thống lại 

những kiến thức 

đã học. Tổng kết 

và phản hồi 

  

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Không có 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt bài tập 

được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: nghe 

giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra-đánh giá 

thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp và chuẩn bị bài đầy đủ 

(trọng số: 40%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

    + Điểm danh, kiểm tra miệng, theo dõi quá trình học tập của 

sinh viên. 

    + Kiểm tra bài tập về nhà, bài tự học. 
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10.2. Kiểm tra giữa kỳ☹Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 7, 11) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các tiêu chí đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; vận dụng tốt kỹ năng, kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra) 

+ Hình thức: Bài nghe và bài viết (bao gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc, và 

viết)  

10.3. Thi cuối kỳ☹Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Vận dụng tốt kỹ năng, kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.  

           Hình thức: Bài nghe và bài viết (90 phút – bao gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc 

và viết) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm 

bộ 

phận 

 Chuẩn đầu ra của học 

phần 

         

  LO1.

1 

LO1.

2 

LO1.

3 

LO1.

4 

LO1.

5 

LO1.

6 

LO1.

7 

LO2.

1 

LO2.

2 

LO2.

3 

LO2.

4 

LO2.

5 

LO2.

6 

LO2.

7 

LO.

3 

1 Điểm 

chuyê

n cần 

(10%) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

2 Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 
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kỳ 

(20%) 

2.1

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

1 

X X X X    X X X X     

2.2

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

2  

    X X X    X X X X  

3 Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(70%) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận 

- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 – 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 

điểm 

 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-

30% 

Đi học 

chuyên 

cần 

10%-20% 

Đi học 

rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng 

góp 

không 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến 

tích cực, 

các đóng 

góp rất 

hiệu quả 

50%/30% 
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hiệu quả bài học có 

hiệu quả 

Điểm trừ 02 Lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu chí  

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công 

của nhóm 

Tham gia 

không tích 

cực, thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, 

cho điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, 

có nhiều đóng góp, 

được cộng thêm tối 

đa 02 điểm so với 

điểm trung bình của 

nhóm 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 Falla, T. & 

Davies, 

P.A.  

2012 Solutions- Elementary: 

Student’s book. 

(Từ Unit 7 đến hết Unit 

10)   

Oxford University 

Press. 

2 Falla, T. & 

Davies, 

P.A.  

2012 Solutions- Elementary: 

Workbook. 

(Từ Unit 7 đến hết Unit 

Oxford University 

Press. 
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10)   

3 Falla, T. & 

Davies, 

P.A. 

2012 Solutions-Pre 

intermediate: Student’s 

book. 

(Từ Unit 1 đến 

hết Unit 3) 

Oxford University 

Press. 

4 Falla, T. & 

Davies, 

P.A. 

2012 Solutions-Pre 

intermediate: 

workbook. 

(Từ Unit 1 đến hết Unit 

3) 

Oxford University 

Press. 

11.2. Danh mục tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo 

trình, tên bài 

báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 Paul Dummett, 

Helen 

Stephenson, 

Lewis 

Lansford 

2018 Keynote 

elementary 

National Geographic 

2 Jack C. 

Richards 

2004 Listen carefully NXB Giao thôngVận tải 

3 Jack C. 

Richards 

2011 Tactics for 

listening 

(Developing+ 

Expanding). 

Oxford University Press 

4 Clive 

Oxenden, 

Christina   

LathamKoenig, 

Paul Seligson 

2010 New English 

File Elementary 

Oxford University Press 

5 Jonathan 2011 English 

Vocabulay in 

CambridgeUniversity 
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Marks use Press 

6 Khoa Ngoại 

Ngữ- Đại học 

Công Đoàn 

2021 Tài liệu bổ trợ 

học phần tiếng 

Anh 2,3. 

 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản  Phân bổ thời gian Tài liệu học tập  

LT TL KT 

 

1 

Unit 1: All about you 

A.Vocabulary and 

listening: Personality 

B.Grammar: Present 

simple and continuous 

Bài tập Tài Liệu Bổ Trợ: 

Part C. GRAMMAR 

EXERCISE 

V. Complete the 

questions. Use the present 

simple or the present 

continuous. 

C.Culture: Teenage 

challenges 

D.Grammar: Verb + 

infinitive or – ing form 

Bài tập Tài Liệu Bổ Trợ: 

Part C 

VII. Complete the 

sentences. Use the 

infinitive or –ing form of 

6 tiết 2 tiết  Solutions-Pre 

intermediate: student’s 

book. 

Tài liệu bổ trợ học phần 

tiếng Anh 2,3. 
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the verbs in brackets. 

VIII. Choose the 

underlined part in each 

sentence that needs 

correction. 

III. Reading: Music 

and personality 

Bài tập Tài Liệu Bổ Trợ: 

Part D. READING 

COMPREHENSION 

I. Read the following 

passage and choose the 

correct answer to each of 

the question. 

F. Everyday English: 

Exchanging opinions 

G. Writing: A personal 

profile 

Get ready for your exam 

 

 

2 

Unit 2: Winning and 

Losing 

A.Vocabulary and 

listening: A question of 

sport 

Bài tập Tài Liệu Bổ Trợ: 

Part B. VOCABULARY 

EXERCISE 

III. Match the verbs with 

as many nouns as you 

can. 

6 tiết 2 tiết  Solutions-Pre 

intermediate: student’s 

book. 

Tài liệu bổ trợ học phần 

tiếng Anh 2, 3. 

 



200 
 

IV. Complete the 

sentences with the verbs + 

nouns from exercise III 

B.Grammar:Past simple 

C.Culture: Village sports 

D.Grammar:Past simple 

and continuous 

Bài tập Tài Liệu Bổ Trợ: 

Part C. GRAMMAR 

EXERCISE 

IV. Complete the 

sentences. Use the past 

simple or the past 

continuous form of the 

verbs in brackets. 

E.Reading: Surf’s up 

F.Everyday English: 

Talking about the past 

G.Writing: An informal 

letter 

Language Review 

 

 

 

 

3 

Unit 3: House and Home  

A.Vocabulary and 

listening: Landscapes 

B.Grammar: some, any, 

much, many, a lot of, a 

little, a few 

Bài tập Tài Liệu Bổ Trợ: 

Part C GRAMMAR 

EXERCISE 

6 tiết 2 tiết  Solutions-Pre 

intermediate: student’s 

book. 

Tài liệu bổ trợ học phần 

tiếng Anh 2,3. 
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V. Complete the sentences 

with some, any, much, 

many, a lot of, a little, or a 

few 

C.Culture: Different 

views 

D. Grammar: Articles 

Bài tập Tài Liệu Bổ Trợ: 

Part C GRAMMAR 

EXERCISE 

VI. Complete the 

sentences with a/an, the or 

zero article. 

VII. Choose the 

underlined part in each 

sentence that needs 

correction. 

E. Reading: Urban 

farmers 

F. Everyday English: 

Picture Description 

G. Writing: A holiday 

blog 

Get ready for your exam 

 

4 

Mid-term Test 1   1 tiết  

Test correction  1 tiết   

 

5 

Unit 4: Lights, camera, 

action  

A. Vocabulary 

and listening: At 

6 tiết 2 tiết  Solutions-Pre 

intermediate: student’s 

book. 

Tài liệu bổ trợ học phần 
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the cinema  

B. Grammar: 

Comparatives and 

superlatives 

Bài tập Tài liệu bổ trợ  

C. GRAMMAR 

EXERCISE 

I. Complete the sentences 

with comparative 

adjectives.  

IV. Complete the sentences 

with the comparative and 

superlative forms. 

C. Culture: 

Film fame  

D. Grammar: 

as…as, too, enough  

Bài tập Tài liệu bổ trợ  

C. GRAMMAR 

EXERCISE 

V. Write sentences with 

(not) as…..as and the 

adjective in brackets. 

VI. Complete the sentences 

with too + adjectives 

below. 

VII. Complete the 

sentences with enough + 

nouns/ adjectives below. 

E. Reading: 

shaken and stirred 

F. Everyday 

English: Buying 

tickets  

G. Writing: A 

tiếng Anh 2, 3. 
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film review 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: A FILM 

REVIEW 

I. Complete the film 

review.  

II. Put a word or phrases 

into the blanket. 

III. Reorder the format of 

the film review essay. 

Language review  

6 Unit 5: Shopping  

A. Vocabulary 

and listening: At 

the shops  

B. Grammar: 

Present perfect  

Bài tập Tài liệu bổ trợ  

C. GRAMMAR 

EXERCISE 

I. Complete the sentences.  

II. Write questions using 

How long…..? 

III. Complete the sentences 

with been or gone. 

C. Culture: 

street life 

D. Grammar: 

present perfect  

Bài tập Tài liệu bổ trợ  

III. GRAMMAR 

EXERCISE 

IV. Complete the sentences 

6 tiết 2 tiết  Solutions-Pre 

intermediate: student’s 

book. 

Tài liệu bổ trợ học phần 

tiếng Anh 2,3. 
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HỌC PHẦN 7: TIẾNG ANH 2  

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Ngoại ngữ 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương                                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: 

huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: thunt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: vanntt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Lan Hương            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: huongnl@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hiền Hương            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: 

huongnth@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên:  Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   -  Email: binhnc@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Phương Lan                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   -  Email: lanpp@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Việt Phương           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 
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- Điện thoại: 024-38574148   - Email: 

phuongntv@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Đinh Thị Lan                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: landt@dhcd.edu.vn 

2.10. Giảng viên 10: 

- Họ và tên giảng viên: Mai Thị Tình                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   -  Email: tinhmt@dhcd.edu.vn 

2.11. Giảng viên 11: 

- Họ và tên giảng viên: Trịnh T. Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: thuyttt@dhcd.edu.vn 

2.12. Giảng viên 12: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn An Giang                   

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: giangna@dhcd.edu.vn 

2.13. Giảng viên 13: 
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- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Quỳnh Anh                                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   -  Email: anhnq@dhcd.edu.vn 

2.14. Giảng viên 14: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: lienntp@dhcd.edu.vn 

2.15. Giảng viên 15: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Hương           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   -  Email: 

huongpt@dhcd.edu.vn 

2.16. Giảng viên 16: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Anh           

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   -  Email: anhntk@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà           

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 
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- Địa chỉ liên hệ: : Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148       - Email: thuha@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học,  Phòng B01 nhà B - ĐH 

Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-35330367    - Email: lannn@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh 2  

- Tên (tiếng Anh): English 2 

- Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           30  

- Giờ thực hành:    0 

- Giờ thảo luận:   15   

- Giờ báo cáo thực tế:  0  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

  Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản để có thể 

giao tiếp, thực hành các cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu và viết một số bài luận bằng tiếng 

Anh theo các chủ đề đã học, đạt trình độ tương đương TOEIC 250-300 và đáp ứng yêu 

cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 
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Mã 

CĐR 
Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CĐR 

CTĐT 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu và vận dụng được cách dùng của các hiện tượng 

ngữ pháp cơ bản như cấu thì quá khứ đơn, thì hiện tại 

hoàn thành, thì tương lai đơn và tương lai gần, thì quá 

khứ hoàn thành, cấu trúc câu điều kiện loại 0, 1, 2, cách 

sử dụng của must, mustn’t và need, câu gián tiếp, câu bị 

động, câu ước. 

3  

LO.1.2 Áp dụng các từ vựng cần thiết liên quan đến các chủ đề 

khác nhau về văn hóa, lối sống, về cuộc sống sinh hoạt 

hàng ngày, về nghề nghiệp, về những thay đổi về môi 

trường, con người, kỹ thuật và công nghệ, du lịch, mô tả 

cảm xúc, cảm giác của con người … 

3  

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 + Hiểu các yêu cầu đối với kỹ năng nghe: nghe lấy 

thông tin chi tiết, nghe hiểu nội dung tổng quát… 

+ Hiểu được các hoạt động giao tiếp, có khả năng hội 

thoại với giáo viên và bạn cùng lớp về các chủ đề giao 

tiếp như phỏng vấn về các ban nhạc, những người nổi 

tiếng, các bài hội thoại có chủ đề về du lịch, cuộc sống, 

công việc của mỗi người, về cuộc đời và sự nghiệp của 

những người nổi tiếng, các bài hội thoại trên điện thoại,  

+ Hiểu được một số chiến thuật áp dụng trong đọc hiểu 

về các chủ đề khác nhau như những bài báo về các pha 

nguy hiểm trong phim ảnh, về việc mua bán qua trang 

mạng eBay, các phát minh khoa học kỹ thuật, ngày Cá 

tháng tư, những vụ nổ thiên thạch, tội phạm công nghệ, 

và về Ma Cà Rồng. 

+ Hiểu được các dạng văn bản. (email, informal letters, 

2 LO.11 
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formal letters). 

LO.2.2 + Vận dụng khả năng nghe hiểu chọn phương án đúng/ 

sai; trả lời câu hỏi; làm dạng bài trắc nghiệm; điền vào 

bảng biểu về các thông tin liên quan đến các chủ đề khác 

nhau như: phỏng vấn về các ban nhạc, những người nổi 

tiếng, các bài hội thoại có chủ đề về du lịch, cuộc sống, 

công việc của mỗi người, về cuộc đời và sự nghiệp của 

những người nổi tiếng, các bài hội thoại trên điện thoại, 

……  

+ Vận dụng giao tiếp về các chủ đề hằng ngày, yêu cầu 

và cung cấp thông tin, phản hồi các đề nghị, sử dụng câu 

để nói về con người và công việc, kể chuyện, mô tả môi 

trường xung quanh và so sánh, đưa ra ý kiến, lý do và 

giải thích. 

+ Vận dụng kiến thức đã học để thực hành các bài đọc: 

đọc nhanh, đọc lướt, đọc chi tiết, đoán nghĩa từ mới qua 

ngữ cảnh…và trả lời các câu hỏi liên quan. 

+ Vận dụng các cấu trúc với các dạng văn bản khác 

nhau. (email, informal letters, formal letters). 

3 

LO.2.3 + Phân tích các yêu cầu và vận dụng kỹ năng nghe vào 

các hoạt động nghe thông tin, chọn phương án đúng/ sai; 

trả lời câu hỏi; làm dạng bài trắc nghiệm; điền vào bảng 

biểu. 

+ Phân tích các tình huống giao tiếp để đưa ra yêu cầu 

và cung cấp thông tin, phản hồi các đề nghị, đưa ra ý 

kiến, lý do và giải thích. 

+ Phân tích các yêu cầu và vận dụng kỹ năng đọc vào 

các hoạt động đọc bài báo về các chủ đề khác nhau. 

+ Phân tích các yêu cầu của bài viết và áp dụng vào viết 

đoạn văn ngắn mô tả, viết một bài luận, đoạn văn tường 

thuật / kể chuyện, viết một tin nhắn cho người thân, viết 

một email cho bạn bè, viết thư cá nhân (informal letters), 

viết thư giao dịch công việc (formal letters). 

4 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc hiểu kiến thức đã học để 

vận dụng vào giao tiếp, trình bày, viết văn bản, đọc tài 

3 LO.13 
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liệu liên quan đến công việc. 

LO.3.2 Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, 

đánh giá các tình huống giao tiếp, các dạng văn bản và 

tài liệu liên quan đến nghề nghiệp 

4 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

          Học phần Tiếng Anh 2 gồm 03 tín chỉ được phân bổ trong 12 tuần là học 

phần  thứ 2 trong chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các khoa, ngành của 

trường Đại học Công đoàn. Học phần này gồm có 5 chủ đề khác nhau, chủ yếu tập 

trung vào việc rèn luyện 4 kỹ năng nói, nghe, đọc, viết và ngữ âm, từ vựng. 

           Mục đích của học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 

kĩ năng cơ bản trong một số tình huống quen thuộc hàng ngày, góp phần chuẩn bị một 

số kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên học tiếp các học phần tiếng Anh 3 và 

4. Sinh viên sẽ được học ngữ pháp và từ vựng kết hợp với luyện kĩ năng nghe, nói, 

đọc, viết.  

           Kết thúc học phần, sinh viên có thể: 

- Hiểu và vận dụng được cách dùng của các hiện tượng ngữ pháp cơ bản như thì 

tương lai đơn và tương lai gần, thì quá khứ hoàn thành, cấu trúc câu điều kiện loại 0, 1, 

2, cách sử dụng của must, mustn’t và need, câu gián tiếp, câu bị động, câu ước. 

- Áp dụng các từ vựng cần thiết liên quan đến các chủ đề khác nhau về văn hóa, 

lối sống, về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, về nghề nghiệp, về những thay đổi về môi 

trường, con người, kỹ thuật và công nghệ, du lịch, mô tả cảm xúc, cảm giác của con 

người …  

- Phát triển các kỹ năng viết như viết đoạn văn ngắn mô tả, viết một bài luận, 

đoạn văn tường thuật / kể chuyện, viết một tin nhắn cho người thân, viết một email cho 

bạn bè, viết thư cá nhân (informal letters), viết thư giao dịch công việc (formal letters). 

- Phát triển được kỹ năng nghe thông tin, chọn phương án đúng/ sai; trả lời câu 

hỏi; làm dạng bài trắc nghiệm; điền vào bảng biểu. 

- Phát triển được kỹ năng đọc các bài báo về các chủ đề khác nhau. 
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Các hình thức kiểm tra đánh giá bao gồm đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa 

kì và thi cuối kì.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 
PPGD & HĐHT  

CĐR 

Tài liệu 

học tập 

 theo chương, mục  Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

học 

phần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Unit 6: How techie are you?  

A. Vocabulary and 

listening: electronic 

devices  

 

 

 

 

 

 

 

B. Grammar: will and 

going to  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

I. Write predictions about 

technology in 2050. Use I 

think…. or I don’t think… 

II. Match sentences 1-5 with 

decisions A-E 

III. Write the sentences. Use 

going to  

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

 

 

 

- Part 

6A 

+ Từ vựng 

về các thiết 

bị điện tử và 

các cụm 

động từ đi 

kèm. 

+ Nghe 

quảng cáo 

trên đài và 

xác nhận các 

thiết bị điện 

tử. 

Part 6B 

+ Ngữ pháp: 

Thì tương lai 

đơn và tương 

lai gần. 

+ Hoàn 

thành bài tập 

với 2 thì 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[5] [6] 

[8] 
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IV. Complete the sentences 

about the pictures. Use the 

correct form of will or going 

to. 

C. Culture: Screen time  

 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: Zero 

conditional  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

V. Match the two halves of 

zero conditional. 

VI. Complete the zero 

conditional sentences. Use 

the correct form of the verbs 

in brackets. 

VII. Complete the sentences. 

Use May, Might or Could. 

VIII. Choose the underlined 

part in each sentence that 

needs correction. 

IX. Choose the word that best 

completes the sentence. 

tương lai đơn 

và tương lai 

gần. 

- Part 

6C 

+ Đọc hiểu 

và trả lời câu 

hỏi về cách 

con người sử 

dụng truyền 

thông  xã hội 

+ Nghe 

phỏng vấn để 

lấy thông tin 

chi tiết về 

mạng xã hội 

và xác định 

thông tin 

đúng/ sai. 

+ Nói: thảo 

luận về mạng 

xã hội 

- Part 

6D 

+ Ngữ pháp: 

câu điều kiện 

loại 0, might, 

may, could. 

+ Hoàn 

thành bài tập 

với các dạng 

ngữ pháp. 

 

 

Unit 6: How techie are you?  

E. Reading: Brain 

-Gợi mở 

và vấn 

 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

[1] [2]  
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2 

waves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Invitations  

 

 

 

 

 

 

G. Writing: messages 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: MESSAGES 

I. Complete the information 

about the messages. Choose 

from options A-D below.  

II. Complete the instructions, 

requests and offers with 

words from the box.  

H. Language review 

 

 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

 

- Part 

6E 

+ Đọc hiểu 

bài báo về 

các phát 

minh và xác 

đinh thông 

tin đúng/ sai 

+ Tìm hiểu 

và áp dụng 

chiến lược 

làm bài đọc 

hiểu tìm 

thông tin 

đúng sai: đọc 

kỹ, gạch 

chân những 

câu chứa 

thông tin cần 

thiết. 

+ Từ vựng: 

trạng từ 

+ Nói thảo 

luận các phát 

minh về 

khoa học và 

kỹ thuật 

- Part 

6F 

+ Nghe và 

nói về từ 

chối, chấp 

nhận lời mời 

+ Dùng Shall 

trong lời đề 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[5] [6] 

[8] 
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Unit 7: Around the world  

A. Vocabulary and 

listening: Body 

languages  

 

 

nghị và gợi ý 

- Part 

6G 

+ Dùng Can 

trong yêu 

cầu và cho 

phép 

+ Viết một 

tin nhắn đưa 

ra hướng dẫn 

hoạt động 

của thiết bị 

gia dụng. 

Part 6H: Ôn 

tập 

- Part 

7A 

+ Từ vựng 

về ngôn ngữ 

cơ thể. 

+ Nghe các 

phong tục 

khi gặp mặt 

của các quốc 

gia trên thế 

giới. 

3 Unit 7: Around the world  

B. Grammar: Must, 

mustn’t and needn’t  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

VI. Choose the underlined 

part in each sentence that 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

 

- Part 

7B 

+ Học ngữ 

pháp : must, 

mustn’t và 

needn’t  

+ Hoàn 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[8] [7] 

[6] 



217 
 

needs correction. 

VII. Choose the word that 

best completes the sentence. 

C. Culture: Giving and 

receiving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: First 

conditional 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

III. Match the two halves of 

the first conditional 

sentences. 

IV. Create a first conditional 

sentence using given words. 

VII. Choose the word that 

best completes the sentence. 

 

 

 

 

 

 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

-Đóng vai 

thành bài tập 

với các điểm 

ngữ pháp 

(must, 

mustn’t và 

needn’t). 

- Part 

7C 

+ Đọc bài 

khóa về 

những quan 

điểm vào 

ngày Lễ 

Giáng sinh. 

+ Nghe lấy 

thông tin chi 

tiết 4 người 

nói về những 

món quà 

được tặng 

vào những 

dịp đặc biệt. 

Part 7D 

+ Ngữ pháp: 

câu điều kiện 

loại 1 

+ Đọc và 

hoàn thành 

bài tập ngữ 

pháp về sự 

mê tín trên 

thế giới. 

+ Chiến 

lược: đọc 

bài, đoán 
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E. Reading: don’t get 

fooled again  

 

thông tin 

thiếu, tìm từ 

liên quan đến 

chủ đề của 

từng đoạn, 

quan sát câu 

trước vas sau 

chỗ trống. 

- Part 

7E 

+ Đọc bài 

báo và trả lời 

câu hỏi về 

ngày Cá 

tháng 4 

+ Nghe và 

điền từ vào 

bài hát 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Unit 7: Around the world  

F. Everyday English: 

giving advice and 

recommendations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: invitations 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

 

- Part 

7F 

+ Nghe và 

nói lấy thông 

tin và trao 

đổi thông tại 

đại lý du lịch 

+ Học phần 

ngữ pháp: 

should  và 

ought  to đưa 

ra lời gợi ý, 

lời khuyên 

và đưa ý 

kiến. 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[8] [7] 

[6] 



219 
 

 

 

 

H.Get ready for your exam 

Unit 8: What if?  

A. Vocabulary and 

listening: Planet earth  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

B. VOCABULARY 

EXERCISE 

I. Choose the word that best 

completes the sentence. 

II. Write the name of each 

natural disaster in the 

pictures below.  

III. Complete the table 

below. Use suffixes (-ion, -

ation, -ness,...) to form nouns 

from verbs and adjectives. 

IV. Complete the sentences 

with nouns from exercise  

B. Grammar: Second 

conditional  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

V. Rewrite the sentences. 

Use the second conditional. 

VI. Choose the word that best 

completes the sentence. 

nhóm 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

-Đóng vai 

- Part 

7G 

+ Viết một 

bức thư ngắn 

mời, chấp 

nhận và từ 

chối lời mời. 

- Ôn 

tập 

 

- Part 

8A 

+ Học từ 

vựng nói về 

thảm họa 

thiên nhiên 

(hạn hán, nạn 

đói, sóng 

thần…) 

+ Nghe về 

thảm họa 

thiên nhiên 

+ Viết và 

trình bày một 

bản tin về 

thảm họa 

thiên nhiên 

- Part 

8B 

+ Ngữ pháp : 

Câu điều 

kiện loại 2 

+ Hoàn 

thành các bài 
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tập với câu 

điều kiện 

loại 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Unit 8: What if?  

C. Culture: Rubbish  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: I wish  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

V. Choose the underlined 

part in each sentence that 

needs correction. 

E. Reading: A real 

danger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

-Đóng vai 

 

- Part 

8C  

+ Đọc hiểu, 

nghe và trả 

lời câu hỏi 

về tái sử 

dụng rác 

thải. 

+ Nghe hiểu 

nội dung 

tổng quát các 

ý kiến về tái 

chế. 

+ Nói: thảo 

luận về việc 

tái chế 

- Part 

8D 

+ Học ngữ 

pháp : câu 

ước 

+ Nói: Thảo 

luận với bạn 

về những 

điều ước của 

bản thân, về 

những điều 

kiện không 

có thật. 

- Part 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[5] [6] 

[8] 
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F. Everyday English: 

Stimulus discussion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8E 

+ Đọc hiểu, 

nghe và xác 

nhận thông 

tin đúng/sai 

về các vụ va 

chạm thiên 

thạch. 

+ Chiến 

lược: xem 

trước các 

minh họa 

liên quan đến 

bài đọc. 

- Part 

8F 

+ Thảo luận 

về những sự 

kiện gây quỹ 

+ Nghe các 

ưu nhược 

điểm của các 

hình thức 

gây quỹ. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Unit 8: What if?  

G. Writing: An essay  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: AN ESSAY 

I. Complete the following 

essay about a disappearing 

resource.  

II. Complete the text about 

animal protection.    

III. Write an essay about 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

 

- Part 

8G 

+ Từ vựng 

liên quan đến 

vấn đề môi 

trường 

+ Ôn tập 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[5] [6] 

[8] 
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“animals in zoos”. 

H. Language review 

REVISION 1 (U6-8) 

Bài kiểm tra TEST 1 

 (U6-U8) 

 

Test correction   

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

-Đóng vai 

 

 

 

 

 

 

- Ôn 

tập từ bài 6 

– bài 8  

- Làm 

bài kiểm 

tra điều 

kiện số 1 

Chữa bài 

kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Unit 9 : Crime scene 

A. Vocabulary and 

listening: Crimes and 

criminals  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

B. VOCABULARY 

EXERCISE 

I. Choose the word that best 

completes the sentence. 

II. Write a word from the box 

under each picture. 

III. Complete the table 

below. Use suffixes (-er, -or, 

-ist, -ician) to form nouns 

from verbs and nouns. 

 

B. Grammar:Past 

perfect 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

 

- Part 

9A 

+ Học từ 

vựng về các 

loại hình tội 

phạm và các 

loại tội phạm 

+ Nghe bản 

tin và xác 

định loại 

hình tội 

phạm 

+ Thảo luận 

nhóm về loài 

hình phạm 

tội nào là 

nguy hiểm 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[8] [7] 

[6] 
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Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

I. Complete the sentences. 

Use the past perfect form of 

the verbs in brackets.  

II. Look at the pictures and 

complete the sentences. Use 

the past perfect negative form 

of the following verbs. 

III. Complete the sentences. 

Use the past simple or the 

past perfect form of the verbs 

in brackets. 

C. Culture: Outlaws 

 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: Reported 

speech  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

IV. Rewrite the sentences in 

reported speech. 

V. Choose the underlined 

part in each sentence that 

needs correction. 

VI. Choose the word that best 

completes the sentence. 

huống 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

 

nhất. 

- Part 

9B 

+ Ngữ pháp : 

thì quá khứ 

hoàn thành 

+ Hoàn 

thành bài tập 

với thì quá 

khứ hoàn 

thành 

+ Đọc và 

hoàn thành 

bài tập về 

câu chuyện 

ăn trộm 

trong cửa 

hàng. 

- Part 

9C 

+ Đọc hiểu 

và hoàn 

thành bài tập 

về huyền 

thoại Robin 

Hood. 

+ Nghe lấy 

thông tin chi 

tiết các ý 

kiến về trộm 

cắp và xác 

định câu 

đúng/ sai. 

- Part 
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9D 

+ Học  ngữ 

pháp: Câu 

gián tiếp và 

cách chuyển 

đổi giữa câu 

trực tiếp và 

gián tiếp. 

+ Hoàn 

thành các bài 

tập về câu 

gián tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Unit 9 : Crime scene 

E. Reading: High-tech 

crime 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Reporting a theft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: An email 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

 

- Part 

9E 

+ Đọc bài 

báo và hoàn 

thành bài tập 

về tội phạm 

công nghệ. 

+ Nói: thảo 

luận về tội 

phạm mạng 

- Part 

9F 

+ Nghe 

tường thuật 

lại một vụ 

mất cắp. 

+ Thực hành 

nói: đóng vai 

thuật lại một 

vụ mất cắp. 

+ Từ vựng: 

đưa ra lời 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[8] [7] 

[6] 
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Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: AN EMAIL 

I. Complete the email 

describing a crime.    

II. Use the promps to write an 

email describing a crime. 

III. Write an email to your 

friend sharing the safety 

measures that should be 

taken during an online class. 

H. Get ready for your exam 

yêu cầu lịch 

sự. 

- Part 

9G 

+ Viết một 

email gửi 

bạn bè để 

tường thuật 

lại một vụ 

phạm tội mà 

mình chứng 

kiến. 

Ôn tập 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Unit 10 : The written word  

A. Vocabulary and 

listening: Publications 

 

 

 

 

 

B. Grammar: The 

passive  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

I. Complete the table with the 

past participle form of the 

verbs. 

II. Complete the sentences 

with the correct form of Be. 

III. Look at the pictures and 

complete the passive 

sentences. Use the past 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Đóng vai 

 

- Part 

10A 

+ Từ vựng 

về các loại 

sách, báo. 

+ Nghe: 

bảng hỏi và 

hoàn thành 

bài tập. 

- Part 

10B 

+ Ngữ pháp : 

bị động (thì 

hiện tại và 

thì quá khứ 

đơn). 

+ Hoàn 

thành bài tập 

với dạng bị 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[8] [7] 

[6] 
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participle of the following 

verbs. 

C. Culture: To be or not 

to be 

 

 

 

 

 

D. Grammar: The 

passive 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

IV. Change the sentences 

below into the passive form. 

VI. Choose the word(s) that 

best complete(s) the 

sentence. 

động. 

- Part 10C 

+ Đọc đoạn 

văn về 

William 

Shakespeare 

và điền từ 

vào chỗ 

trống 

+ Nghe lấy 

thông tin chi 

tiết 3 bài 

phỏng vấn và 

trả lời câu 

hỏi 

- Part 

10D 

+ Học ngữ 

pháp: dạng 

câu bị động 

(thì hiện tại 

hoàn thành 

và thì tương 

lai). 

+ Hoàn 

thành bài tập 

với dạng bị 

động. 

 

 

 

 

 

Unit 10 : The written word  

E. Reading: Vampire 

stories  

 

 

 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

- Part 

10E 

+ Đọc đoạn 

văn về chủ 

đề ma cà 

rồng, xác 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[8] [7] 

[6] 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Arranging to meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: An 

informal letter 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: AN 

INFORMAL LETTER 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Đóng vai 

định tiêu đề 

và trả lời câu 

hỏi. 

+ Nghe bài 

hát 

Bloodletting 

và điền từ 

còn thiếu.  

+ Thảo luận 

về thể loại 

sách yêu 

thích và lý 

do 

- Part 

10F 

+ Nghe: 

Sắp xếp 

công việc 

để gặp gỡ 

người khác. 

+ Nói: 

Đóng vai 

một đôi 

bạn và làm 

theo các 

hướng dẫn 

cho sẵn 

(Sắp xếp 

công việc 

để gặp gỡ 

người 

khác). 

- Part 

10G 

+ Viết một 
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I. Complete the informal 

letter.    

II. Use the promps to write an 

informal letter to your family 

member. 

III. Write an informal letter 

to your friend. 

Language review 

bức thư thân 

mật cho bàn 

bè với các 

yêu cầu cho 

sẵn. 

Ôn tập 

 

 

 

11 

Revision 2: U8-10 

Bài kiểm tra 2: Test 2  

(U8-10)  

Test correction 

 Ôn tập từ bài 

8-10 

- Làm bài 

kiểm tra 

điều kiện 

số 2 

Chữa bài 

kiểm tra 

 [1] [2]  

[8] 

12 Question responses  Giải đáp 

các thắc 

mắc 

  

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1    Mã HP: 2315 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 
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- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp và chuẩn bị bài đầy đủ 

(trọng số: 40%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

    + Điểm danh, kiểm tra miệng, theo dõi quá trình học tập của 

sinh viên. 

    + Kiểm tra bài tập về nhà, bài tự học. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 6, 11) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các tiêu chí đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; vận dụng tốt kỹ năng, kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra) 

+ Hình thức: Bài nghe và bài viết (bao gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc, và viết)  

           Thời gian và các dạng bài kiểm tra giữa kỳ: 2 tiết 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

 Được thực hiện để đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng của sinh viên ở 

cả việc học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua bài kiểm tra, 

đánh giá 3 kỹ năng: nghe, đọc, viết.  

          - Mục đích 
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- Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm của sinh viên, phát triển các 

kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

- Nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách học và dạy cho phù hợp.  

       -  Tiêu chí kiểm tra cuối kì 

-  Nắm được kiến thức và tổng kết được kiến thức đã học. 

- Nắm được các kỹ năng và thể hiện được các kĩ năng giao tiếp theo chủ đề đã 

học.  

- Lĩnh hội được kiến thức từ các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo. 

      - Hình thức kiểm tra cuối kỳ: Bài nghe và bài viết (bao gồm 3 kỹ năng nghe, 

đọc, viết) 

- Nội dung: Gồm các kiến thức ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng và đọc hiểu của 12 

tuần học.  

• Bài thi nghe: 20% 

•   Bài thi đọc, viết: 80%   

- Thời gian: 90 phút. Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ phận Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO1.1 LO1.2 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO.3.1 LO3.2 

1 Điểm chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

       

2.1. Bài kiểm tra lần 1 X X X     

2.2. Bài kiểm tra lần 2     X X X X 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận 
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- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30% 

Điểm trừ 03 Lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 điểm 

so với điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 

điểm so với điểm 

trung bình nhóm 

Thảo 

luận 

 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

Tham gia ở mức độ 

trung bình, cho điểm 

bằng điểm trung 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều 

đóng góp, được 



232 
 

nhóm phân công của 

nhóm 

góp, bị trừ đi tối 

đa 02 điểm 

bình của nhóm cộng thêm tối đa 

02 điểm so với 

điểm trung bình 

của nhóm 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 Falla, T. & 

Davies, P.A. 

2012 Solutions- Pre-

Intermediate: 

Student’s book (Unit  

6-10)  

Oxford University 

Press. 

2 Falla, T. & 

Davies, P.A. 

2012 Solutions- Pre-

Intermediate: 

Workbook (Unit  6-

10) 

Oxford University 

Press. 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

3. John Hughes, 

Helen 

Stephenson 

Paul Dummet 

 Life 

 

 

National Geographic 

Learning 

 

4 

 

Mary Spratt, 

Alan Pulverness, 

Melanie Williams 

 

2011 The TKT Course 

Modules 1,2 

Cambridge University 

Press  

 

5 Cambridge 

 

2011 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 6 

Cambridge University 

Press 

6 Cambridge 

 

2012 Cambridge English 

Preliminary English 

Cambridge University 

Press 
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Test 7 

7 Cambridge 

 

2014 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 8 

Cambridge University 

Press 

8 Khoa Ngoại Ngữ, 

Đại học Công 

đoàn 

 Tài liệu bổ trợ học 

phần tiếng Anh 3 

Tài liệu lưu hành nội 

bộ 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục 
Phân bổ thời gian 

LT TH KT 

 

 

 

 

 

 

1 

Unit 6: How techie are you?  

A. Vocabulary and listening: electronic devices  

B. Grammar: will and going to  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C.  GRAMMAR EXERCISE 

I. Write predictions about technology in 2050. Use I 

think…. or I don’t think… 

II. Match sentences 1-5 with decisions A-E 

III. Write the sentences. Use going to  

IV. Complete the sentences about the pictures. Use 

the correct form of will or going to. 

A. Culture:Screen time  

B. Grammar: Zero conditional  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

V. Match the two halves of zero conditional. 

VI. Complete the zero conditional sentences. Use the 

correct form of the verbs in brackets. 

VII. Complete the sentences. Use May, Might or 

Could. 

VIII. Choose the underlined part in each sentence that 

needs correction. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 
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IX. Choose the word that best completes the sentence. 

C. Reading: Brain waves  

D. Everyday English: Invitations  

E. Writing: messages 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: MESSAGES 

I. Complete the information about the messages. 

Choose from options A-D below.  

II. Complete the instructions, requests and offers with 

words from the box.  

F. Language review 

 

 

 

 

2 

Unit 7: Around the world  

A. Vocabulary and listening: Body 

languages  

B. Grammar: Must, mustn’t and 

needn’t  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

VI. Choose the underlined part in each sentence that 

needs correction. 

VII. Choose the word that best completes the 

sentence. 

C. Culture: Giving and receiving  

D. Grammar: First conditional 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

III. Match the two halves of the first conditional 

sentences. 

IV. Create a first conditional sentence using given 

words. 

VII. Choose the word that best completes the 

sentence. 

E. Reading: don’t get fooled again  

F. Everyday English: giving advice and 

 

 

5 

 

 

2 
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recommendations 

G. Writing: invitations 

H. Get ready for your exam  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Unit 8: What if?  

A. Vocabulary and listening: Planet earth  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

B. VOCABULARY EXERCISE 

I. Choose the word that best completes the sentence. 

II. Write the name of each natural disaster in the 

pictures below.  

III. Complete the table below. Use suffixes (-ion, -

ation, -ness,...) to form nouns from verbs and 

adjectives. 

IV. Complete the sentences with nouns from exercise 

II. 

A. Grammar: Second conditional  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

V. Rewrite the sentences. Use the second conditional. 

VI. Choose the word that best completes the sentence. 

A. Culture: Rubbish  

B. Grammar: I wish 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

V. Choose the underlined part in each sentence that 

needs correction. 

C. Reading: A real danger 

D. Everyday English: Stimulus 

discussion  

E. Writing: An essay  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: AN ESSAY 

 

 

 

4 

 

 

 

3 
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I. Complete the following essay about a disappearing 

resource.  

II. Complete the text about animal protection.    

III. Write an essay about “animals in zoos”. 

F. Language review 

 

4 

 

REVISION 1 (U6-8)  2   

Bài kiểm tra 1: TEST 1 (U6-U8)   1 

Test correction    1  

 

 

 

 

 

 

5 

Unit 9 : Crime scene 

A. Vocabulary and listening: Crimes 

and criminals 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

B. VOCABULARY EXERCISE 

I. Choose the word that best completes the sentence. 

II. Write a word from the box under each picture. 

III. Complete the table below. Use suffixes (-er, -or, -

ist, -ician) to form nouns from verbs and nouns. 

B. Grammar: Past perfect 

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

I. Complete the sentences. Use the past perfect form 

of the verbs in brackets.  

II. Look at the pictures and complete the sentences. 

Use the past perfect negative form of the following 

verbs. 

III. Complete the sentences. Use the past simple or 

the past perfect form of the verbs in brackets. 

C. Culture: Outlaws 

D. Grammar: Reported speech  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

 

 

 

5 

 

 

 

3 
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IV. Rewrite the sentences in reported speech. 

V. Choose the underlined part in each sentence that 

needs correction. 

VI. Choose the word that best completes the sentence. 

E. Reading: High-tech crime 

F. Everyday English: Reporting a theft  

G. Writing: An email  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

E. WRITING: AN EMAIL 

I. Complete the email describing a crime.    

II. Use the promps to write an email describing a 

crime. 

III. Write an email to your friend sharing the safety 

measures that should be taken during an online class. 

H. Get ready for your exam  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Unit 10 : The written word  

A. Vocabulary and listening: Publications 

B. Grammar: The passive  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

I. Complete the table with the past participle form of 

the verbs. 

II. Complete the sentences with the correct form of 

Be. 

III. Look at the pictures and complete the passive 

sentences. Use the past participle of the following 

verbs. 

A. Culture: To be or not to be  

B. Grammar: The passive  

Bài tập Tài liệu bổ trợ 3 

C. GRAMMAR EXERCISE 

IV. Change the sentences below into the passive form. 

VI. Choose the word(s) that best complete(s) the 

 

 

5 

 

 

3 
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HỌC PHẦN 8: TIẾNG ANH 3 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Ngoại ngữ 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương                                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

thunt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

vanntt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Lan Hương            
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- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongnl@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hiền Hương            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongnth@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên:  Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

binhnc@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Phương Lan                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

lanpp@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 
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- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Việt Phương           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

phuongntv@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Đinh Thị Lan                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

landt@dhcd.edu.vn 

2.10. Giảng viên 10: 

- Họ và tên giảng viên: Mai Thị Tình                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

tinhmt@dhcd.edu.vn 

2.11. Giảng viên 11: 

- Họ và tên giảng viên: Trịnh T. Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

thuyttt@dhcd.edu.vn 
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2.12. Giảng viên 12: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn An Giang                   

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

giangna@dhcd.edu.vn 

2.13. Giảng viên 13: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Quỳnh Anh                                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

anhnq@dhcd.edu.vn 

2.14. Giảng viên 14: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

lienntp@dhcd.edu.vn 

2.15. Giảng viên 15: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Hương           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 
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- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongpt@dhcd.edu.vn 

2.16. Giảng viên 16: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Anh           

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

anhntk@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà           

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: : Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

thuha@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học,  Phòng B01 nhà B - ĐH 

Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-35330367     - Email: 

lannn@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh 3 

- Tên (tiếng Anh): English 3 

- Mã học phần:  
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4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

+ Nhớ cách phát âm đúng các từ thông dụng, kiến thức ngữ pháp, từ vựng, kỹ 

năng nghe - đọc trong các chủ đề đã học. 

+ Hiểu các dạng câu hỏi đặc biệt, câu hỏi có mục đích đặc biệt và cách trả lời 

câu hỏi có trong phần nghe 1, 2 và phần đọc 5, 6  của bài thi TOEIC. 

+ Vận dụng vốn từ và kiến thức ngữ pháp, các kỹ thuật nghe và đọc đã học để 

luyện tập các bài tập theo dạng thức bài thi TOEIC.  

+ Đạt trình độ tương đương TOEIC 350 - 400 điểm. 

 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 - Nhớ cách phát âm đúng và rõ ràng các từ tiếng Anh, các 1  
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kiến thức ngữ pháp cơ bản và  số lượng từ vựng cần thiết, 

các cấu trúc câu để sử dụng trong các hoạt động giao tiếp.  

LO.1.2 - Hiểu cách sử dụng trọng âm khi phát âm các âm tiết và từ, 

nhóm từ quan trọng, nhấn mạnh các từ được chú trọng 

trong câu, nghĩa của từ tiếng Anh thương mại để có thể 

thực hiện các dạng bài đọc, bài nghe theo dạng thức bài thi 

TOEIC. 

2  

LO.1.3 - Sử dụng đúng ngữ điệu trong các câu trần thuật và câu 

hỏi,  

các cấu trúc ngữ pháp cơ bản làm các bài tập theo dạng 

thức bài thi TOEIC một cách hiệu quả. 

3  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Nhớ cách hình thành trật tự của câu  1  

LO.2.2 Hiểu cách sử dụng các tính từ, trạng từ, giới từ và liên từ 

phụ thuộc, câu hỏi mô tả bức tranh và ý nghĩa của đoạn văn 

ngắn và điền từ đúng vào chỗ trống để hoàn thành đoạn 

văn. 

2  

LO.2.3 Sử dụng đúng đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, danh từ chỉ 

người, vật,  giới từ chỉ vị trí của người / vật trong bức 

tranh. Vận dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học vào 

các hoạt động đọc hiểu đơn giản như: hoàn thành câu 

(Incomplete Sentences) và hoàn thành đoạn văn (Text 

Completion) trong phần 5, và phần 6, giáo trình Longman 

Preparation series for the New TOEIC test- Intermediate 

course và luyện các bài tập theo dạng thức bài thi TOEIC. 

3  

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được học trong 

hoạt động giao tiếp tiếng Anh tại nơi làm việc. 

2  

LO.3.3 Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường 3  
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làm việc khác nhau và sử dụng tiếng Anh để phục vụ cho 

công việc chuyên môn sau này. 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Tiếng Anh học phần 3 gồm ba tín chỉ được phân bổ trong 12 tuần với  các nội 

dung cơ bản sau:  

-  Phần nghe: gồm 2 phần ( Part 1, 2).   

Phần 1 ( tả tranh): Nghe mô tả tranh về người và vật.  

Phần 2 (hỏi – đáp): Nghe các câu hỏi về thời gian, người, quan điểm, lựa chọn, 

gợi ý, lý do và địa điểm.  

- Phần đọc: Gồm 2 phần. (Part 5, 6).  

Phần 5: Hoàn thành câu với các hiện tượng ngữ pháp như: danh từ, động từ, 

tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ.  

Phần 6 : Hoàn thành đoạn văn với các kiến thức ngữ pháp và từ vựng như: động 

từ khiếm khuyết, so sánh của  tính từ, các câu so sánh, trạng từ chỉ tần suất, các thì 

của động từ. 

- Học phần 3 tập trung phát triển kiến thức 2 kỹ năng nghe, đọc nhằm giúp sinh 

viên làm quen và nắm vững kiến thức và kỹ năng làm bài thi TOEIC. 

- Cuối mỗi phần đều có các bài thực hành để sinh viên luyện tập theo dạng thức 

bài thi TOEIC. Học phần này cũng nhằm góp phần chuẩn bị một số kiến thức và năng 

lực ngôn ngữ cho sinh viên học tiếp môn tiếng Anh học phần 4. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp  

dạy & học 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học 

của 

SV 
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1 

Listening:  Part 1 – Photos 

- Introducing Strategy 

overview 

- Practice: Photos of people:  

- Photo 1 - 3 

+ Language strategies 

+ Test strategies   

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

quan 

sát 

tranh, 

thảo 

luận, 

phát 

biểu,  

tập mô 

tả; làm 

các bài 

luyện 

nghe 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 

LO.1.1 

 

Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 

Reading:  Part 5 – Incomplete 

sentences 

- Introducing Strategy 

Overview 

+ Language strategies 

+ Test strategies 

- Word form:  

+ Nouns 

Language Strategies 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài; trả 

lời các 

câu hỏi 

 

LO.1.1 

 

- Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
bổ trợ 
tiếng Anh 
1, 2,3 
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Practice (pg. 72-73) 

+ Verbs 

Language Strategies 

Practice (pg. 74-75) 

+ Adjectives 

Language Strategies 

Practice (pg. 76-77)  

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

ngữ 

pháp 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

2 

Listening:  Part 1 – Photos 

- Practice: Photos of things  

+ Language strategies 

+ Test strategies 

(Photos 4 – 6) 

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập. 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

quan 

sát 

tranh, 

thảo 

luận, 

phát 

biểu,  

tập mô 

tả 

tranh; 

làm 

các bài 

luyện 

nghe 

 

LO.1.3 

 

Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 
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theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

Reading:  Part 5 – Incomplete 

sentences 

- Word form 

+ Adverbs 

Language Strategies 

   Practice (pg. 78-79)   

+ Pronouns: 

Language Strategies Practice 

(pg. 80-81) 

-  Context: 

+ Nouns: 

Test Strategies 

Practice (pg.82-83) 

Giới 

thiệu lại 

nội 

dung, 

giải 

thích lại 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, ôn 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài;  

làm 

tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.1.3 

 

- Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
bổ trợ 
tiếng Anh 
1, 2,3 

Tài liệu bổ 

trợ tiếng 

Anh 1, 2,3 

3 

Listening:  Part 1 – Photos 

- Grammar Tip ( pg.30) 

-  Strategy Practice (pg .31 - 33) 

Listening:  Part 2:  Question – 

Response:  

- Strategy overview 

- Statements  

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài, 

LO.1.5 

 

Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 
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+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

làm 

các bài 

luyện 

nghe 

theo 

chủ đề 

dưới 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

Reading: Part 5 – Incomplete 

Sentences 

- Context 

+ Verbs: 

Test Strategies Practice (pg. 84-

85) 

+ Adjectives: 

Test Strategies Practice (pg. 86-

87) 

+ Adverbs: 

Test  Strategies Practice (pg. 88-

89) 

 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện; 

chữa 

bài tập; 

giới 

thiệu 

các thủ 

thuật 

ngữ 

pháp và 

từ vựng 

Đọc 

hướng 

dẫn, ôn 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài;  

làm 

tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.1.5 

 

- Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
bổ trợ 
tiếng Anh 
1, 2,3 

 

 

 

 

4 

Listening : Part 2   Question – 

Response 

+ Test strategy practice: Practice 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

LO.2.7 

 

Longman 

Preparation 

Series for 
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E,  

( Practice pg.39) 

- Occupations 

+ Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice  pg.43) 

 

các bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

làm 

tiếp 

các bài 

luyện 

nghe 

theo 

chủ đề 

dưới 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

the TOEIC 

Test 

Reading: Part 5 – Incomplete 

Sentences 

- Context 

+ Conjuctions: 

Test  Strategies Practice (pg. 90-

91) 

+ Prepositions: 

Test  Strategies Practice (pg. 92-

93) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

Strategy practice  (pg. 95-98) 

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

ngữ 

pháp; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài; trả 

lời các 

câu hỏi 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

ngữ 

LO.2.7 

 

- Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
bổ trợ 
tiếng Anh 
1, 2,3 
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pháp 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

5 

Listening : Part 2  Question-

Response 

- Activities: 

+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice pg.46) 

- Time: 

+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice  pg.50) 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

làm 

tiếp 

các bài 

luyện 

nghe 

theo 

chủ đề 

dưới 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.2.8 

 

Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 

Reading : Part 6 - Text 

completion 

- Introducing Strategy 

Overview 

+ Language strategies 

+ Test strategies 

- Verb patterns: 

- Language strategies: verb 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

ngữ 

pháp; 

hướng 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài; trả 

LO.2.8 

 

- Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
bổ trợ 
tiếng Anh 
1, 2,3 
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tenses 

+ Present tenses 

Practice (pg. 101-102) 

+ Past tenses 

Practice (pg. 103-104) 

+ Future tenses 

Practice (pg. 105-106) 

 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

lời các 

câu hỏi 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

ngữ 

pháp 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 

6 

Listening : Part 2  Question-

Response 

- Location: 

+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D (pg. 51-53)  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

(Practice pg.54) 

 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

làm 

tiếp 

các bài 

luyện 

nghe 

theo 

chủ đề 

dưới 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.2.9 

 

Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 



254 
 

Reading:  Part 6 - Text 

completion 

- Language strategies 

+ Modal auxiliaries 

   Practice (pg. 107-108) 

+ Modifier Choices 

Language Strategies 

+ Adjectives: Comparative and 

superlative forms 

Practice (pg.110-111) 

 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập, 

giới 

thiệu 

các thủ  

thuật 

ngữ 

pháp và 

từ vựng  

 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài; trả 

lời các 

câu hỏi 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

ngữ 

pháp 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.3.10 

 

- Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
bổ trợ 
tiếng Anh 
1, 2,3 

 

 

Test 1 ( Listening + Reading) 

 

 

7 

Listening : Part 2  Question-

Response 

- Reason: 

+   Language strategy practice: 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

tập đọc 

to một 

 

LO.1.2 

 

Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 
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Practice A, B, C, D (pg. 55-57)  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

(pg.58) 

- How: 

+ Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D (pg. 59-61)  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice Pg.62) 

 

 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

giảng lý 

thuyết, 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

phát âm 

và trọng 

âm của 

SV. 

đoạn 

văn, 

học lý 

thuyết, 

làm 

các bài 

luyện 

phát 

âm, 

trọng 

âm và 

ngữ 

điệu 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV, 

phát 

biểu.  

Test 

Reading:  Part 6 - Text 

completion 

- Language strategies 

+ Adverbs of frequency 

Practice (pg. 112-113) 

+ Verbal adjectives: Present and 

Past Participles 

Practice (pg. 114-115) 

- Context 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

giải 

thích 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

quan 

sát 

tranh 

ảnh, 

học 

các 

chiến 

lược 

 

LO.1.2 

 

- Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
bổ trợ 
tiếng Anh 
1, 2,3 
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+ Test strategies 

+ Practice (pg. 117-118) 

 

các cấu 

trúc ngữ 

pháp và 

từ 

vựng; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

làm 

bài,  

tập viết 

câu, 

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Listening : Part 2  Question-

Response 

- Auxiliaries: 

+ Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D (pg. 63-65) 

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

(pg.66) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

Strategy review (pg. 68) 

   Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 

Reading:  Part 6 - Text 

completion 

- Main idea and details 

+ Test strategies 

   - Longman 
Preparation 
Series for 
the TOEIC 
Test 

 

- Tài liệu 
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+ Practice (pg.119-121) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

Strategy practice (pg. 123-127) 

bổ trợ 

tiếng Anh 

1, 2,3 

9 

 

Listening:  Part 1 – Photos  

        ( Extra –Practice) 

    

Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 

Reading: Part 5 – Incomplete 

Sentences 

             ( Extra –Practice) 

   

10 

Listening : Part 2  Question-

Response 

          ( Extra –Practice) 

   Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test Reading:  Part 6 - Text 

completion 

             ( Extra –Practice) 

   

 

 

11 

 

 

Listening : Part 1,  2    ( 

Revision) 

   Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test  Reading:  Part 5, 6  ( Revision)    

Test 2  ( Listening + Reading)  

12 Consolidations and Feedback  

Hướng 

dẫn ôn 

tập, giải 

đáp thắc 

mắc của 

Ôn tập, 

nêu 

câu hỏi 

thắc 

mắc 

 *Longman 

Preparation 

Series for 

the TOEIC 

Test 
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SV. cho 

GV 

(nếu 

có) 

*Tài liệu bổ 

trợ tiếng 

Anh 1, 2,3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1     Mã HP: 

2315 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 2     Mã HP: 

2316 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 
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+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (trọng số: 40%) 

       - Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra 

miệng, theo dõi quá trình học tập của sinh viên. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

-  Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 6, 11) 

+ Mục đích: Đánh giá kiến thức và các kĩ năng thu được một thời gian 

học tập, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (2 giờ)  

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án đề kiểm tra 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

      + Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

          + Vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng  đã học vào làm bài kiểm tra.  

- Hình thức: Thi viết (90 phút) : Bài nghe và bài viết  

- Rubric đánh giá: Theo đáp án đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phần: phương thức đánh giá học 

TT Điểm 

bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.1.

1 

LO.1.

2 

LO.1.

3 

LO.1.

4 

LO.1.

5 

LO.2.

6 

LO.2.

7 

LO.2.

8 

LO.2.

9 

LO.3.1

0 

LO.3.1

1 

1 Điểm 

chuyê

n cần 

(10%) 

X X X X X X X X X X X 

2 Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

      X    X 



260 
 

kỳ 

(20%) 

2.1

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

1 

X X X X X X      

2.2

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

2 (nếu 

có) 

      X X X X X 

3 Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(70%) 

X X X X X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận. 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30% 
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hiệu quả học có hiệu 

quả 

Điểm trừ 04 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lin Lougheed 2018 Longman 

Preparation Series 

for the TOEIC Test – 

Intermediate Course. 

NXB Pearson  Education, 

Inc. 

2 Collins 2013     Skills for the  NXB Tổng hợp thành phố 
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TOEIC test – 

Speaking and 

Writing  

Hồ Chí Minh. 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lin Lougheed 2019 600 Essential words 

for TOEIC 

NXB Tổng hợp thành phố 

Hồ Chí Minh. 

2 Anne Taylor 

Garrett Byrne 

2018 Very Easy Toeic Nhà Xuất Bản Compass 

Publishing. 

3 Park Hye 

Yeong, Jeong Ji 

Won 

2014 ABC TOEIC 

(Reading and  

Listening) 

NXB Tổng hợp thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 

4 Julie Tofflemire 2013 Tomato TOEIC 

Listening 

NXB Tổng hợp TP.HCM 

 

5 Grant Trew 2012 Tactics for TOEIC 

Listening and 

Reading Test 

Oxford University Press. 

6 Longman 2009 New real TOEIC NXB Tổng hợp TP.HCM 

 

7 Anne Taylor 

and Casey 

Malarcher 

2007 Starter TOEIC NXB Tổng hợp TP.HCM 

 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 
Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

 

 

Listening:  Part 1 – Photos  

2  

 

0 

 



263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Introducing Strategy overview 

- Photo 1:  

+ Language strategies: 

Vocabulary 

What do you see? 

Analyze this 

+ Test strategies: 

Prepositions and actions 

Similar sounds 

Extra practice 

- Photo 2: 

+ Language strategies: 

Vocabulary 

What do you see? 

Analyze this 

+ Test strategies: 

Prepositions and actions 

Similar sounds 

Extra practice 

- Photo 3 

+ Language strategies: 

Vocabulary 

What do you see? 

Analyze this 

+ Test strategies: 
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Prepositions and actions 

Similar sounds 

Extra practice 

Kỹ năng Nghe: Phần 1 - Tả tranh 

- Giới thiệu khái quát cấu trúc phần 1 bài thi 

nghe TOEIC. 

- Giới thiệu các chiến lược ngôn ngữ và 

chiến lược làm bài thi nghe phần tả tranh (Tranh 

tả người). 

- Hướng dẫn làm các bài luyện (bức tranh tả 

người 1-3). 

Reading:  Part 5 – Incomplete sentences 

- Introducing Strategy Overview 

+ Language strategies 

+ Test strategies 

- Word form:  

+ Nouns 

Language Strategies 

Practice (pg. 72-73) 

+ Verbs 

Language Strategies 

Practice (pg. 74-75) 

+ Adjectives 

Language Strategies 

Practice (pg. 76-77) 

Kỹ năng Đọc: Phần 5 -   Hoàn thành Câu 

- Giới thiệu khái quát cấu trúc Phần 5: Hoàn 

 

2  

 

 

 

0 
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thành câu. 

- Giới thiệu tổng quát chiến lược (chiến lược 

ngôn ngữ, chiến lược làm bài) 

-  Word form: Danh từ 

Chiến lược ngôn ngữ 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 72-73) 

-  Word form: Động từ 

Chiến lược ngôn ngữ 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr.  74-75) 

-  Word form: Tính từ 

Chiến lược ngôn ngữ 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr.  76-77) 

2 

Listening:  Part 1-  Photos 

-  Photos of things 

- Photo 4: 

+ Context 

+ Language strategies: 

Vocabulary 

What do you see? 

Analyze this 

+ Test strategies: 

Prepositions and actions 

Similar sounds 

- Photo 5: 

+ Context 

 

2  

 

 

 

0 
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+ Language strategies: 

Vocabulary 

What do you see? 

Analyze this 

+ Test strategies: 

Prepositions and actions 

Similar sounds 

- Photo 6: 

+ Context 

+ Language strategies: 

Vocabulary 

What do you see? 

Analyze this 

+ Test strategies: 

Prepositions and actions 

Similar sounds 

Extra practice 

Kỹ năng Nghe: Phần 1 - Tả tranh 

- Giới thiệu các chiến lược ngôn ngữ và 

chiến lược làm bài thi nghe phần tả tranh (tranh 

sự vật, cảnh vật) 

- Hướng dẫn làm các bài luyện (bức tranh 4-

6). 

Reading : Part 5 – Incomplete sentences 

- Word form 

+ Adverbs 

 

1 

 

 

 

1 
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Language Strategies 

Practice (pg. 78-79)  

+ Pronouns: 

Language Strategies Practice (pg. 80-81) 

-  Context: 

+ Nouns: 

Test Strategies 

Practice (pg.82-83) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 5 - Hoàn thành câu 

-  Word form: Trạng từ 

Chiến lược ngôn ngữ 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 78-79) 

- Word form: Đại từ 

Chiến lược làm bài thi 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr.  80-81) 

- Context:  

+ Danh từ trong ngữ cảnh 

Chiến lược làm bài thi 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr.  82-83) 

 

 

 

 

 

 

3 

Listening:  Part 1-  Photos 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

- Strategy Practice (pg. 31 - 33) 

Listening:  Part 2  Question – Response:  

- Introducing Strategy overview 

- Statements  

 

1 

 

 

 

1 
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+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 36-39)  

Kỹ năng Nghe: Phần 1 - Tả tranh 

- Giới thiệu các thủ thuật ngữ pháp và từ 

vựng khi làm bài nghe phần tả tranh (tr. 30) 

Hướng dẫn làm bài luyện về chiến lược làm phần 

tả tranh (tr. 31-33) 

Kỹ năng Nghe:  Phần 2 Hỏi - Đáp 

- Giới thiệu tổng quát các chiến lược làm phần 

nghe  Hỏi – Đáp 

- Statements: Câu trần thuật 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

(Bài luyện A, B, C, D – tr.  36-39). 

Reading:  Part 5 – Incomplete Sentences 

- Context 

+ Verbs: 

Test Strategies Practice (pg. 84-85) 

+ Adjectives: 

Test Strategies Practice (pg. 86-87) 

+ Adverbs: 

Test  Strategies Practice (pg. 88-89) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 5 - Hoàn thành câu 

+ Động từ trong ngữ cảnh 

Chiến lược làm bài thi 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr.  84-85) 

+ Tính từ trong ngữ cảnh 

 

1 

 

 

 

1 
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Chiến lược làm bài thi 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 86-87) 

- Chọn trạng từ phù hợp ngữ cảnh 

+ Chiến lược làm bài thi 

+ Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 88-89) 

4 

Listening:  Part 2  Question – Response 

- Statements  

+ Test strategy practice: (Practice E - pg.39) 

- Occupations 

+ Language strategy practice: Practice A, B, C, D 

(pg. 40-42) 

+ Test strategy practice: (Practice E - pg.43) 

Kỹ năng Nghe: Phần 2 -  Hỏi – Đáp 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 39) 

- Occupations:  câu hỏi Who 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

(Bài luyện A, B, C, D – tr. 40-42). 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 43) 

 

1  

 

 

 

1 

 

Reading:  Part 5 – Incomplete Sentences 

+ Conjuctions:  

Test  Strategies Practice (pg. 90-91) 

+ Prepositions: 

Test  Strategies Practice (pg. 92-93) 

- Grammar tip 

 

1 

 

 

 

1 
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- Vocabulary tip 

- Strategy practice  (pg. 95-98) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 5 - Hoàn thành câu  

- Chọn liên từ phù hợp ngữ cảnh 

+ Chiến lược làm bài thi 

+ Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 90-91) 

- Chọn giới từ phù hợp ngữ cảnh 

+ Chiến lược làm bài thi 

+ Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 92-93) 

- Giới thiệu các thủ thuật về ngữ pháp khi làm 

Phần 5 (tr. 94) 

- Giới thiệu các thủ thuật về từ vựng khi làm 

Phần 5 (tr. 94) 

- Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 95-98)  

5 

Listening:  Part 2   Question-Response 

- Activities: 

+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 43-46) 

+ Test strategy practice: (Practice E - pg.46) 

- Time: 

+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 47-49) 

+ Test strategy practice: (Practice E - pg.50) 

Kỹ năng Nghe: Phần 2 Hỏi – Đáp 

- Activities: câu hỏi What 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

 

1  

 

 

 

1 
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(Bài luyện A, B, C, D – tr. 43-46). 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 46) 

- Time: câu hỏi When 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

(Bài luyện A, B, C, D – tr. 47-49). 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 50) 

Reading:  Part 6 -  Text completion 

- Introducing Strategy Overview 

+ Language strategies 

+ Test strategies 

- Verb patterns: 

- Language strategies: verb tenses 

+ Present tenses 

Practice (pg. 101-102) 

+ Past tenses 

Practice (pg. 103-104) 

+ Future tenses 

Practice (pg. 105-106) 

Kỹ năng Đọc: Phần 6 -  Hoàn thành đoạn văn 

- Giới thiệu tổng quát chiến lược phần 6 

+ Chiến lược ngôn ngữ 

+ Chiến lược làm bài thi 

- Mẫu của động từ 

+   Thời  hiện tại của động từ 

 

1  

 

 

 

1 
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+ Thời quá khứ của động từ 

+ Thời tương lai của động từ 

6 

Listening:  Part 2 Question-Response 

- Location: 

+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 51-53)  

+ Test strategy practice: Practice E,  

(Practice pg.54) 

Kỹ năng Nghe:  Phần 2: Hỏi – Đáp 

- Location: câu hỏi Where 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

(Bài luyện A, B, C, D – tr. 51-53). 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 54) 

 

1 

 

 

 

0 

 

Reading:  Part 6 -  Text completion 

- Language strategies 

+ Modal auxiliaries 

   Practice (pg. 107-108) 

+ Modifier Choices 

Language Strategies 

+ Adjectives: Comparative and superlative 

forms 

Practice (pg.110-111) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 6 - Hoàn thành đoạn văn 

- Chiến lược ngôn ngữ 

+ Động từ khuyết thiếu 

 

1 

 

 

 

0 
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 + Lựa chọn bổ ngữ 

+ Tính từ: Dạng so sánh hơn và so sánh nhất 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 110-111) 

Kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc (1)   2 

 

7 

Listening:  Part 2 Question-Response 

- Reason: 

+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 55-57)  

+ Test strategy practice: Practice E, (pg.58) 

- How:  

+ Language strategy practice: Practice A, B, C, D 

(pg. 59-61)  

+ Test strategy practice: Practice E, ( Practice 

pg.62) 

Kỹ năng Nghe:  Phần 2: Hỏi – Đáp 

- Reason: câu hỏi Why 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

(Bài luyện A, B, C, D – tr. 55-57). 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 58) 

- How: câu hỏi How 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

(Bài luyện A, B, C, D – tr. 59-61). 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 62) 

 

1  

 

 

 

1 

 

Reading:  Part 6 -  Text completion    
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- Language strategies 

+ Adverbs of frequency 

Practice (pg. 112-113) 

+ Verbal adjectives: Present and Past Participles 

Practice (pg. 114-115) 

- Context 

+ Test strategies 

+ Practice (pg. 117-118) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 6 - Hoàn thành đoạn văn 

- Chiến lược ngôn ngữ 

+ Trạng từ tần suất 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 112-113) 

+ Động tính từ: hiện tại phân từ và quá khứ phân 

từ. 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 114-115) 

+ Ngữ cảnh 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 116) 

- Các chiến lược làm bài thi 

+ Ngữ cảnh: chọn từ, từ loại, đại từ, thì của động 

từ cho phù hợp ngữ cảnh. 

+  Hướng dẫn làm bài luyện (tr.  117-118) 

1 

 

 

1 

8 

Listening:  Part 2 Question-Response 

- Auxiliaries: 

+ Language strategy practice: Practice A, B, C, D 

(pg. 63-65) 

+ Test strategy practice: Practice E,  

 

1 

 

 

 

1 
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(pg.66) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

- Strategy review (pg. 68) 

Kỹ năng Nghe:  Phần 2: Hỏi – Đáp 

- Auxiliaries: câu hỏi dùng trợ động từ 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược ngôn ngữ 

(Bài luyện A, B, C, D – tr. 63-65). 

+ Hướng dẫn làm bài luyện chiến lược làm bài thi 

(Bài luyện E – tr. 66) 

- Giới thiệu các thủ thuật ngữ pháp và từ 

vựng khi làm bài nghe phần Hỏi - Đáp (tr. 67) 

Hướng dẫn làm bài luyện về chiến lược làm bài 

nghe phần Hỏi - Đáp (tr. 68) 

Reading:  Part 6 - Text completion 

- Main idea and details 

+ Test strategies 

+ Practice (pg.119-121) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

Strategy practice (pg. 123-127) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 6 - Hoàn thành đoạn văn 

- Ý chính và chi tiết 

+ Các chiến lược làm bài 

+ Hướng dẫn làm bài luyện  (tr. 119-121) 

- Giới thiệu các thủ thuật ngữ pháp (tr. 122) 

- Giới thiệu các thủ thuật từ vựng (tr. 122) 

 

1  

 

 

 

1 
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HỌC PHẦN 9: TIẾNG ANH 4 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Ngoại ngữ 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương                                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

thunt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

vanntt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4:  
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- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Lan Hương            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongnl@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hiền Hương            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongnth@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên:  Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

binhnc@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Phương Lan                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

lanpp@dhcd.edu.vn 



279 
 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Việt Phương           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

phuongntv@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Đinh Thị Lan                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

landt@dhcd.edu.vn 

2.10. Giảng viên 10: 

- Họ và tên giảng viên: Mai Thị Tình                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

tinhmt@dhcd.edu.vn 

2.11. Giảng viên 11: 

- Họ và tên giảng viên: Trịnh T. Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 
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- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

thuyttt@dhcd.edu.vn 

2.12. Giảng viên 12: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn An Giang                   

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

giangna@dhcd.edu.vn 

2.13. Giảng viên 13: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Quỳnh Anh                                         

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

anhnq@dhcd.edu.vn 

2.14. Giảng viên 14: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

lienntp@dhcd.edu.vn 

2.15. Giảng viên 15: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Hương           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

huongpt@dhcd.edu.vn 

2.16. Giảng viên 16: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Anh           

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

anhntk@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà           

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: : Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: 

thuha@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học,  Phòng B01 nhà B - ĐH 

Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-35330367     - Email: 

lannn@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh 4 
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- Tên (tiếng Anh): English 4 

- Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Kết thúc học phần tiếng Anh 4, sinh viên có thể nâng cao được trình độ tiếng 

Anh và cách thức làm bài thi TOEIC 2 kỹ năng: nghe và đọc. Cụ thể: 

+ Sinh viên nhớ và vận dụng được một khối lượng từ tiếng Anh nhất định dùng 

trong giao tiếp và các tình huống kinh doanh, thương mại, thường xuất hiện trong các 

bài thi TOEIC.  

+ Sinh viên nắm chắc và vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản để làm 

bài thi TOEIC.  

+ Sinh viên có thể hiểu và phân tích được các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC 

2 kỹ năng (phần nghe 3, 4 và phần đọc 7) 

 + Sinh viên vận dụng và phát triển được các kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu để 

làm bài thi TOEIC một cách hiệu quả.  

+ Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt trình độ tương đương TOEIC 

500 điểm. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 

độ 

Liên 

kết với 
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theo 

thang 

Bloom 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 - Hiểu cấu trúc câu và ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Anh ở 

đa dạng các văn bản của bài đọc hiểu và bài nghe TOEIC. 

2  

LO.1.2 - Sử dụng kiến thức ngữ pháp và từ vựng để làm các bài 

tập theo dạng thức bài thi TOEIC một cách hiệu quả. 

3  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Nhận biết được những từ hoặc cụm từ và các loại thông tin 

có liên quan đến chủ đề của đoạn hội thoại và bài nói 

chuyện ngắn để xác định phương án trả lời đúng nhất. 

1  

LO.2.2 - Hiểu được nội dung chính của đoạn hội thoại và bài 

nói chuyện ngắn. 

- Hiểu được chủ đề, đối tượng mà người khác thảo 

luận trong các đoạn hội thoại và bài nói chuyện ngắn. 

- Hiểu được đoạn đơn, đoạn đôi và đoạn 3 các văn 
bản về các chủ đề khác nhau như: Quảng cáo, Thư tín 
thương mại, Bài báo, Báo cáo, Biểu đồ và bảng biểu, tin 
nhắn điện tử, và các loại thông báo…. 

2  

LO.2.3 Vận dụng được các kỹ năng và thủ thuật làm bài nghe và 

đọc hiểu TOEIC 

3  

LO.2.4 Tự đánh giá được khả năng Đọc hiểu và Nghe hiểu khi 

thực hành làm bài TOEIC 

4  

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được học trong 

hoạt động giao tiếp tiếng Anh tại nơi làm việc. 

2  
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LO.3.3 Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường 

làm việc khác nhau và sử dụng tiếng Anh để phục vụ cho 

công việc chuyên môn sau này. 

3  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần tiếng Anh 4 gồm ba tín chỉ được phân bổ trong 12 tuần. Các nội dung 

trong học phần này cung cấp những kiến thức ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng để sinh 

viên có thể vận dụng khi học các kỹ năng nghe (Phần 3 + 4), đọc (Phần 7). Học phần 

này cũng rèn luyện thêm kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên làm bài thi 

TOEIC 2 kỹ năng. Cụ thể: Phát triển toàn diện các kỹ năng: nghe (nghe lấy thông tin 

chính, nghe lấy thông chi tiết, nghe và suy luận), đọc (đọc nhanh để tìm ý chính, đọc 

và nắm bắt được các thông tin chi tiết, đọc và suy luận). 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp  

dạy & học 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học 

của 

SV 

1 

 Nội dung 1 (Tuần 1) 

1.1. Listening: Part 3. 

Conversations  

1.1.1. Strategy overview  

1.1.2. Occupations 

1.1.3. Activities 

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

thảo 

luận, 

phát 

biểu,  

tập mô 

tả; làm 

các bài 

luyện 

 

LO.1.1 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 
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làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

nghe 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

1.2. Reading: Part 7– Reading 

comprehension  

1.2.1.  Strategy Overview 

1.2.2. Advertisements  

Bài tập Nội dung 1 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài; trả 

lời các 

câu 

hỏi 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

ngữ 

pháp 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

 

LO.1.1 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 



286 
 

GV 

2 

Nội dung 2 (Tuần 2) 

2.1. Reading  

2.1.1. Forms 

2.1.2. Letters, e-mails and memos  

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

Chuẩn 

bj 

trước 

các bài 

luyện 

tập 

dưới 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 

LO.1.3 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

2.2. Listening: Part 3. 

Conversations  

2.2.1. Time  

2.2.2. Locations 

 

Bài tập Nội dung 2 

Giới 

thiệu lại 

nội 

dung, 

giải 

thích lại 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện; 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

ôn các 

chiến 

lược 

làm 

bài;  

làm 

tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

LO.1.3 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 
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chữa 

bài tập 

dẫn 

của 

GV 

3 

Nội dung 3 (Tuần 3) 

3.1. Listening: Conversations 

3.1.1. Reasons 

3.1.2. Meaning in context  

3.1.3.Test strategies  

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài, 

làm 

các bài 

luyện 

nghe 

theo 

chủ đề 

dưới 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.1.3 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

3.2. Reading – Part 7 

Tables, indexes and charts 

Bài tập Nội dung 3 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện; 

chữa 

bài tập; 

giới 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

ôn các 

chiến 

lược 

làm 

bài;  

LO.1.3 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 
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thiệu 

các thủ 

thuật 

làm bài 

đọc 

hiểu 

làm 

tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

 

 

4 

Nội dung 4 (Tuần 4) 

4.1. Reading – Part 7 

4.1.1.Instructions and Notices   

4.1.2. Text message chains and 

online chat discussions 

 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

Chuẩn 

bj 

trước 

các bài 

luyện 

tập 

dưới 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.2.1 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

4.2. Listening   

4.2.1.Grammar tip 

4.2.2. Vocabulary tip 

4.2.3. Strategy Practice  

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

ngữ 

pháp; 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

LO.2.2 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 
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hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

bài; trả 

lời các 

câu 

hỏi 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

tập 

nghe 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

5 

Nội dung 5- Tuần 5 

5.1. Reading  

5.1.1. Grammar tip 

5.1.2. Vocabulary tip 

5.1.3. Strategy Practice  

 

Hướng 

dẫn SV 

làm tiếp 

các bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

Chuẩn 

bj 

trước 

các bài 

luyện 

tập 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.2.8 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 
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cấp 

5.2. Listening: TALKS     

5.2.1. Advertisement 

5.2.2. Weather 

5.2.3. News  

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích và 

hướng 

dẫn SV 

lcác 

chiến 

lược 

làm các 

bài 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

học 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài; trả 

lời các 

câu 

hỏi 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

tập 

nghe 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

LO.2.8 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

6 

Nội dung 6 (Tuần 6) 

6.1. Practice Test One 

(Question 101- Q146) 

6.1.1. Part 5 

Hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

LO.2.9 
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(Question 101- 130) 

6.1.2. Part 6 

(Question 131- 146) 

 

luyện 

theo 

chủ đề; 

chữa 

bài tập. 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài đã 

học; 

trả lời 

các 

câu 

hỏi 

của 

GV, 

phát 

biểu, 

làm 

các bài 

luyện 

tập 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV  

6.2. Mid- term Test 1 

 

 

Hướng 

dẫn SV 

làm bài 

TEST 1 

Làm 

bài 

Test 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

LO.3.10 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 
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GV Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

 

 

 

 

 

7 

Nội dung 7 (Tuần 7) 

7.1. Listening: TALKS      

7.1.1. Phone messages 

7.1.2. Special announcements 

7.1.3. Business announcements 

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

giảng lý 

thuyết, 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện;  

Đọc 

hướng 

dẫn, 

làm 

các bài 

luyện 

tập 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV, 

phát 

biểu.  

 

LO.1.2 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

7.2. Pratice Test One 

Part 7 (Question 147- 200) 

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

dụng 

các 

chiến 

lược 

 

LO.1.2 

 

Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 
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làm bài; 

giải 

thích 

các cấu 

trúc ngữ 

pháp và 

từ 

vựng; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

làm 

bài,  

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

8 

Nội dung 8 (Tuần 8) 

8.1. Listening      

8.1.1. Test strategies 

8.1.2. Grammar tip 

8.1.3. Vocabulary tip 

8.1.4. Strategy Practice 

 

Giới 

thiệu 

nội 

dung, 

giải 

thích 

chiến 

lược 

làm bài; 

giải 

thích 

các cấu 

trúc ngữ 

pháp và 

từ 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài,  

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

 Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 
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vựng; 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

dẫn 

của 

GV 

8.2. Pratice Test Two 

Part 5: Incomplete Sentence 

(Question 101- 130) 

Part 6: Text Completion 

(Question 131-146) 

 

GV 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài,  

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

9 

 

Nội dung 9 (Tuần 9) 

9.1. Listening (Practice Test 

One) 

9.1.1.Part 1 

GV 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

 Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 



295 
 

9.1.2. Part 2 

9.1.3. Part 3 

9.1.4. Part 4 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài,  

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

9.2. Reading (Practice Test 

Two) 

Part 7: Reading 

Comprehension 

(Question 147-200) 

 

Bài tập Nội dung 9 

GV 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài,  

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 
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GV 

10 

Nội dung 10 (Tuần 10) 

10.1. Listening  

(Practice Test Two) 

10.1.1. Part 1 

10.1.2. Part 2 

10.1.3. Part 3 

10.1.4. Part 4 

GV 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài,  

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

10.2. Reading (Practice Test 

Three)  

10.2.1. Part 5 

10.2.2. Part 6 

10.2.3. Part 7 

Bài tập Nội dung 10 

GV 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện; 

chữa 

bài 

luyện. 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài,  
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làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 

 

11 

 

Nội dung 11 (Tuần 11) 

11.1.  Listening (Practice Test 

Three) 

11.1.1. Part 1 

11.1.2. Part 2 

11.1.3. Part 3 

11.1.4. Part 4 

GV 

hướng 

dẫn SV 

làm các 

bài 

luyện. 

Đọc 

hướng 

dẫn, 

vận 

dụng 

các 

chiến 

lược 

làm 

bài,  

làm 

các bài 

luyện 

theo 

hướng 

dẫn 

của 

GV 

 Longman 

Preparation 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

11.2. TEST 2 

 Reading (and/or) Listening 

   

12 Revision + Consolidation  
Hướng 

dẫn ôn 

Ôn 

tập, 

 Longman 

Preparation 



298 
 

tập, giải 

đáp thắc 

mắc của 

SV. 

nêu 

câu 

hỏi 

thắc 

mắc 

cho 

GV 

(nếu 

có) 

Series for the 

TOEIC Test 

–

Intermediate 

course by Lin 

Lougheed 

 

-Đường link 

luyện TOEIC 

do GV cung 

cấp 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1     Mã HP: 

2315 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 2     Mã HP: 

2316 

- Tên học phần tiên quyết:     Tiếng Anh 3     Mã 

HP: 2317 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 20 % 
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Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (trọng số: 40%) 

       - Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra miệng, theo dõi 

quá trình học tập của sinh viên. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

-  Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 6, 11) 

+ Mục đích: Đánh giá kiến thức và các kĩ năng thu được một thời gian học tập, 

làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (2 giờ)  

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án đề kiểm tra 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

      + Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

          + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

      + Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

      + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 



300 
 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phần: phương thức đánh giá học 

T

T 

Điể

m 

bộ 

phậ

n 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.

1.1 

LO.

1.2 

LO.

1.3 

LO.

1.4 

LO.

1.5 

LO.

2.6 

LO.

2.7 

LO.

2.8 

LO.

2.9 

LO.3

.10 

LO.3

.11 

1 Điể

m 

chu

yên 

cần 

(10

%) 

X X X X X X X X X X X 

2 Điể

m 

kiể

m 

tra 

giữa 

kỳ 

(20

%) 

      X    X 

2.

1. 

Bài 

kiể

m 

tra 

lần 

1 

X X X X X X      

2.

2. 

Bài 

kiể

m 

tra 

      X X X X X 
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lần 

2 

(nếu 

có) 

3 Điể

m 

thi 

kết 

thúc 

học 

phầ

n 

(70

%) 

X X X X X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70

% 
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Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm 

khi tham 

gia phát 

biểu xây 

dựng bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30

% 

Điểm trừ 05 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-2 
điểm) 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lin Lougheed 2018 Longman 

Preparation Series 

for the TOEIC Test – 

NXB Pearson  Education, 

Inc. 
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Intermediate Course. 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lin Lougheed 2019 600 Essential words 

for TOEIC 

NXB Tổng hợp thành phố 

Hồ Chí Minh. 

2 Anne Taylor 

Garrett Byrne 

2018 Very Easy Toeic Nhà Xuất Bản Compass 

Publishing. 

3 Park Hye 

Yeong, Jeong Ji 

Won 

2014 ABC TOEIC 

(Reading and  

Listening) 

NXB Tổng hợp thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 

4 Julie Tofflemire 2013 Tomato TOEIC 

Listening 

NXB Tổng hợp TP.HCM 

 

5 Grant Trew 2012 Tactics for TOEIC 

Listening and 

Reading Test 

Oxford University Press. 

6 Longman 2009 New real TOEIC NXB Tổng hợp TP.HCM 

 

7 Anne Taylor 

and Casey 

Malarcher 

2007 Starter TOEIC NXB Tổng hợp TP.HCM 

 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 
Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 

Nội dung 1 (Tuần 1) 

1.1. Listening: Part 3. Conversations  

1.1.1. Strategy overview  

 

2  

 

 

0 
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1.1.2. Occupations 

1.1.3. Activities 

 

1.2. Reading: Part 7– Reading comprehension  

1.2.1.  Strategy Overview 

1.2.2. Advertisements  

 

2  

 

 

 

0 

 

2 

Nội dung 2 (Tuần 2) 

2.1. Reading  

2.1.1. Forms 

2.1.2. Letters, e-mails and memos   

 

2  

 

 

 

0 

 

2.2. Listening: Part 3. Conversations  

2.2.1. Time  

2.2.2. Locations 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Nội dung 3 (Tuần 3) 

3.1. Listening: Conversations 

3.1.1. Reasons 

3.1.2. Meaning in context  

3.1.3.Test strategies  

 

1 

 

 

 

1 

 

3.2. Reading – Part 7 

Tables, indexes and charts 

Bài tập Nội dung 3 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

Nội dung 4 (Tuần 4) 

4.1. Reading – Part 7 

4.1.1.Instructions and Notices   

4.1.2. Text message chains and online chat 

discussions 

 

1  

 

 

 

1 
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4.2. Listening   

4.2.1.Grammar tip 

4.2.2. Vocabulary tip 

4.2.3. Strategy Practice  

 

1 

 

 

 

1 

 

5 

Nội dung 5- Tuần 5 

5.1. Reading  

5.1.1. Grammar tip 

5.1.2. Vocabulary tip 

5.1.3. Strategy Practice  

 

1  

 

 

 

1 

 

5.2. Listening: TALKS     

5.2.1. Advertisement 

5.2.2. Weather 

5.2.3. News  

 

1  

 

 

 

1 

 

6 

Nội dung 6 (Tuần 6) 

6.1. Practice Test One 

(Question 101- Q146) 

6.1.1. Part 5 

(Question 101- 130) 

6.1.2. Part 6 

(Question 131- 146) 

 

2 

 

 

 

0 

 

6.2. Mid- term Test 1 

Kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc (1) 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

Nội dung 7 (Tuần 7) 

7.1. Listening: TALKS      

7.1.1. Phone messages 

 

1  

 

 

 

1 
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7.1.2. Special announcements 

7.1.3. Business announcements 

7.2. Pratice Test One 

Part 7 (Question 147- 200) 

1 

 

 

1  

8 

Nội dung 8 (Tuần 8) 

8.1. Listening      

8.1.1. Test strategies 

8.1.2. Grammar tip 

8.1.3. Vocabulary tip 

8.1.4. Strategy Practice 

 

1 

 

 

 

1 

 

8.2. Pratice Test Two 

Part 5: Incomplete Sentence 

(Question 101- 130) 

Part 6: Text Completion 

(Question 131-146) 

 

1  

 

 

 

1 

 

9 

Nội dung 9 (Tuần 9) 

9.1. Listening (Practice Test One) 

9.1.1.Part 1 

9.1.2. Part 2 

9.1.3. Part 3 

9.1.4. Part 4 

2  

 

 

1  

9.2. Reading (Practice Test Two) 

Part 7: Reading Comprehension 

(Question 147-200) 

Bài tập Nội dung 9 

1  

 

 

1  

10 Nội dung 10 (Tuần 10) 2  1  
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HỌC PHẦN 10: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:Khoa Luật 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Huy Khoa 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên Chính, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0934652338- Email: khoanh@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phan Thị Thanh Huyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên Chính, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0944854188- Email: huyenptt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

- Tên (tiếng Anh): Introduction to Laws 

- Mã học phần: 1431 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết: 26  

- Giờ thực hành :.0 

- Giờ thảo luận: 4 

- Giờ báo cáo thực tập:    0 

- Giờ tự học:90 
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6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức về Nhà nước và pháp luật, bao gồm: Nguồn 

gốc, bản chất, đặc trưng của Nhà nước; chức năng, bộ máy, hình thức, kiểu Nhà nước 

và chế độ chính trị; nguồn gốc, bản chất và các thuộc tính của pháp luật; chức năng, 

hình thức và các kiểu pháp luật; Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; 

quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý 

thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; hệ thống pháp luật Việt Nam. Từ đó, 

giúp người học có thể tiếp cận vào các học phần chuyên ngành một cách thuận lợi. 

Ngoài ra, người học có thể sử dụng kiến thức về Nhà nước và pháp luật đã được 

nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức và ứng dụng vào hoạt động thực tiễn. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của CĐR 

CTĐT 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu được các kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng cơ bản của Nhà nước và các kiểu Nhà 

nước đã và đang tồn tại trong lịch sử xã hội loài 

người 

2 LO.1 

Vận dụng các kiến thức để giải thích về nguồn gốc 

của Nhà nước Việt Nam và bản chất của Nhà nước 

Việt Nam hiện nay 

3 

LO.1.2 Hiểu được các vấn đề cơ bản về chức năng, bộ máy 

và hình thức Nhà nước. 

2 

Phân tích được đặc trưng của bộ máy Nhà nước Việt 4 
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Nam hiện nay 

LO.1.3 

Hiểu được các vấn đề cơ bản về pháp luật như nguồn 

gốc, bản chất và các thuộc tính cơ bản của pháp luật. 

2 

 
Vận dụng kiến thức về pháp luật để phân tích để phân 

tích bản chất của pháp luật Việt Nam hiện nay 

3 

LO.1.4 Hiểu được các vấn đề cơ bản về hình thức pháp luật 

và kiểu pháp luật luật 

2 

LO.1.5 Hiểu được khái niệm và các đặc điểm điểm của quy 

phạm pháp luật 

2 

 Phân tích được cơ cấu của quy phạm pháp luật 4 

LO.1.6 Hiểu được khái niệm và các đặc điểm điểm của quan 

hệ pháp luật 

2 

 Phân tích được các yếu tố cấu thành của quan hệ pháp 

luật và các căn cứ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm 

dứt quan hệ pháp luật 

4 

LO.1.7 Hiểu được các hình thức thực hiện pháp luật, các dấu 

hiệu của vi phạm pháp luật và đặc điểm của trách 

nhiệm pháp lý 

2 

Vận dụng được các kiến thức về thực hiện pháp luật 

để giải quyết các vấn đề trong thực tế 

 

Phân tích được các yếu tố cấu thành của vi phạm 

pháp luật 

 

LO.1.8 Hiểu được khái niệm, đặc điểm của ý thức pháp luật 

và pháp chế xã hội chủ nghĩa 

2 

 Phân tích được cơ cấu của ý thức pháp luật và các 3 
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yêu cầu của pháp chế 

Đánh giá được ý thức pháp luật của sinh viên trong 

việc học tập và rèn luyện 

5  

LO.1.9 Hiểu được khái niệm và đặc điểm của hệ thống pháp 

luật Việt Nam 

2  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Nhớ được các kỹ năng cần thiết khi phân tích các vấn 

đề về nhà nước và pháp luật. 

1 LO.5 

 

LO.2.2 Vận dụng các kỹ năng đã học để giải quyết các vấn 

đề có liên quan đến pháp luật 

3 

LO.2.3 Đánh giá được việc áp dụng các quy định của pháp 

luật hiện hành trong thực tiễn. 

5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức cơ bản 

về Nhà nước và pháp luật. 

3 LO.11 

LO.12 

 LO.3.2 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình các vấn 

đề về nhà nước và pháp luật. 

4 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và 

pháp luật như: nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức,… của Nhà nước và pháp 

luật 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về Quy phạm pháp luật, văn bản quy 

phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý,... 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 
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STT 

 

Các nội dung cơ bản 

Phương pháp, hoạt 

động dạy&học CĐR 

Tài liệu 

học tập/ 

Tài liệu 

tham 

khảo 

 theo chương, mục Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

Học 

phần 

1 CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC, BẢN 

CHẤT VÀ KIỂU NHÀ NƯỚC 

1.1. Nguồn gốc nhà nước 

1.1.1. Một số học thuyết phi mác xít về 

nguồn gốc nhà nước 

1.1.2. Học thuyết Mác-Lê nin về nguồn 

gốc nhà nước 

1.2. Bản chất của nhà nước 

1.2.1. Khái niệm nhà nước, bản chất nhà 

nước. 

1.2.2. Tính giai cấp của nhà nước. 

1.2.3. Tính xã hội của nhà nước 

1.2.4. Các đặc trưng của nhà nước 

1.3. Kiểu nhà nước 

1.3. 1. Khái niệm kiểu nhà nước. 

1.3.2. Các kiểu nhà nước trong lịch sử 

1.3.3. Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

và vấn đề xây dựng nhà nước pháp 

quyền. 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

câu hỏi 

gợi ý, 

thảo luận, 

giao bài 

về nhà. 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

LO.1.

1 

[1], [2] 

2 CHƯƠNG 2: CHỨC NĂNG, BỘ 

MÁY, HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC VÀ 

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

LO.1.

2 

[1], [2] 
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2.1. Chức năng nhà nước 

2.1.1. Khái niệm chức năng nhà nước 

2.1.2. Phân loạt chức năng nhà nước 

2.1.3. Hình thức, phương pháp thực hiện 

chức năng nhà nước 

2.2. Bộ máy nhà nước 

2.2.1. Khái niệm bộ máy nhà nước 

2.2.2. Đặc trưng của bộ máy nhà nước 

2.2.3. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt 

Nam 

2.3. Hình thức nhà nước, chế độ chính 

trị 

2.3.1. Hình thức nhà nước 

2.3.2. Chế độ chính trị 

2.3.3. Mối quan hệ giữa hình thức nhà 

nước và chế độ chính trị. 

câu hỏi 

gợi ý, 

thảo luận, 

giao bài 

về nhà. 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

3 CHƯƠNG 3: NGUỒN GỐC, BẢN 

CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA PHÁP 

LUẬT 

3.1. Nguồn gốc của pháp luật 

3.1.1. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời 

của pháp luật 

3.1.2. Các con đường hình thành pháp 

luật 

3.2. Bản chất pháp luật 

3.2.1. Khái niẹm pháp luật, bản chất 

pháp luật 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

câu hỏi 

gợi ý, 

thảo luận, 

giao bài 

về nhà. 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

LO.1.

3 

[1], [2] 
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3.2.2. Các thuộc tính của pháp luật 

3.2.3.Tính giai cấp của pháp luật 

3.2.4. Tính xã hội của pháp luật 

3.3. Chức năng củă pháp luật 

3.3.1. Chức năng điều chỉnh 

3.3.2. Chức năng bảo vệ 

3.3.3. Chức năng giáo dục 

3.4. Các mối liên hệ của pháp luật 

3.4.1. Pháp luật với kinh tế 

3.4.2. Pháp luật với chính trị 

3.4.3. Pháp luật với nhà nước 

3.4.4. Pháp luật với các quy pham xã hội 

khác 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài; 

tham gia 

thảo 

luận 

theo chủ 

đề 

4 CHƯƠNG 4: HÌNH THỨC PHÁP 

LUẬT VÀ KIỂU PHÁP LUẬT 

4.1. Hình thức pháp luật 

4.1.1. Hình thức bên trong của pháp luật 

4.1.2. Hình thức bên ngoài của pháp luật 

4.2. Kiểu pháp luật 

4.2.1. Khái niệm kiểu pháp luật 

4.2.2. Các kiểu lịch sử của pháp luật 

4.2.3. Pháp luật Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

câu hỏi 

gợi ý, 

thảo luận, 

giao bài 

về nhà. 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

LO.1.

4 

[1], [2] 
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bài; 

5 CHƯƠNG 5: QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT 

5.1. Quy phạm pháp luật 

5.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luật 

5.1.2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật 

5.1.3. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 

5.2. Văn bản quy phạm pháp luật 

5.2.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp 

luật 

5.2.2. Đặc điểm của văn bản quy phạm 

pháp luật 

5.2.3. Hiệu lực của văn bản quy phạm 

pháp luật 

5.2.4. Các loại văn bản quy phạm pháp 

luật của Việt Nam. 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

câu hỏi 

gợi ý, 

nghiên 

cứu tình 

huống, 

hướng 

dẫn luyện 

tập 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài; làm 

bài tập 

chương 

5 

LO.1.

5 

[1], [2] 

6 CHƯƠNG 6: QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

6.1. Khái niệm quan hệ pháp luật 

6.1.1. Khái niệm 

6.1. 2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật 

6.2. Các yếu tố cấu thành của quan hệ 

pháp luật. 

6.2.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật 

6.2.2. Nội dung của quan hệ pháp luật 

6.2.3 Khách thể của quan hệ pháp luật 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

câu hỏi 

gợi ý, 

nghiên 

cứu tình 

huống, 

hướng 

dẫn luyện 

tập 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

LO.1.

6 

[1], [2] 
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6.3. Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, 

chấm dứt quan hệ pháp luật 

6.3.1. Quy phạm pháp luật 

6.3.2. Chủ thể 

6.3.3. Sự kiện pháp lý 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài; làm 

bài tập 

chương 

6 

7 CHƯƠNG 7: THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT, 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

7.1. Thực hiện pháp luật 

7.1.1. Tuân thủ pháp luật 

7.1.2. Thi hành pháp luật 

7.1.3. Sử dụng pháp luật 

7.1.4. Áp dụng pháp luật 

7.2. Vi phạm pháp luật 

7.2.1. Khái niệm, dấu hiệu vi phạm pháp 

luật 

7.2.2. Cấu thành vi phạm pháp luật 

7.2.3. Các loại vi phạm pháp luật 

7.3. Trách nhiệm pháp lý 

7.3.1. Khái niệm, đặc điểm của trách 

nhiệm pháp lý 

7.3.2. Các loại trách nhiệm pháp lý. 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

câu hỏi 

gợi ý, 

nghiên 

cứu tình 

huống, 

hướng 

dẫn luyện 

tập 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài; làm 

bài tập 

chương 

7 

LO.1.

7 

[1], [2] 

8 CHƯƠNG 8: Ý THỨC PHÁP LUẬT 

VÀ PHÁP CHẾ 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

LO.1.

8 

[1], [2] 
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8.1. Ý thức pháp luật 

8.1.1. Khái niêm, các bộ phận của ý thức 

pháp luật 

8.1.2. Đặc điểm của ý thức pháp luật 

8.1.3. Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật 

và pháp luật 

8.2. Pháp chế 

8.2.1. Khái niệm pháp chế 

8.2.2. Các nguyên tắc của pháp chế 

XHCN 

8.3. Vấn đề nâng cao ý thức pháp luật, 

tăng cường pháp chế ở nước ta hiện 

nay. 

câu hỏi 

gợi ý, 

thảo luận, 

giao bài 

về nhà. 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài. 

9 CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG PHÁP 

LUẬT VIỆT NAM 

9.1. Khái niệm, đặc điểm hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

9.1.1. Khái niệm 

9.1.2. Đặc điểm của hệ thống pháp luật 

Việt Nam 

9.2. Các nguyên tắc của hệ thống pháp 

luật Việt Nam 

9.3. Các ngành luật cơ bản trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

Thuyết 

giảng, 

giải thích, 

câu hỏi 

gợi ý, 

thảo luận, 

giao bài 

về nhà. 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài. 

LO.1.

9 

[1], [2] 
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10 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến 

thời điểm kiểm tra) 

Kiểm tra 

viết trực 

tiếp trên 

lớp 

Làm bài 

kiểm tra 

  

11 Thảo luận nhóm đề tài số 1 – Phân tích 

bản chất của Nhà nước? Liên hệ với bản 

chất của Nhà ước Việt Nam hiện nay? 

 Chuẩn 

bị bài và 

Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

  

12 Thảo luận nhóm đề tài số 2– Phân tích 

các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật? Liên hệ với ý thức pháp luật của 

sinh viên hiện nay? 

 Chuẩn 

bị bài và 

Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

  

9. Yêu cầu của học phần 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)  trọng số: 20 % 
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Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

  Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 13) 

++ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

++ Các kĩ thuật đánh giá: ( Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu 

rõ ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu) 

++ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 
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+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ 

phận 

     Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO. 

1.1. 

LO.

1.2 

LO. 

1.3 

LO. 

1.4 

LO. 

1.5 

LO. 

1.6 

LO. 

1.7 

LO.

1.8 

LO.

1.9 

LO.

2 

LO.3 

1 Điểm 

chuyên 

cần (20%) 

X X X X X X X X X X X 

2 Điểm 

kiểm tra 

giữa kỳ 

(30%) 

           

2.1. Bài kiểm 

tra lần 1 

 X          

2.2. Bài kiểm 

tra lần 2 

(nếu có) 

        X   

3 Điểm thi 

kết thúc 

học phần 

(50%) 

X X X X X X X X X X X 
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10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu 

có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70

% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30

% 

Điểm trừ 
06 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-2 

điểm) 
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- Tiêu chí đanh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm 

so với điểm trung 

bình nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi tối 

đa 02 điểm 

Tham gia ở mức độ 

trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, 

có nhiều đóng góp, 

được cộng thêm tối 

đa 02 điểm so với 

điểm trung bình của 

nhóm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

hình ảnh 

và giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

50% 
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dụng video 

và giải thích 

cụ thể 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể 

hiện sự thành 

thạo trong 

trình bày 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận. 

Thuật ngữ 

sử dụng đơn 

giản, dễ 

hiểu. Thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày và ngôn 

ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá thời 

gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

Bài 

trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, rõ 

ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

Phần trình 

bày ngắn gọn 

dễ hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn. Bố cục 

rõ ràng. 

Giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. Thu 

hút được sự 

chú ý của 

người nghe, 

tương tác 

tốt với 

25% 
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không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình 

bày 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe hiểu 

được nội 

dung trình 

bày 

người nghe. 

Người nghe 

có thể hiểu 

và theo kịp 

tất cả các 

nội dung 

trình bày. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

hình ảnh 

và giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải thích 

50% 
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cụ thể 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận. 

Thuật ngữ 

sử dụng đơn 

giản, dễ 

hiểu. Thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày và ngôn 

ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá thời 

gian quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, rõ 

ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh thoảng 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ hiểu. 

Sử dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn. Bố cục 

rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thu hút 

được sự chú 

ý của người 

nghe, tương 

tác tốt với 

người nghe. 

25% 
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đúng, 

phát âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

phức 

tạp, 

chưa có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

có tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình 

bày 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Người nghe 

có thể hiểu 

và theo kịp 

tất cả các 

nội dung 

trình bày. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 PGS.TS. Lê Thị 

Châu 

2010 Giáo trình Pháp luật đại 

cương 

NXB Lao động 

10.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 TS. Nguyễn 

Cửu Việt 

2002 Giáo trình Nhà nước và 

pháp luật đại cương 

NXB Đại học quốc 

gia Hà Nội 

2  2013 Hiến pháp NXB Chính trị 

quốc gia Hồ chí 

Minh 

3  2015 Luật ban hành văn bản 

Quy phạm pháp luật 

NXB Chính trị 

quốc gia Hồ chí 
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Minh 

4  2019 Bộ luật LĐ năm 2019 NXB Lao động 

5  2012 Luật Công đoàn năm 2012 NXB Lao động 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản Phân bổ thời 

gian 

  LT TL/ 

TH 

KT 

1 CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ KIỂU 

NHÀ NƯỚC 

4   

2 CHƯƠNG 2: CHỨC NĂNG, BỘ MÁY, HÌNH THỨC 

NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 

3 1  

3 CHƯƠNG 3: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG 

CỦA PHÁP LUẬT 

2   

4 CHƯƠNG 4: HÌNH THỨC PHÁP LUẬT VÀ KIỂU 

PHÁP LUẬT 

1   

5 CHƯƠNG 5: QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

3 1  

6 CHƯƠNG 6: QUAN HỆ PHÁP LUẬT 3 1  

7 CHƯƠNG 7: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM 

PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

4 2  

8 CHƯƠNG 8: Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP CHẾ 2   

9 CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2   

10 Bài kiểm tra 1   
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HỌC PHẦN 11: KỸ NĂNG SỬ DỤNG  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Tin học 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thủy Khánh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: khanhnt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Minh Tuyến 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: tuyentm@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Bình 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: binhnt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Bích Phượng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: phuonglbt@dhcd.edu.vn 
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2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thanh Thủy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: thuytt@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: trangnt@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Hào 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: haolt@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Dương Thị Lan Hương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: huongdtl@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Thúy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608- Email: thuynth@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  
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- Tên (tiếng Việt): Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản  

- Tên (tiếng Anh): Fundamentals of Informatics – Basic Informatics skills 

- Mã học phần: 2401 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết: 36   

- Giờ thực hành:18 

- Giờ thảo luận:0 

- Giờ báo cáo thực tế:0 

- Giờ tự học:135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin học, CNTT xét trên quan 

điểm của người sử dụng. Cung cấp các hiểu biết có tính hệ thống về máy tính điện tử, 

tin học, hệ điều hành, phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng 

tính Microsoft Excel, phần mềm trình chiếu PowerPoint sử dụng các slide để truyền tải 

thông tin, mạng Internet.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 
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LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu các khái niệm đại cương về Tin học, kiến trúc máy 

tính, an toàn thông tin và một số ứng dụng Tin học. 

2  

LO.1.2 Hiểu khái niệm, chức năng, vai trò của hệ điều hành. Hiểu 

nguyên tắc hoạt động và cách quản lý dữ liệu của máy tính 

thông qua phần mềm hệ thống Windows. 

2  

LO.1.3 Hiểu được cách thức tổ chức, soạn thảo, định dạng, lưu trữ 

và đánh giá văn bản bằng phần mềm soạn thảo Microsoft 

Word. 

3  

LO.1.4 Hiểu được cách tổ chức, định dạng và tính toán dữ liệu 

bằng phần mềm bảng tính Microsoft Excel. 

3  

LO.1.5 Hiểu được cách tổ chức, thiết kế và định dạng các bài 

thuyết trình bằng phần mềm trình chiếu Microsoft 

PowerPoint 

3  

LO.1.6 Hiểu được các kiến thức cơ bản về Internet, kỹ năng tìm 

kiếm thông tin và cách thức làm việc của một số ứng dụng 

trên Internet. 

2  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Biết cách sử dụng các thiết bị phần cứng đúng quy trình 

và các chương trình phần mềm trong máy tính. 

3  

LO.2.2 Thực hiện các thao tác quản lý cơ bản trên phần mềm hệ 

thống quan phần mềm Windows. 

3  

LO.2.3 Biết cách soạn thảo văn bản thành thạo bằng phần mềm 

Microsoft Word: định dạng văn bản, chèn các đối tượng 

vào văn bản, sử dụng bảng biểu trong văn bản. 

5  
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LO.2.4 Biết cách sử dụng bảng tính cơ bản bằng phần mềm 

Microsoft Excel: tạo lập dữ liệu và định dạng, sử dụng 

một số hàm tính toán cơ bản, thiết kế đồ thị. 

5  

LO.2.5 Biết cách xây dựng bài thuyết trình bằng phần mềm 

Microsoft PowerPoint: thiết kế, biên tập nội dung bài 

thuyết trình. Biết áp dụng, thay đổi các kiểu hiệu ứng cho 

các đối tượng của trang thuyết trình. 

5  

LO.2.6 Biết cách sử dụng một số trình duyệt web thông dụng, sử 

dụng công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng, sử dụng thư 

điện tử. 

3  

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.3 Soạn thảo và định dạng một văn bản hành chính (tùy 

chọn) theo mẫu quy định. 

4  

LO.3.4 Phân tích, đưa ra các giải pháp trong việc sử dụng bảng 

tính để giải quyết các bài toán quản lý cơ bản. 

4  

LO.3.5 Phân tích, thiết kế và sử dụng các bài thuyết trình hiệu quả 4  

LO.3.6 Khai thác và tìm kiếm thông tin trên Internet. Quản lý và 

sử dụng thư điện tử cơ bản 

3  

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức có tính hệ thống về Đại cương về tin học, cơ bản 

hệ điều hành, phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng tính 

Microsoft Excel, phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint, cơ bản về Internet. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT Các nội dung cơ bản Phương pháp, hoạt 

động dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ số) Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ 

TIN HỌC 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ 

CỦA TIN HỌC 

1.1.1. Thông tin và dữ liệu 

1.1.2. Quá trình xử lý thông tin 

1.1.3. Khái niệm Tin học và Công 

nghệ thông tin 

1.1.4. Biểu diễn thông tin trong 

máy tính điện tử 

1.2. MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

(COMPUTER) 

1.2.1. Giới thiệu máy tính điện tử 

1.2.2. Các thế hệ máy tính 

1.2.3. Các kiểu máy tính 

1.2.4. Kiến trúc cơ bản của máy 

tính cá nhân 

1.3. MẠNG MÁY TÍNH 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Các loại mạng máy tính 

thông dụng 

1.4. AN TOÀN THÔNG TIN 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

Làm BT 

chương 

1 

 

 

LO.1.1 

LO2.1 

LO.3.1 

Tài liệu 

học tập 

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

cơ bản tr 

7-tr 26 
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MÁY TÍNH 

1.4.1. An toàn cho thiết bị phần 

cứng 

1.4.2. An toàn cho dữ liệu và các 

chương trình phần mềm 

1.5. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

Bài tập chương 1 

2 CHƯƠNG 2 : HỆ ĐIỀU HÀNH 

2.1. GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU 

HÀNH 

2.2. LÀM VIỆC VỚI HỆ ĐIỀU 

HÀNH 

2.2.1. Các thành phần cơ bản của 

màn hình Windows 

2.2.2. Một số lệnh làm việc cơ bản 

trong Windows 

2.2.2. Các đối tượng làm việc 

trong Windows 

2.2.4. Một số khái niệm cơ bản 

File, Folder, Shortcut 

2.3. WINDOWS EXPLORER 

2.3.1. Cửa sổ màn hình 

2.3.2. Thay đổi hình thức hiển thị 

trên khung phải 

2.4. QUẢN LÝ THƯ MỤC VÀ 

TẬP TIN 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài, thực 

hiện các 

BT 

chương 

2 

 

LO.1.2 

LO2.2 

Tài liệu 

học tập 

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

cơ bản tr 

27-tr 44 
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2.4.1. Tạo thư mục 

2.4.2. Tạo Shortcut 

2.4.3. Đổi tên tập tin hay thư mục 

2.4.4. Di chuyển một tập tin hay 

thư mục 

2.4.5. Sao chép một tập tin hay thư 

mục 

2.4.6. Xóa tập tin hay thư mục 

2.4.7. Tìm kiếm tập tin hay thư 

mục 

2.5. QUẢN LÝ CẤU HÌNH 

CỦA WINDOWS 

2.5.1. Đổi mật khẩu đăng nhập 

2.5.2. Loại bỏ chương trình 

2.5.3. Cấu hình ngày, giờ hệ thống 

2.5.4. Thay đổi thuộc tính vùng 

miền (Regional Settings) 

2.6. SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT 

Bài tập chương 2 

3 CHƯƠNG 3 : MICROSOFT 

WORD 

3.1. KHÁI NIỆM VỀ VĂN BẢN 

VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Phân loại văn bản 

3.2. YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

Tài liệu 

học tập 

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

cơ bản tr 

45-tr 100 
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THUẬT SOẠN THẢO VĂN 

BẢN 

3.2.1. Yêu cầu chung về nội dung 

văn bản 

3.2.2. Yêu cầu về ngôn ngữ văn 

bản 

3.2.3. Yêu cầu về thể thức và kỹ 

thuật trình bày văn bản 

3.3. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ 

BẢN 

3.3.1. Các thao tác ban đầu 

3.3.2. Một số thao tác với file văn 

bản 

3.4. CÁC KỸ NĂNG SOẠN 

THẢO, HIỆU CHỈNH 

3.4.1. Kỹ năng soạn thảo văn bản 

3.4.2. Kỹ năng hiệu chỉnh văn bản 

3.5. CÁC KỸ NĂNG ĐỊNH 

DẠNG VĂN BẢN 

3.5.1. Định dạng ký tự 

3.5.2. Định dạng đoạn 

3.5.3. Định dạng TAB 

3.5.4. Sao chép định dạng 

3.5.5. Định dạng trang văn bản 

3.6. IN VĂN BẢN 

3.7. CÁC THAO TÁC SOẠN 

THẢO ĐẶC BIỆT 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

bài, thực 

hiện các 

BT 

chương 

3 
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3.7.1. Chèn các ký tự đặc biệt 

3.7.2. Chữ đầu tiên của đoạn viết 

to 

3.7.3. Chèn hình ảnh 

3.7.4. Tạo chữ nghệ thuật 

3.7.5. Tạo công thức toán học 

3.7.6. Biểu đồ 

3.7.7. Công cụ vẽ hình 

3.7.8. Sơ đồ tổ chức 

3.7.9. Văn bản dạng cột 

3.7.10. Chèn ghi chú 

3.8. BẢNG BIỂU (TABLE) 

3.8.1. Khái niệm 

3.8.2. Tạo bảng biểu 

3.8.3. Di chuyển con trỏ trong 

bảng 

3.8.4. Hiệu chỉnh bảng biểu 

3.8.5. Sắp xếp dữ liệu trong bảng 

3.8.6. Tính toán trong bảng 

Bài tập chương 3 

4 CHƯƠNG 4: MICROSOFT 

EXCEL 

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

4.2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ 

BẢN 

4.2.1. Các thao tác ban đầu 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

Tài liệu 

học tập 

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

cơ bản tr 

101-tr 
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4.2.2. Các thao tác cơ bản đối với 

file bảng tính 

4.3. DỮ LIỆU TRONG BẢNG 

TÍNH 

4.3.1. Địa chỉ 

4.3.2. Thao tác chung về nhập dữ 

liệu 

4.3.3. Các kiểu dữ liệu 

4.3.4. Các phương pháp tham 

chiếu 

4.3.5. Nhập dữ liệu tự động cho 

dãy biến đổi đều 

4.3.6. Sắp xếp dữ liệu 

4.4. HIỆU CHỈNH VÀ ĐỊNH 

DẠNG BẢNG TÍNH 

4.4.1. Lựa chọn khối ô 

4.4.2. Hiệu chỉnh cấu trúc bảng 

4.4.3. Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô 

4.4.4. Định dạng bảng tính 

4.5. HÀM TRONG EXCEL 

(FUNCTION) 

4.5.1. Hàm trong Excel 

4.5.2. Các hàm thường dùng 

4.6. BIỂU ĐỒ - ĐỒ THỊ TRONG 

EXCEL 

4.6.1. Vẽ đồ thị 

4.6.2. Hiệu chỉnh đồ thị 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

xây 

dựng 

bài, thực 

hiện các 

BT 

chương 

4 

 

146 
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4.6.3. Định dạng đồ thị 

Bài tập chương 4 

5 CHƯƠNG 5: MICROSOFT 

POWERPOINT 

5.1. GIỚI THIỆU VÀ CÁC 

THAO TÁC CƠ BẢN 

5.1.1. Giới thiệu 

5.1.2. Khởi động 

5.1.3. Màn hình làm việc 

5.1.4. Các thao tác cơ bản với file 

thuyết trình 

5.2. LÀM VIỆC VỚI CÁC 

TRANG TRÌNH DIỄN (SLIDE) 

5.2.1. Bố cục trang thuyết trình 

(Slide Layout) 

5.2.2. Các thao tác với Slide 

5.2.3. Trang thuyết trình chủ 

(Slide Master) 

5.2.4. Chèn các đối tượng 

5.2.5. Định dạng Slide 

5.3. TẠO HIỆU ỨNG CHO CÁC 

ĐỐI TƯỢNG 

5.3.1. Hiệu ứng cho các đối tượng 

trên Slide 

5.3.2. Hiệu ứng chuyển slide 

5.4. TRÌNH CHIẾU 

5.4.1. Thiết lập trình chiếu 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài, thực 

hiện các 

BT 

chương 

5 

 

LO.1.5 

LO.2.5 

LO.3.5 

Tài liệu 

học tập 

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

cơ bản tr 

147-tr 

168 
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5.4.2. Trình chiếu 

5.5. IN ẤN 

Bài tập chương 5 

6 CHƯƠNG 6: INTERNET 

6.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

6.2. MẠNG INTERNET 

6.2.1. Khái niệm 

6.2.2. Lịch sử hình thành 

6.2.3. Kết nối Internet 

6.2.4. Một số khái niệm cơ bản 

trên Internet 

6.2.5. Các dịch vụ và ứng dụng 

trên Internet 

6.3. TRÌNH DUYỆT WEB (WEB 

BROWSER) 

6.3.1. Giới thiệu 

6.3.2. Trình duyệt WEB Google 

Chrome 

6.4. TÌM KIẾM THÔNG TIN 

TRÊN INTERNET 

6.4.1. Giới thiệu 

6.4.2. Các cách tìm kiếm thông tin 

6.5. TẢI THÔNG TIN VÀ ĐƯA 

THÔNG TIN LÊN MẠNG 

6.5.1. Tải thông tin (download) từ 

trên mạng 

6.5.2. Đưa thông tin (upload) lên 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài, thực 

hiện các 

BT 

chương 

6 

 

LO.1.6 

LO.2.6 

LO.3.6 

Tài liệu 

học tập 

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT 

cơ bản tr 

169-tr 

195 
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mạng 

6.6. THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) 

6.6.1. Khái niệm 

6.6.2. Các mô hình hoạt động của 

dịch vụ E mail 

6.6.3. Sử dụng dịch vụ thư điện tử 

(Email) 

6.6.4. Các chức năng cơ bản của 

Webmail 

6.6.5. Cách sử dụng Webmail của 

Google. 

6.6.6. Cài đặt Email trả lời tự 

động. 

6.7 GIỚI THIỆU MỘT SỐ ỨNG 

DỤNG 

6.7.1. Mạng xã hội 

6.7.2. Các diễn đàn (Forum) 

Bài tập chương 6 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

 Bài kiểm tra số 1  Thực 

hiện 

theo đề 

tài được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.3 
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 Bài kiểm tra số 2  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.4 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.4 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết:Mã HP:  

- Tên học phần tiên quyết:Mã HP:  

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận, hoàn thành tốt các bài tập làm trên máy 

tính, các yêu cầu kiểm tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm 

tra-đánh giá kết thúc học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)  trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ lý thuyết, thảo luận và các giờ làm bài tập trên trên máy tính. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vấn đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 
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+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị và làm bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

  Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập trên máy (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 6, tuần 12) 

++ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kỹ năng thu được sau các 

chương học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

++ Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

++ Hình thức: Bài làm trên máy tính (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi trên máy tính (90 phút) (Theo ma trận đề thi – Phụ lục) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ phận Chuẩn đầu ra của học phần 
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  LO1.1 

LO1.2 

 

LO.1.

3 

 

LO.1.

4 

LO.1.

5 

LO.1.

6 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.

4 

LO.2.

5 

LO.2.

6 

LO.3.

1 

LO.3.

3 

 

LO.3.

4 

LO.3.

5 

LO.3.

6 

1 Điểm chuyên cần 

(20%) 

X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (30%) 

       

2.1 Bài kiểm tra lần 1 X X  X  X  

2.2 Bài kiểm tra lần 2 X  X  X  X 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần (50%) 

X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu 

có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

Đi học 

khá 

chuyên 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

50%/70% 
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cần 

30%-

40% 

cần 

20%-30% 

0%-10% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30% 

Điểm trừ 
02 ần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-2 

điểm) 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công 

của nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 
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tối đa 02 điểm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội 

dung  

báo 

cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, đẹp, 

có sử dụng 

video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng đơn 

25% 
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theo quy 

định 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

luận kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

giản, dễ hiểu. 

Thể hiện sự 

thành thạo trong 

trình bày và 

ngôn ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, chưa 

có tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, rõ 

ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh thoảng 

có tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ 

ràng, giọng 

nói rõ ràng, 

lưu loát. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định. 

Tương tác 

tốt với 

người 

nghe. 

Người 

nghe hiểu 

được nội 

dung trình 

bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 
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- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội 

dung  

báo 

cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng đơn 

giản, dễ hiểu. 

Thể hiện sự 

thành thạo trong 

trình bày và 

ngôn ngữ 

25% 
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Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, chưa 

có tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người nghe 

có thể hiểu 

và kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ hiểu. 

Sử dụng các 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe hiểu 

được nội 

dung trình 

bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

 Bộ môn Tin học Được 

cập 

nhật 

Tài liệu học tập: Kỹ 

năng sử dụng CNTT 
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hàng 

năm 

cơ bản 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 PGS.TS. Vũ 

Quang Thọ 

2015 Giáo trình tin học đại 

cương 

NXB Lao động 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời gian 

LT TL/TH KT 

1 CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ CỦA TIN HỌC 

1.1.1. Thông tin và dữ liệu 

1.1.2. Quá trình xử lý thông tin 

1.1.3. Khái niệm Tin học và Công nghệ thông tin 

1.1.4. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử 

1.2. MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ (COMPUTER) 

1.2.1. Giới thiệu máy tính điện tử 

1.2.2. Các thế hệ máy tính 

1.2.3. Các kiểu máy tính 

1.2.4. Kiến trúc cơ bản của máy tính cá nhân 

1.3. MẠNG MÁY TÍNH 

1.3.1. Khái niệm 

 

4 
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1.3.2. Các loại mạng máy tính thông dụng 

1.4. AN TOÀN THÔNG TIN MÁY TÍNH 

1.4.1. An toàn cho thiết bị phần cứng 

1.4.2. An toàn cho dữ liệu và các chương trình phần mềm 

1.5. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Bài tập chương 1 

2 CHƯƠNG 2 : HỆ ĐIỀU HÀNH 

2.1. GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH 

2.2. LÀM VIỆC VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH 

2.2.1. Các thành phần cơ bản của màn hình Windows 

2.2.2. Một số lệnh làm việc cơ bản trong Windows 

2.2.2. Các đối tượng làm việc trong Windows 

2.2.4. Một số khái niệm cơ bản File, Folder, Shortcut 

2.3. WINDOWS EXPLORER 

2.3.1. Cửa sổ màn hình 

2.3.2. Thay đổi hình thức hiển thị trên khung phải 

2.4. QUẢN LÝ THƯ MỤC VÀ TẬP TIN 

2.4.1. Tạo thư mục 

2.4.2. Tạo Shortcut 

2.4.3. Đổi tên tập tin hay thư mục 

2.4.4. Di chuyển một tập tin hay thư mục 

2.4.5. Sao chép một tập tin hay thư mục 

2.4.6. Xóa tập tin hay thư mục 

2.4.7. Tìm kiếm tập tin hay thư mục 

2.5. QUẢN LÝ CẤU HÌNH CỦA WINDOWS 

4 1  
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2.5.1. Đổi mật khẩu đăng nhập 

2.5.2. Loại bỏ chương trình 

2.5.3. Cấu hình ngày, giờ hệ thống 

2.5.4. Thay đổi thuộc tính vùng miền (Regional Settings) 

2.6. SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT 

Bài tập chương 2 

3 CHƯƠNG 3 : MICROSOFT WORD 

3.1. KHÁI NIỆM VỀ VĂN BẢN VÀ VĂN BẢN QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Phân loại văn bản 

3.2. YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO 

VĂN BẢN 

3.2.1. Yêu cầu chung về nội dung văn bản 

3.2.2. Yêu cầu về ngôn ngữ văn bản 

3.2.3. Yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

3.3. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN 

3.3.1. Các thao tác ban đầu 

3.3.2. Một số thao tác với file văn bản 

3.4. CÁC KỸ NĂNG SOẠN THẢO, HIỆU CHỈNH 

3.4.1. Kỹ năng soạn thảo văn bản 

3.4.2. Kỹ năng hiệu chỉnh văn bản 

3.5. CÁC KỸ NĂNG ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

3.5.1. Định dạng ký tự 

3.5.2. Định dạng đoạn 

10 6  
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3.5.3. Định dạng TAB 

3.5.4. Sao chép định dạng 

3.5.5. Định dạng trang văn bản 

3.6. IN VĂN BẢN 

3.7. CÁC THAO TÁC SOẠN THẢO ĐẶC BIỆT 

3.7.1. Chèn các ký tự đặc biệt 

3.7.2. Chữ đầu tiên của đoạn viết to 

3.7.3. Chèn hình ảnh 

3.7.4. Tạo chữ nghệ thuật 

3.7.5. Tạo công thức toán học 

3.7.6. Biểu đồ 

3.7.7. Công cụ vẽ hình 

3.7.8. Sơ đồ tổ chức 

3.7.9. Văn bản dạng cột 

3.7.10. Chèn ghi chú 

3.8. BẢNG BIỂU (TABLE) 

3.8.1. Khái niệm 

3.8.2. Tạo bảng biểu 

3.8.3. Di chuyển con trỏ trong bảng 

3.8.4. Hiệu chỉnh bảng biểu 

3.8.5. Sắp xếp dữ liệu trong bảng 

3.8.6. Tính toán trong bảng 

Bài tập chương 3 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  1 
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4 CHƯƠNG 4: MICROSOFT EXCEL 

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

4.2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN 

4.2.1. Các thao tác ban đầu 

4.2.2. Các thao tác cơ bản đối với file bảng tính 

4.3. DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 

4.3.1. Địa chỉ 

4.3.2. Thao tác chung về nhập dữ liệu 

4.3.3. Các kiểu dữ liệu 

4.3.4. Các phương pháp tham chiếu 

4.3.5. Nhập dữ liệu tự động cho dãy biến đổi đều 

4.3.6. Sắp xếp dữ liệu 

4.4. HIỆU CHỈNH VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH 

4.4.1. Lựa chọn khối ô 

4.4.2. Hiệu chỉnh cấu trúc bảng 

4.4.3. Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô 

4.4.4. Định dạng bảng tính 

4.5. HÀM TRONG EXCEL (FUNCTION) 

4.5.1. Hàm trong Excel 

4.5.2. Các hàm thường dùng 

4.6. BIỂU ĐỒ - ĐỒ THỊ TRONG EXCEL 

4.6.1. Vẽ đồ thị 

4.6.2. Hiệu chỉnh đồ thị 

4.6.3. Định dạng đồ thị 

Bài tập chương 4 

10 6  
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5 CHƯƠNG 5: MICROSOFT POWERPOINT 

5.1. GIỚI THIỆU VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 

5.1.1. Giới thiệu 

5.1.2. Khởi động 

5.1.3. Màn hình làm việc 

5.1.4. Các thao tác cơ bản với file thuyết trình 

5.2. LÀM VIỆC VỚI CÁC TRANG TRÌNH DIỄN 

(SLIDE) 

5.2.1. Bố cục trang thuyết trình (Slide Layout) 

5.2.2. Các thao tác với Slide 

5.2.3. Trang thuyết trình chủ (Slide Master) 

5.2.4. Chèn các đối tượng 

5.2.5. Định dạng Slide 

5.3. TẠO HIỆU ỨNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG 

5.3.1. Hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide 

5.3.2. Hiệu ứng chuyển slide 

5.4. TRÌNH CHIẾU 

5.4.1. Thiết lập trình chiếu 

5.4.2. Trình chiếu 

5.5. IN ẤN 

Bài tập chương 5 

4 2  

6 CHƯƠNG 6: INTERNET 

6.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

6.2. MẠNG INTERNET 

6.2.1. Khái niệm 

4 1  



357 
 

6.2.2. Lịch sử hình thành 

6.2.3. Kết nối Internet 

6.2.4. Một số khái niệm cơ bản trên Internet 

6.2.5. Các dịch vụ và ứng dụng trên Internet 

6.3. TRÌNH DUYỆT WEB (WEB BROWSER) 

6.3.1. Giới thiệu 

6.3.2. Trình duyệt WEB Google Chrome 

6.4. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET 

6.4.1. Giới thiệu 

6.4.2. Các cách tìm kiếm thông tin 

6.5. TẢI THÔNG TIN VÀ ĐƯA THÔNG TIN LÊN 

MẠNG 

6.5.1. Tải thông tin (download) từ trên mạng 

6.5.2. Đưa thông tin (upload) lên mạng 

6.6. THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) 

6.6.1. Khái niệm 

6.6.2. Các mô hình hoạt động của dịch vụ Email 

6.6.3. Sử dụng dịch vụ thư điện tử (Email) 

6.6.4. Các chức năng cơ bản của Webmail 

6.6.5. Cách sử dụng Webmail của Google. 

6.6.6. Cài đặt Email trả lời tự động. 

6.7 GIỚI THIỆU MỘT SỐ ỨNG DỤNG 

6.7.1. Mạng xã hội 

6.7.2. Các diễn đàn (Forum) 

Bài tập chương 6 
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HỌC PHẦN 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517078- Email: tuanna@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2:  

- Họ và tên giảng viên: Ths. Lê Thanh Thủy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517- Email: thuylt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: TS. Nguyễn Thị Thùy Yên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517- Email: yenntt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4:  

- Họ và tên giảng viên: Ths. Nguyễn Hoàng Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517- Email: mainh@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5:  

- Họ và tên giảng viên: Ths. Bùi Thị Minh Phương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517- Email: phuongbm@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Đại cương về Công đoàn Việt Nam 

- Tên (tiếng Anh): Overview of the Vietnam Trade Union 

- Mã học phần: 1110 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết: 20  - Giờ báo cáo thực tế:0 

- Giờ thực hành:0- Giờ tự học:90 

- Giờ thảo luận:10 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn Việt Nam như quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn 

Việt Nam, tính chất, vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam 

Giúp cho sinh viên làm quen với các kỹ năng trong tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn Việt Nam như: Kỹ năng tổ chức làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

giải quyết tình huống trong môn học, từ đó nắm được một số kỹ năng cần có đối với cán 

bộ Công đoàn. 
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Môn học giúp cho sinh viên học tự tin trong giả quyết các vấn đề phát sinh 

trong quan hệ lao động, trình bày một vấn đề, thân thiện với các đồng nghiệp trong 

công việc; nhiệt tình với mọi công việc được giao; bản lĩnh trong việc giải quyết 

những tình huống nảy sinh trong công việc. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

 

Mã 

CĐR 
Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 
Giải thích được quá trình hình thành và phát triển của tổ 

chức Công đoàn Việt Nam 
3 

LO.2 

LO.3 

LO.1.2 
Xác định được tính chất, vị trí, vai trò, chức năng của tổ 

chức công đoàn trong thực tiễn 
3 

LO.1.3 

Xác định được mô hình tổ chức của Công đoàn Việt 

Nam và phân tích được các nguyên tắc, phương pháp và 

nội dung hoạt động của Công đoàn Việt Nam 

4 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 

Có kỹ năng tìm kiếm, thu thập, phân tích, tổng hợp và 

xác định được các vấn đề thuộc bản chất của Công đoàn 

Việt Nam. 

2 
LO.9 

LO.10 
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LO.2.2 

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo 

nhóm trong việc vận dụng, phân tích và thuyết trình 

một tình huống liên quan đến các nội dung hoạt động cụ 

thể của công đoàn trong thực tiễn. 

3 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

Có năng lực tự chủ trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để phát huy vị trí, vai trò của tổ chức công 

đoàn tại các đơn vị. 

3 

LO.12 

LO.3.2 

Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc phân tích, đề 

xuất giải pháp hữu ích nhằm đảm bảo quyền và nghĩa 

vụ của người lao động và đoàn viên công đoàn tại các 

đơn vị. 

4 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học gồm ba nhóm vấn đề chính: 

Vấn đề thứ nhất: Khái quát sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn 

Việt Nam qua các thời kỳ; 

Vấn đề thứ hai: Tính chất, vị trí, mối quan hệ của Công đoàn Việt Nam với các 

thành viên trong hệ thống chính trị, mối quan hệ với người sử dụng lao động, người 

lao động; Vai trò, các chức năng cơ bản của Công đoàn Việt Nam;  

Vấn đề thứ ba: Nguyên tắc, phương pháp hoạt động của Công đoàn Việt Nam, 

các hoạt động cơ bản của Công đoàn, nhiệm vụ quyền hạn của đoàn viên Công đoàn. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

 

 

STT Các nội dung cơ bản PPGD và HĐHT của SV CĐR Tài 
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theo chương, mục 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

học 

phần 

liệu 

học 

tập 

 

1 CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN 

CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT 

NAM 

1.1. SỰ HÌNH THÀNH CỦA 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 

VIỆT NAM 

1.1.1. Hoàn cảnh ra đời của giai 

cấp công nhân Việt Nam 

1.1.2. Công đoàn Cách mạng 

Việt Nam 

1.2. QUÁ TRÌNH PHÁT 

TRIỂN CỦA CÔNG ĐOÀN 

VIỆT NAM 

1.2.1. Công đoàn Việt Nam 

trong thời kỳ 1930 – 1945 

1.2.2. Công đoàn Việt Nam 

trong thời kỳ 1945 – 1954 

1.2.3. Công đoàn Việt Nam 

trong thời kỳ 1954 – 1975 

1.2.4. Công đoàn Việt Nam 

trong thời kỳ 1975 – 1986 

1.2.5. Công đoàn Việt Nam 

Thuyết 

giảng; 

Phát vấn; 

Nêu và 

giải quyết 

vấn đề; 

Động 

não; 

Thảo luận 

nhóm 

Giải 

thích cụ 

thể; 

Giao bài 

tập, tình 

huống; 

Hướng 

dẫn 

tự nghiên 

cứu 

 

 

Nghe giảng và 

ghi bài; 

Đọc nghiên 

cứu tài liệu; 

Làm bài tập cá 

nhân; 

Trả lời câu hỏi, 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến, xây 

dựng bài. 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] 

[2][3] 
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trong thời kỳ Đổi mới 

Bài tập 

Thảo luận nhóm 

 CHƯƠNG 2: TÍNH CHẤT, VỊ 

TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG 

CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT 

NAM 

2.1. TÍNH CHẤT CỦA CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Tính chất của Công đoàn 

Việt Nam 

2.2. VỊ TRÍ CỦA CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Vị trí của Công đoàn Việt 

Nam 

2.2.3. Mối quan hệ của Công 

đoàn Việt Nam 

2.3. VAI TRÒ CỦA CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Vai trò của Công đoàn 

Thuyết 

giảng; 

Phát vấn; 

Nêu và 

giải quyết 

vấn đề; 

Động 

não; 

Thảo luận 

nhóm 

Giải 

thích cụ 

thể; 

Giao bài 

tập, tình 

huống; 

Hướng 

dẫn 

tự nghiên 

cứu 

Nghe giảng và 

ghi bài; 

Đọc nghiên 

cứu tài liệu; 

Làm bài tập cá 

nhân; 

Trả lời câu hỏi, 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến, xây 

dựng bài. 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] 

[2] 

[3] 
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Việt Nam 

2.4. CHỨC NĂNG CỦA 

CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Chức năng của Công đoàn 

Việt Nam 

Bài tập 

Thảo luận 

 

3 CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

3.1. NGUYÊN TẮC TỔ 

CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT 

NAM 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của Công đoàn Việt 

Nam 

3.1.3. Hệ thống tổ chức của 

Công đoàn Việt Nam 

3.2. HOẠT ĐỘNG CỦA CĐ 

VIỆT NAM 

3.2.1. Nội dung hoạt động của 

Công đoàn Việt Nam 

3.2.2. Phương pháp hoạt động 

của Công đoàn Việt Nam 

Bài tập 

Thuyết 

giảng; 

Phát vấn; 

Nêu và 

giải quyết 

vấn đề; 

Động 

não; 

Thảo luận 

nhóm 

Giải 

thích cụ 

thể; 

Giao bài 

tập, tình 

huống; 

Hướng 

dẫn 

tự nghiên 

Nghe giảng và 

ghi bài; 

Đọc nghiên 

cứu tài liệu; 

Làm bài tập cá 

nhân; 

Trả lời câu hỏi, 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến, xây 

dựng bài. 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] 

[2] 

[3] 
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Thảo luận cứu 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 2) 

  LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần trước: 

    Người học đã học các học phần 

 - Tên học phần: Triết học Mac- leninMã HP: 1808 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ư tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 
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Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 
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- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 

CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
PGS.TS. Nguyễn Viết 

Vượng 
2015 

Giáo trình Lý luận và 

nghiệp vụ công đoàn (3 

tập) 

Nxb Lao động 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 
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HỌC PHẦN 13A: KĨ NĂNG GIAO TIẾP 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Khoa học cơ bản 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Nga 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

ngavt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Bùi Đoan Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

trangbd@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: Trương Thị Như Nguyệt 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

nguyetttn@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KĨ NĂNG GIAO TIẾP  

- Tên (tiếng Anh): Communication skill 

- Mã học phần: 2113 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30    

- Giờ thực hành:  0  



371 
 

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Môn học Kĩ năng giao tiếp cung cấp cho sinh viên cách nhìn khái quát về vai 

trò kĩ năng giao tiếp trong mọi hoạt động của xã hội đồng thời tạo điều kiện cho sinh 

viên bước đầu làm quen với những kĩ năng cần thiết khi tham gia vào mọi hoạt động 

giao tiếp trong cuộc sống. Nắm được vai trò, tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp 

trong hoạt động học tập và trong công viêc. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 
CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 

theo 
thang 
Bloom 

Liên 
kết với 
CĐR 
của 

CTĐT 
(Đáp 
ứng 

CĐR 
CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   
CLO.1.1 Hiểu được khái quát vai trò, chức năng của giao tiếp  2  

CLO.1.2 Hiểu và phân tích được các khái niệm về giao tiếp; cấu 
trúc của hoạt động giao tiếp; các phương tiện giao tiếp.  

4  

CLO.1.3 Liên hệ và vận dụng được các kiến thức cơ bản về 
giao tiếp vào các nhóm kĩ năng giao tiếp cụ thể. 

3  

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   
CLO.2.1 Kỹ năng phân tích, đánh giá các quan hệ giao tiếp một cách 

hợp lý, trên cơ sở đó sinh viên có thể hoàn thiện hoạt động 
giao tiếp của mình; 

4  

CLO.2.2 Vận dụng các kĩ năng giao tiếp đã được trang bị một cách phù 
hợp, hiệu quả; 

3  

CLO.2.3 Kỹ năng thiết lập, phát triển, củng cố các mối quan hệ cần 
thiết trong cuộc sống, học tập cũng như  trong hoạt động nghề 
nghiệp trong tương lai. 

4  

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   
CLO.3.1 Hiểu đúng về tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp; 2  
CLO.3.2 Biết tự đánh giá điểm mạnh, hạn chế trong giao tiếp của bản 

thân và đề ra những biện pháp để hoàn thiện; 
4  

CLO.3.3 Tích cực đổi mới trong giao tiếp để đạt hiệu quả tốt hơn. 4  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
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Kĩ năng giao tiếp là môn học có tính thực tiễn cao, cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức lí thuyết và thực hành thông qua hệ thống bài tập về các tình huống 

giao tiếp cụ thể. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ 

bản về giao tiếp, ứng xử, đồng thời thực hành để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức 

môn học vào các tình huống giao tiếp hằng ngày cũng như trong hoạt động nghề 

nghiệp sau này. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu học 

tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Phương 

pháp  

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham khảo 

1 Chương 1: Tổng quan về giao 

tiếp 

1. Các khái niệm 

1.1. Giao tiếp 

1.2. Kĩ năng giao tiếp 

2. Vai trò, chức năng của giao 

tiếp 

2.1. Vai trò của giao tiếp 

2.1.1. Vai trò của giao tiếp đối 

với đời sống xã hội 

2.1.2. Vai trò của giao tiếp đối 

với cá nhân 

2.1.2. Chức năng của giao tiếp 

2.2.1. Nhóm chức năng xã hội 

2.2.2. Nhóm chức năng tâm lí 

3. Phân loại giao tiếp  

3.1. Phân loại giao tiếp theo 

tính chất của tiếp xúc 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

1. 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

Kĩ năng giao 

tiếp và 

thuyết trình 

– Phạm 

Thùy Giang 

– NXB ĐH 

KTQD 

Tài liệu học 

tập môn 

KNGT – BM 

KHCB 
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3.2. Phân loại giao tiếp theo quy 

cách của giao tiếp 

3.3. Phân loại giao tiếp theo vị 

thế 

3.4. Phân loại giao tiếp theo số 

lượng người tham gia giao tiếp 

và tình chất của mối quan hệ 

giữa họ. 

4. Cấu trúc của hoạt động 

giao tiếp 

5. Các phương tiện giao tiếp 

5.1. Phương tiện giao tiếp ngôn 

ngữ 

5.2. Phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ 

 Chương 2 : Một số kĩ năng 

giao tiếp cơ bản 

1. Kỹ năng nghe hiệu quả 

trong giao tiếp 

1.1. Lợi ích của việc lắng nghe 

1.2. Những sai lầm thường mắc 

phải khi nghe  

1.3. Các mức độ lắng nghe và kĩ 

năng nghe có hiệu quả 

1.3.1. Các mức độ lắng nghe 

1.3.2. Kĩ năng lắng nghe có 

hiệu quả 

2. Kĩ năng sử dụng lời nói 

trong giao tiếp 

2.1. Kĩ năng đặt câu hỏi 

2.1.1. Dùng câu hỏi để thu thập 

thông tin 

2.1.2. Dùng câu hỏi với các 

mục đích khác 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm 

bài 

thuyết 

trình 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO2.3 

 

Kĩ năng giao 

tiếp và 

thuyết trình 

– Phạm 

Thùy Giang 

– NXB ĐH 

KTQD 

Tài liệu học 

tập môn 

KNGT – BM 

KHCB 
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2.2. Kĩ năng thuyết trình 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Các bước xây dựng một 

bài thuyết trình 

2.3. Kĩ năng giao tiếp qua 

điện thoại 

2.3.1. Gọi điện thoại 

2.3.2. Trả lời điện thoại 

2.4. Một số kĩ năng xã giao 

2.4.1. Chào hỏi 

2.4.2. Giới thiệu làm quen 

2.4.3. Bắt tay 

2.4.4. Trao danh thiếp 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

 Chương 3 : Kĩ năng giao tiếp 

trong kinh doanh 

1. Kĩ năng giao tiếp bằng thư 

tín 

1.1. Khái niệm 

1.2.  Một số quy tắc khi viết 

thư tín thương mại 

1.3. Phân loại thư tín thương 

mại 

1.4. Kĩ năng viết một số loại 

thư tín thương mại 

1.4.1. Thư đặt hàng, xác nhận 

đặt hàng, từ chối đặt hàng 

1.4.2. Thư khiếu nại, trả lời 

khiếu nại, từ chối khiếu nại 

1.4.3. Thư bán hàng 

1.4.4. Thư yêu cầu thanh toán 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm 

bài 

thuyết 

trình 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

Kĩ năng giao 

tiếp và 

thuyết trình 

– Phạm 

Thùy Giang 

– NXB ĐH 

KTQD 

Tài liệu học 

tập môn 

KNGT – BM 

KHCB 

Kĩ năng 

giao tiếp 

và thương 

lượng 

trong 

quản trị và 

kinh 

doanh – 

Thái Trí 
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2. Kĩ năng giao tếp với khách 

hàng 

2.1.Các hình thức giao tiếp với 

khách hàng 

2.2.Nguyên tắc khi giao tiếp với 

khách hàng 

2.3.Quá trình bán hàng và tác 

động tâm lí 

2.4. Đặc điểm tâm lí chung của 

khách hàng 

2. 5. Những yêu cầu đối với 

người bán hàng 

Dũng – 

XNB LĐ 

XH 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: không    

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1.  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

- Tham gia học tập trên lớp:  

+ Đi học đầy đủ đảm bảo ít nhất 80% giờ nghe giảng trên lớp. 

+ Tập trung nghe giảng. 

+ Tích cực thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng bài và làm bài tập. 

- Phần tự học: 

+ Hoàn thành tốt các bài tập được giao cho cá nhân, nhóm. 

+ Đọc tài liệu trước khi lên lớp theo hướng dẫn của giảng viên. 
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10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình)trọng số: 30 % 

Hình thức đánh giá định kỳ: Kiểm tra tự luận 01 bài/50 phút trên lớp. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

Hình thức đánh giá cuối kỳ: Kiểm tra tự luận, thời gian 90 phút.     

10.4. Lịch trình kiểm tra và thi (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kì  

T
T 

Điểm 
bộ 
phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  CLO1.
1. 

CLO1
.2 

CLO1
.3 

CLO2
.1 

CLO2
.2 

CLO2
.3 

CLO3
.1 

CLO3
.2 

CLO3
.3 

1 Điểm 
chuy
ên 
cần 
(20%
) 

X X X X X X X X X 

2 Điểm 
kiểm 
tra 
giữa 
kỳ 
(30%
) 

X X X X X X    

2.
1. 

Bài 
kiểm 
tra 
lần 1 

X X X X X X    

2.
2. 

Bài 
kiểm 
tra 
lần 2 
(nếu 
có) 

         

3 Điểm 
thi 
kết 
thúc 
học 
phần 
(50%
) 

X X X X X X X X X 
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+  Kiểm tra 01 lần vào tuần 9. 

- Thi hết học phần và thi lại theo kế hoạch của nhà trường. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

10.6. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

 

 

 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30% 

Điểm trừ 07 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 



378 
 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 TS Phạm Thùy 

Giang  

2017 Kĩ năng giao tiếp và 

thuyết trình 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Bộ môn Khoa 

học cơ bản 

2017 Tài liệu học tập môn 

Kĩ năng giao tiếp 

Bộ môn Khoa học cơ bản – 

Trường Đại học Công đoàn 

2 Thái Trí Dũng 2003 Kỹ năng giao tiếp và 

thương lượng trong 

quản trị và kinh 

doanh, Nxb Lao 

động Xã hội, 2003. 

Nxb Lao động Xã hội 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: Tổng quan về giao tiếp 

1. Các khái niệm 

1.1. Giao tiếp 

1.2. Kĩ năng giao tiếp 

2. Vai trò, chức năng của giaotiếp 

2.1. Vai trò của giao tiếp 

2.1.1. Vai trò của giao tiếp đối với đời sống xã hội 

2.1.2. Vai trò của giao tiếp đối với cá nhân 

2.1.2. Chức năng của giao tiếp 

 

6 
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2.2.1. Nhóm chức năng xã hội 

2.2.2. Nhóm chức năng tâm lí 

3. Phân loại giao tiếp  

3.1. Phân loại giao tiếp theo tính chất của tiếp xúc 

3.2. Phân loại giao tiếp theo quy cách của giao tiếp 

3.3. Phân loại giao tiếp theo vị thế 

3.4. Phân loại giao tiếp theo số lượng người tham gia giao 

tiếp và tình chất của mối quan hệ giữa họ. 

4. Cấu trúc của hoạt động giao tiếp 

5. Các phương tiện giao tiếp 

5.1. Phương tiện giao tiếp ngôn ngữ 

5.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

2 Chương 2 : Một số kĩ năng giao tiếp cơ bản 

1. Kỹ năng nghe hiệu quả trong giao tiếp 

1.1. Lợi ích của việc lắng nghe 

1.2. Những sai lầm thường mắc phải khi nghe  

1.3. Các mức độ lắng nghe và kĩ năng nghe có hiệu quả 

1.3.1. Các mức độ lắng nghe 

1.3.2. Kĩ năng lắng nghe có hiệu quả 

2. Kĩ năng sử dụng lời nói trong giao tiếp 

2.1. Kĩ năng đặt câu hỏi 

2.1.1. Dùng câu hỏi để thu thập thông tin 

2.1.2. Dùng câu hỏi với các mục đích khác 

2.2. Kĩ năng thuyết trình 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Các bước xây dựng một bài thuyết trình 

2.3. Kĩ năng giao tiếp qua điện thoại 

2.3.1. Gọi điện thoại 

2.3.2. Trả lời điện thoại 

2.4. Một số kĩ năng xã giao 

12   
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HỌC PHẦN 13B: KĨ NĂNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Khoa học cơ bản 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Nga 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

ngavt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Bùi Đoan Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

trangbd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Kĩ năng quản trị văn phòng 

- Tên (tiếng Anh): Office Management skill 

- Mã học phần: 2113 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30    

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 
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Môn học này giúp người học hiểu rõ về công tác quản trị văn phòng, 

trang bị các kiến thức về nghiệp vụ văn phòng; hiểu rõ quá trình quản trị văn 

phòng; nghiệp vụ văn phòng, kĩ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ tài liệu. 

 

Tìm hiểu kiến thức và kĩ năng cần thiết để có thể đảm nhận tốt công tác 

quản trị hành chính văn phòng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; giúp 

sinh viên biết cách điều hành văn phòng, quản trị thời gian, công tác lễ tân và 

văn thư văn phòng. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 
CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 

theo 
thang 
Bloom 

Liên kết 
với CĐR 

của 
CTĐT 

(Đáp ứng 
CĐR 

CTĐT) 
CLO.1 Chuẩn về kiến thức   
CLO.1.1 Hiểu  được  tổng  quan  về quản trị văn phòng,  quản  

trị hành chính văn phòng, hiểu được cách thức tổ 
chức bộ máy văn phòng;  

3  

CLO1.2 Hiểu biết về cách thức tổ chức hội nghị, cuộc họp,  
công tác lễ tân, soạn thảo văn bản hành chính và quản 
lí hồ sơ, văn bản trong cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp. 

3  

CLO.1.3 Liên hệ và vận dụng được các kiến thức được trang bị 
vào thực tiễn trong công việc quản trị văn phòng tài 
các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 

4  

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   
CLO.2.1 Kỹ năng tổ chức bộ máy, tổ chức công việc văn 

phòng, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng quản trị thời 
gian và thông tin 

5  

CLO.2.2 Kĩ năng tổ chức các nghiệp vụ thuộc công tác văn 
phòng 

5  

CLO2.3 Kĩ năng soạn thảo văn bản và quản lí hồ sơ, văn bản   
CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   
CLO.3.1 Khả năng tự chủ trong công việc 5  
CLO.3.2 Khả năng phối hợp, làm việc nhóm 5  
CLO.3.3 Khả năng tự chịu trách nhiệm 5  

 

8. Nội dung học phần: 
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8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Kĩ năng quản trị văn phòng là môn học vừa có tính lí luận vừa có tính 

thực tiễn cao, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về công tác quản trị văn 

phòng cụ thể hơn là quản trị hành chính văn phòng. Đồng thời môn học còn 

giúp sinh viên hình thành kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kĩ năng 

tổ chức các hoạt động thuộc nhiệp vụ lễ tân, kĩ năng soạn thảo và quản lí văn 

bản hành chính. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phương 

pháp  

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học 

của 

SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1. Một số vấn đề về 

quản trị văn phòng 

1. Khái niệm, chức 
năng, nhiệm vụ của văn 
phòng 

1.1. Khái niệm văn 
phòng 
1.2. Chức năng 
của văn phòng 
1.3. Nhiệm vụ của 
văn phòng 

2. Quản trị văn phòng 

2.1 Khái niệm quản trị và quản 

trị hành chính văn phòng 

2.2. Chức năng quản trị hành 

chính văn phòng 

2.3. Tổ chức văn phòng 

2.4. Tổ chức bộ máy hành 

chính văn phòng. 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

Đọc tài 

liệu 

Làm 

BT 

chương 

1. 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

CLO.1.1 

 

Giáo trình 

quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vũ Đình 

Quyền 

Quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vương 

Thị Kim 

Thanh 

2 Chương 2: Quản trị văn phòng Thuyết Đọc tài CLO.1.1 Giáo trình 
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1. Quản trị thời gian 
1.1. Sự cần thiết 
của quản trị thời gian 
1.2. Nguyên nhân 
làm mất thời gian 
1.3. Các biện pháp 
quản trị thời gian 

2. Quản trị thông tin 
2.1. Khái niệm 
2.2. Vai trò của 
thông tin 
2.3. Phân loại 
thông tin 
2.4. Tổ chức công 
tác thông tin trong 
nghiệp vụ văn phòng 

 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

liệu 

Làm 

BT 

chương 

2 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vũ Đình 

Quyền 

Quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vương 

Thị Kim 

Thanh 

3 Chương 3. Hoạch định, tổ chức 

các cuộc họp, hội nghị 

1. Những vấn đề 
chung về hội họp 

1.1. Mục đích, ý 
nghĩa của cuộc họp, hội 
họp 
1.2. Khái niệm 
1.3. Các phương 
pháp tổ chức hội nghị 
1.4. Cách thức tổ 
chức trong hội nghị 

2. Hoạch định và tổ 
chức các hội nghị, cuộc 
họp 

2.1. Hoạch định và 
tổ chức các hội nghị, 
cuộc họp nội bộ bình 
thường không nghi thức 
2.2. Hoạch định và 
tổ chức các hội nghị, 
cuộc họp trang trọng 
2.3. Các hội nghị 
từ xa 

 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

Đọc tài 

liệu 

Làm 

BT 

chương 

3 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

Giáo trình 

quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vũ Đình 

Quyền 

Quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vương 

Thị Kim 

Thanh 

4 Chương 4: Tổ chức công tác lễ Thuyết Đọc tài CLO.1.1 Giáo trình 
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tân 

1. Giới thiệu tổng quát 
về  công tác lễ tân 

1.1. Vai trò của lễ 
tân 
1.2. Nguyên tắc cơ 
bản của hoạt động lễ 
tân 

2. Hoạt động đón tiếp 
khách tại cơ quan 

2.1. Phân loại 
khách 
2.2. Tổ chức đón 
tiếp khách tại cơ 
quan 
2.3. Tổ chức tiếp 
khách 
2.4. Những tình 
huống thường gặp 
khi tiếp xúc với 
khách 

3. Tổ chức sự kiện 
3.1. Tổng quan về 
hoạt động tổ chức sự 
kiện 
3.2. Đãi khách 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

liệu 

Làm 

BT 

chương 

4  

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vũ Đình 

Quyền 

Quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vương 

Thị Kim 

Thanh 

5 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

6 Chương 5. Soạn thảo quản lí và 

lưu trữ văn bản 

1. Khái quát chung về 
văn bản 
2. Phân loại văn bản 
quản lí nhà nước 
3. Yê cầu của việc 
soạn thảo văn bản  

3.1. Yêu cầu về 
thể thức 
3.2. Yêu cầu về 
nội dung 
3.3. Yêu cầu về từ 
ngữ và cách diễn đạt 

4. Kĩ thuật soạn thảo 
một số loại văn bản hành 
chính 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

Đọc tài 

liệu 

Làm 

BT 

chương 

5 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO2.3 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

Giáo trình 

quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vũ Đình 

Quyền 

Quản trị 

hành chính 

văn phòng 

– Vương 

Thị Kim 

Thanh 
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4.1. Văn bản hành 
chính cá biệt 
4.2. Văn bản hành 
chính thông thường 

5. Quản lí và lưu trữ 
văn bản 

5.1. Khái niệm, 
tính chất, vị trí của công 
tác lưu trữ 
5.2. Công tác thu 
tập, bổ sung tài liệu 
5.3. Công tác 
chỉnh lí tài liệu lưu trữ 
5.4. Thống kê, 
kiểm tra tài liệu lưu trữ 
5.5. Bảo quản tài 
liệu lưu trữ 
5.6. Tổ chức sử 
dụng tài liệu lưu trữ 

 

dựng 

bài 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: không    

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1.  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)trọng số: 20 % 

- Tham gia học tập trên lớp:  

+ Đi học đầy đủ đảm bảo ít nhất 80% giờ nghe giảng trên lớp. 

+ Tập trung nghe giảng. 

+ Tích cực thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng bài và làm bài tập. 

- Phần tự học: 
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+ Hoàn thành tốt các bài tập được giao cho cá nhân, nhóm. 

+ Đọc tài liệu trước khi lên lớp theo hướng dẫn của giảng viên. 

10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình)trọng số: 30 % 

Hình thức đánh giá định kỳ: Kiểm tra tự luận 01 bài/50 phút trên lớp. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần)    trọng số: 50 % 

Hình thức đánh giá cuối kỳ: Kiểm tra tự luận, thời gian 90 phút.     

10.4. Lịch trình kiểm tra và thi (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kì  

+  Kiểm tra 01 lần vào tuần 9. 

- Thi hết học phần và thi lại theo kế hoạch của nhà trường. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm 
bộ 
phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 
CLO1.1
. 

CLO1.
2 

CLO1.
3 

CLO2.
1 

CLO2.
2 

CLO2.
3 

CLO3.
1 

CLO3.
2 

CLO3.
3 

1 Điểm 
chuyê
n cần 
(20%) 

X X X X X X X X X 

2 Điểm 
kiểm 
tra 
giữa 
kỳ 
(30%) 

X X X X X     

2.1
. 

Bài 
kiểm 
tra lần 
1 

X X X X X     

2.2
. 

Bài 
kiểm 
tra lần 
2 (nếu 
có) 

         

3 Điểm 
thi kết 
thúc 
học 
phần 

X X X X X X X X X 



388 
 

(50%) 

10.6. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70

% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài 

học, Các 

đóng góp 

cho bài học 

có hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30

% 

Điểm trừ 08 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Vũ Đình Quyền  2005 Giáo trình quản trị 

hành chính văn 

NXB Thống kê 
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phòng 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên 

sách,giáo 

trình, 

tên bài 

báo, văn 

bản 

NXB, 

tên tạp 

chí/nơi 

ban 

hành 

VB 

1 Vương Thị Kim Thanh,  

 

2001 Quản trị 

hành 

chính văn 

phòng 

NXB 

Thống 

kê 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1. Một số vấn đề về quản trị văn phòng 

1. Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của văn 
phòng 

1.1. Khái niệm văn phòng 
1.2. Chức năng của văn phòng 
1.3. Nhiệm vụ của văn phòng 

2. Quản trị văn phòng 

2.1 Khái niệm quản trị và quản trị hành chính văn phòng 

2.2. Chức năng quản trị hành chính văn phòng 

2.3. Tổ chức văn phòng 

2.4. Tổ chức bộ máy hành chính văn phòng. 

 

3 

 

 

 

2 Chương 2: Quản trị văn phòng 

1. Quản trị thời gian 
1.1. Sự cần thiết của quản trị thời gian 
1.2. Nguyên nhân làm mất thời gian 
1.3. Các biện pháp quản trị thời gian 

2. Quản trị thông tin 
2.1. Khái niệm 

3   
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2.2. Vai trò của thông tin 
2.3. Phân loại thông tin 
2.4. Tổ chức công tác thông tin trong 
nghiệp vụ văn phòng 

3 Chương 3. Hoạch định, tổ chức các cuộc họp, hội nghị 

1. Những vấn đề chung về hội họp 
1.1. Mục đích, ý nghĩa của cuộc họp, hội 
họp 
1.2. Khái niệm 
1.3. Các phương pháp tổ chức hội nghị 
1.4. Cách thức tổ chức trong hội nghị 

2. Hoạch định và tổ chức các hội nghị, cuộc 
họp 

2.1. Hoạch định và tổ chức các hội nghị, 
cuộc họp nội bộ bình thường không nghi thức 
2.2. Hoạch định và tổ chức các hội nghị, 
cuộc họp trang trọng 

Các hội nghị từ xa 

7   

3 Chương 4: Tổ chức công tác lễ tân 

4. Giới thiệu tổng quát về  công tác lễ tân 
4.1. Vai trò của lễ tân 
4.2. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động lễ 
tân 

5. Hoạt động đón tiếp khách tại cơ quan 
5.1. Phân loại khách 
5.2. Tổ chức đón tiếp khách tại cơ quan 
5.3. Tổ chức tiếp khách 
5.4. Những tình huống thường gặp khi tiếp 
xúc với khách 

6. Tổ chức sự kiện 
6.1. Tổng quan về hoạt động tổ chức sự 
kiện 
6.2. Đãi khách 

8   

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

1   

5 Chương 5. Soạn thảo quản lí và lưu trữ văn bản 

6. Khái quát chung về văn bản 
7. Phân loại văn bản quản lí nhà nước 
8. Yê cầu của việc soạn thảo văn bản  

8.1. Yêu cầu về thể thức 
8.2. Yêu cầu về nội dung 

8   
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HỌC PHẦN 13C: KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Khoa học cơ bản 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Nga 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

ngavt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Bùi Đoan Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

trangbd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KĨ NĂNG GIAO TIẾP  

- Tên (tiếng Anh): Team work skill 

- Mã học phần: 2113 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20   

- Giờ thực hành:  20  

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Môn học Kĩ năng làm việc nhóm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kĩ 

năng làm việc nóm và hiểu được tầm quan trọng của kĩ năng làm việc nhóm trong 

công việc và trong cuộc sống, Trên cơ sở đó sinh viên có thái độ và động cơ đúng đắn 
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trong việc rèn luyên, hoàn thiện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm trong học tập và 

trong công việc sau này. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 
CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 

theo 
thang 
Bloom 

Liên kết 
với CĐR 

của 
CTĐT 

(Đáp ứng 
CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   
CLO.1.1 Hiểu được các kiến thức cơ bản về nhóm, kĩ năng làm 

việc nhóm 

2  

CLO.1.2 Hiểu và phân tích được khái niệm, các giai đoạn phát 
triển nhóm, nguyên tắc làm việc nhóm, nhóm làm việc 
hiệu quả, phân công nhiệm vụ trong nhóm, truyền 
thông nhóm, giải quyết xung đột, thảo luận và đánh giá 
hoạt động nhóm. 

4  

CLO.1.3 Liên hệ và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kĩ 
năng làm việc nhóm vào các tình huống cụ thể trong 
cuộc sống và công việc. 

3  

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   
CLO.2.1 Kỹ năng phân tích, đánh giá việc vận dụng kĩ năng làm 

việc nhóm trong các hoạt động cụ thể. 
5  

CLO.2.2 Vận dụng kĩ năng làm việc nhóm đã được trang bị một 
cách phù hợp, hiệu quả; 

3  

CLO.2.3 Kỹ năng thiết lập, phát triển, củng cố các mối quan hệ 
cần thiết trong cuộc sống, học tập cũng như  trong hoạt 
động nghề nghiệp trong tương lai. 

5  

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   
CLO.3.1 Hiểu đúng về tầm quan trọng của kĩ năng làm việc 

nhóm trong học tập, trong công việc và trong đời sống. 
2  

CLO.3.2 Biết tự đánh giá điểm mạnh, hạn chế của mình khi làm 
việc nhóm và đề ra những biện pháp khắc phục và 
hoàn thiện bản thân trong làm việc nhóm 

5  

CLO.3.3 Có khả năng thích ứng trong môi trường học tập và 
làm việc đa văn hóa. 

5  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Kĩ năng làm việc nhóm là môn khoa học ứng dụng nghiên cứu các nội dung 

như: tổng quan về nhóm, kĩ năng làm việc nhóm, thực hành làm việc nhóm. Trong quá 
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trình học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nhóm, kĩ năng làm 

việc nhóm, đồng thời thực hành để rèn luyện và biết cách vận dụng những kiến thức đã 

được học vào các tình huống giao tiếp hằng ngày cũng như hoạt động nghề nghiệp sau 

này. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu học 

tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Phương 

pháp  

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học của 

SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham khảo 

1 Chương 1: Những vấn đề 

chung về nhóm và làm việc 

nhóm 

1. Khái niệm nhóm 

2. Phân loại nhóm 

2.1. Nhóm chính thức 

2.2. Nhóm không chính thức 

3. Các giai đoạn phát triển của 

nhóm 

3.1. Giai đoạn 1: Hình thành 

3.2. Giai đoạn 2: Biến động 

3.3. Giai đoạn 3: Chuẩn hóa 

3.4. Giai đoạn 4: Hoạt động 

3.5. Giai đoạn 5: Kết thúc 

4. Các nguyên tắc cơ bản khi 

làm việc nhóm 

4.1. Nguyên tắc định hướng 

4.2. Nguyên tắc liên kết 

4.3. Nguyên tắc phù hợp 

4.4. Nguyên tắc ảnh hưởng 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, giao 

bài về 

nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

1. 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 
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5. Tầm quan trọng của làm việc 

nhóm 

5.1. Đối với tổ chức 

5.2. Đối với cá nhân 

6. Nhóm làm việc hiệu quả 

  

2 Chương 2 : Kĩ năng làm việc 

nhóm 

1. Phân công nhiệm vụ 

2. Giao tiếp trong nhóm 

3. Điều hành nhóm 

3.1. Phong cách điều hành nhóm 

3.1.1. Phong cách “trấn áp” 

3.1.2. Phong cách “quyết đoán” 

3.1.3. Phong cách “ hợp tác” 

3.1.4. Phong cách “dân chủ” 

3.1.5. Phong cách “kích thích” 

3.1.6. Phong cách “huần luyện” 

3.2 Công cụ điều hành nhóm 

3.2.1. Động não 

3.2.2. Bản đồ tư duy 

3.2.3. Tư duy sáu chiếc mũ 

4. Thảo luận và ra quyết định 

trong nhóm 

4.1. Ra quyết định từ trên xuống 

4.2. Ra quyết định theo kiểu 

thiểu số 

4.3. Ra quyết định theo nguyên 

tắc đa số 

4.4. Ra quyết định theo nguyên 

tắc đồng thuận 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, giao 

bài về 

nhà. 

Đọc 

TLTK 

Làm bài 

thuyết 

trình 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO2.3 

CLO3.1 

CLO3.2 
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5. Giải quyết xung đột 

5.1. Khái niệm xung đột 

5.2. Phân loại xung đột 

5.3. Cách giải quyết xung đột 

6. Đánh giá kết quả 

7. Cải thiện bản thân trong 

nhóm làm việc 

 

3 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

4 Chương 3: Thực hành kĩ năng 

làm việc nhóm 

1. Giải quyết bài tập tình huống 

1.1. Bài tập 1 

1.2. Bài tập 2 

1.3. Bài tập 3 

2. Thực hành kĩ năng làm việc 

nhóm 

2.1. Nhiệm vụ 1 

2.2. Nhiệm vụ 2 

2.3. Nhiệm vụ 3 

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

Thực 

hành kĩ 

năng 

làm 

việc 

nhóm 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết:  

- Tên học phần tiên quyết: Không    

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 
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10.1.  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)trọng số: 20 % 

- Tham gia học tập trên lớp:  

+ Đi học đầy đủ đảm bảo ít nhất 80% giờ nghe giảng trên lớp. 

+ Tập trung nghe giảng. 

+ Tích cực thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng bài và làm bài tập. 

- Phần tự học: 

+ Hoàn thành tốt các bài tập được giao cho cá nhân, nhóm. 

+ Đọc tài liệu trước khi lên lớp theo hướng dẫn của giảng viên. 

10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình)trọng số: 30 % 

Hình thức đánh giá định kỳ: Kiểm tra tự luận 01 bài/50 phút trên lớp. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần)    trọng số: 50 % 

Hình thức đánh giá cuối kỳ: Kiểm tra tự luận, thời gian 90 phút.     

10.4. Lịch trình kiểm tra và thi (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kì  

+  Kiểm tra 01 lần vào tuần 9. 

- Thi hết học phần và thi lại theo kế hoạch của nhà trường. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm 
bộ 
phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO1.1. LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2  
1 Điểm 

chuyên 
cần 
(10%) 

X X X X X X X X  

2 Điểm 
kiểm 
tra 
giữa 
kỳ 
(20%) 

X X X X X X    

2.1. Bài 
kiểm 

X X X X X X    
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tra lần 
1 

2.2. Bài 
kiểm 
tra lần 
2 (nếu 
có) 

         

3 Điểm 
thi kết 
thúc 
học 
phần 
(70%) 

X X X X X X X X  

10.6. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70

% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài 

học, Các 

đóng góp 

cho bài học 

có hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30

% 

Điểm trừ 09 ần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-
2 điểm) 
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 - Tiêu chí đánh giá điểm làm việc nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Làm 

việc 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Bộ môn Khoa 

học cơ bản 

2020 Tài liệu học tập Kĩ 

năng làm việc nhóm 

Bộ môn Khoa học cơ bản – 

Trường Đại học Công đoàn 

2 TS Phạm Thùy 

Giang  

2017 Kĩ năng giao tiếp và 

thuyết trình trong 

kinh doanh 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Ngô Kim 

Thanh, Nguyễn 

Thị Hoài Dung 

2011 Giáo trình kĩ năng 

quản trị 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 

2 Lương Văn Úc 2011 Tâm lí học lao động NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 
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12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: Những vấn đề chung về nhóm và làm việc 

nhóm 

1. Khái niệm nhóm 

2. Phân loại nhóm 

2.1. Nhóm chính thức 

2.2. Nhóm không chính thức 

3. Các giai đoạn phát triển của nhóm 

3.1. Giai đoạn 1: Hình thành 

3.2. Giai đoạn 2: Biến động 

3.3. Giai đoạn 3: Chuẩn hóa 

3.4. Giai đoạn 4: Hoạt động 

3.5. Giai đoạn 5: Kết thúc 

4. Các nguyên tắc cơ bản khi làm việc nhóm 

4.1. Nguyên tắc định hướng 

4.2. Nguyên tắc liên kết 

4.3. Nguyên tắc phù hợp 

4.4. Nguyên tắc ảnh hưởng 

5. Tầm quan trọng của làm việc nhóm 

5.1. Đối với tổ chức 

5.2. Đối với cá nhân 

6. Nhóm làm việc hiệu quả 

 

7 

 

 

 

2 Chương 2 : Kĩ năng làm việc nhóm 

1. Phân công nhiệm vụ 

2. Giao tiếp trong nhóm 

3. Điều hành nhóm 

12   
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3.1. Phong cách điều hành nhóm 

3.1.1. Phong cách “trấn áp” 

3.1.2. Phong cách “quyết đoán” 

3.1.3. Phong cách “ hợp tác” 

3.1.4. Phong cách “dân chủ” 

3.1.5. Phong cách “kích thích” 

3.1.6. Phong cách “huần luyện” 

3.2 Công cụ điều hành nhóm 

3.2.1. Động não 

3.2.2. Bản đồ tư duy 

3.2.3. Tư duy sáu chiếc mũ 

4. Thảo luận và ra quyết định trong nhóm 

4.1. Ra quyết định từ trên xuống 

4.2. Ra quyết định theo kiểu thiểu số 

4.3. Ra quyết định theo nguyên tắc đa số 

4.4. Ra quyết định theo nguyên tắc đồng thuận 

5. Giải quyết xung đột 

5.1. Khái niệm xung đột 

5.2. Phân loại xung đột 

5.3. Cách giải quyết xung đột 

6. Đánh giá kết quả 

7. Cải thiện bản thân trong nhóm làm việc 

3 Chương 3: Thực hành kĩ năng làm việc nhóm 

1. Giải quyết bài tập tình huống 

1.1. Bài tập 1 

1.2. Bài tập 2 

1.3. Bài tập 3 

2. Thực hành kĩ năng làm việc nhóm 

2.1. Nhiệm vụ 1 

2.2. Nhiệm vụ 2 

10 10  
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HỌC PHẦN 13D: KĨ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Khoa học cơ bản 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Nga 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn KHCB, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

ngavt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Bùi Đoan Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn KHCB, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

trang@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Kĩ năng soạn thảo văn bản 

- Tên (tiếng Anh): Making legal documents skill 

- Mã học phần: 2107 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:            30   

- Giờ thực hành :  .                      0  

- Giờ thảo luận:                                          0 

- Giờ báo cáo thực tập:                               0   
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- Giờ tự học:     (2 tín chỉ là 90 tiết/ 3 tín chỉ là: 135) 

6. Mục tiêu của học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn bản và văn bản 

Quản lí Nhà nước (khái niệm, vai trò, chức năng của VBQLNN, các loại VBQLNN và 

thẩm quyền ban hành); những yêu cầu và cách thức soạn thảo văn bản. Kết hợp giữa 

trình bày lí thuyết và các bài tập thực hành, môn học rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

soạn thảo, trình bày và ban hành các loại văn bản trong hoạt động quản lý hành chính 

và kinh doanh như : quyết định, chỉ thị, tờ trình, thông báo, báo cáo, biên bản, công 

văn, các loại hợp đồng... 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

CLO.1.1 Hiểu về văn bản quản lí nhà nước, hệ thống văn bản quản 

lí nhà nước hiện hành;  

3  

CLO.1.2 Hiểu và áp dụng được các yêu cầu của việc soạn thảo văn 

bản quản lí nhà nước trong thực tiễn 

4  

CLO.1.3 Hiểu rõ về các loại văn bản và kĩ thuật trình bày, soạn 

thảo một số loại văn bản hành chính (cá biệt), văn bản 

hành chính thông thường 

4  

LO.1.4 Hiểu rõ về các loại văn bản và kĩ thuật trình bày, soạn 

thảo một số loại hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế. 

4  
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CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

CLO.2.1 Có kĩ năng đọc và phân tích các loại văn bản quản lí nhà 

nước 

4  

CLO.2.2 Có kĩ năng soạn thảo một số loại văn bản quản lí nhà 

nước đảm bảo các yêu cầu về nội dung, hình thức, từ ngữ 

và diễn đạt. 

4  

CLO.2.3 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm có hiệu quả 

4  

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

CLO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc áp dụng các văn bản quản lí 

nhà nước vào công việc chuyên môn. 

3  

CLO.3.2 Có tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực trong học tập 3  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn bản quản lí 

nhà nước, yêu cầu của việc soạn thảo văn bản quản lí nhà nước 

- Học phần cung cấp cho người học kiến thức, kĩ năng để có thể hiểu, soạn thảo 

và trình bày một số loại văn bản quản lí nhà nước hiện hành. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

ST Các nội dung cơ bản Phương pháp, hoạt 

động dạy&học 

CĐR 

Học 

phần 

Tài liệu học 

tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 

chữ số) 

Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

 Tài liệu tham 

khảo 

1 Chương 1. Những vấn đề 

chung về văn bản quản lí 

nhà nước 

1.1. Khái niệm văn bản 

QLNN 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

câu hỏi 

gợi ý, 

chữa bài 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

Q1,Q2 
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1.2. Chức năng của văn bản 

QLNN 

1.3. Hệ thống văn bản 

QLNN 

1.4. Bài tập 

 

tập lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

2 Chương 2. Những yêu cầu 

chung của việc soạn thảo 

văn bản quản lí nhà nước 

1.1. Yêu cầu về thể thức và 

kĩ thuật trình bày văn bản  

1.1.1. Cơ sở pháp lý xác 

định thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản 

1.1.2. Các thành phần thể 

thức văn bản 

2.1. Yêu cầu vê nội dung  

2.1.1. Tính hợp pháp 

2.1.2. Tính mục đích 

2.1.3. Tính khoa học 

2.1.4. Tính khả thi 

3.1. Yêu cầu về từ ngữ và 

cách diễn đạt  

3.1.1. Phong cách hành 

chính - Công vụ 

3.1.2. Yêu cầu sử dụng từ và 

câu trong văn bản 

4.1. Quy trình soạn thảo và 

ban hành văn bản  

4.1.1. Quy trình chung 

4.1.2. Một số lưu ý 

4.1.3. Bài tập 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

câu hỏi 

gợi ý, 

chữa bài 

tập 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

 

Q1,Q2 
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3 Chương 3. Kĩ năng soạn 

thảo và trình bày văn bản 

hành chính cá biệt 

1.1. Kĩ năng soạn thảo và 

trình bày quyết định  

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Yêu cầu 

1.1.3. Bố cục nội dung của 

quyết định 

1.1.4. Mẫu trình bày quyết 

định. 

1.1.5. Kĩ thuật soạn thảo một 

số loại quyết định 

1.1.6. Bài tập  

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

câu hỏi 

gợi ý, 

chữa bài 

tập 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng 

bài; tham 

gia thảo 

luận theo 

chủ đề 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

Q1,Q2 

4 Chương 4. Kĩ năng soạn 

thảo và trình bày một số 

loại văn bản hành chính 

thông thường 

1.1. Kĩ năng soạn thảo và 

trình bày thông báo  

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Yêu cầu  

1.1.3. Bố cục nội dung của 

thông báo 

1.1.4. Mẫu trình bày thông 

báo.  

1.1.5. Kĩ thuật soạn thảo một 

số loại thông báo. 

1.1.6. Bài tập  

2.1. Kĩ năng soạn thảo và 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

câu hỏi 

gợi ý, 

chữa bài 

tập 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng 

bài; làm 

bài tập 

chương 4 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

Q1,Q2 
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trình bày tờ trình 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Yêu cầu  

2.1.3. Bố cục nội dung của 

tờ trình 

2.1.4. Mẫu trình bày tờ trình. 

2.1.5. Bài tập  

3.1. Kĩ năng soạn thảo và 

trình bày báo cáo  

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Yêu cầu  

3.1.3. Bố cục nội dung của 

báo cáo 

3.1.4. Mẫu trình bày báo cáo 

3.1.5. Kĩ thuật soạn thảo một 

số loại báo cáo 

3.1.6. Bài tập  

4.1 Kĩ năng ghi và trình 

bày biên bản 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Phân loại 

4.1.3. Phương pháp ghi biên 

bản 

4.1.4. Mẫu trình bày của 

biên bản. 

4.1.5. Kĩ thuật soạn thảo một 

số loại biên bản. 

4.1.6. Bài tập  

5.1. Kĩ năng soạn thảo và 

trình bày công văn  

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Các loại công văn 
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5.1.3. Yêu cầu  

5.1.4. Bố cục nội dung của 

công văn  

5.1.5. Mẫu trình bày công 

văn  

5.1.6. Kĩ thuật soạn thảo một 

số loại công văn 

5.1.7. Bài tập 

5 Chương 5. Kĩ năng soạn 

thảo và trình bày hợp 

đồng 

1.1. Hợp đồng dân sự 

1.1.1.  Khái niệm 

1.1.2. Các loại hợp đồng dân 

sự 

1.1.3. Chủ thể kí kết hợp 

đồng dân sự 

1.1.4. Nguyên tắc kí kết hợp 

đồng dân sự 

1.1.5. Bố cục nội dung của 

hợp đồng dân sự 

1.1.6. Kĩ thuật soạn thảo một 

số loại hợp đồng dân sự 

1.1.7. Bài tập  

2.1.  Hợp đồng kinh tế 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Đặc điểm của hợp 

đồng kinh tế 

2.1.3. Các loại hợp đồng k.tế 

2.1.4. Bố cục nội dung của 

hợp đồng kinh tế 

2.1.5. Kĩ thuật soạn thảo một 

số loại hợp đồng kinh tế 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

câu hỏi 

gợi ý, 

chữa bài 

tập 

Đọc tài 

liệu; 

nghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham gia 

phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng 

bài; làm 

bài tập 

chương 5 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.4 

Q1,Q2 
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2.1.6. Bài tập  

6 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

Kiểm tra 

viết trực 

tiếp trên 

lớp 

Làm bài 

kiểm tra 

 Q1,Q2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: không    

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1.  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)trọng số: 20 % 

- Tham gia học tập trên lớp:  

+ Đi học đầy đủ đảm bảo ít nhất 80% giờ nghe giảng trên lớp. 

+ Tập trung nghe giảng. 

+ Tích cực thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng bài và làm bài tập. 

- Phần tự học: 

+ Hoàn thành tốt các bài tập được giao cho cá nhân, nhóm. 

+ Đọc tài liệu trước khi lên lớp theo hướng dẫn của giảng viên. 

10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình)trọng số: 30 % 

Hình thức đánh giá định kỳ: Kiểm tra tự luận 01 bài/50 phút trên lớp. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần)    trọng số: 50 % 

Hình thức đánh giá cuối kỳ: Kiểm tra tự luận, thời gian 90 phút.     

10.4. Lịch trình kiểm tra và thi (kể cả thi lại) 
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- Kiểm tra định kì  

+  Kiểm tra 01 lần vào tuần 9. 

- Thi hết học phần và thi lại theo kế hoạch của nhà trường. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

T

T 

Điểm 

bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CLO1.

1 

CLO1.

2 

CLO1.

3 

CLO.1.

4 

CLO2.

1 

CLO2.

2 

CLO2.

3 

CLO3.

1 

CLO3.

2 

1 Điểm 

chuyê

n cần 

(20%) 

X X X X X X X X X 

2 Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%) 

X X X X X X X   

2.1

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

1 

X X X X X X X   

2.2

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

2 (nếu 

có) 

         

3 Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(50%) 

X X X X X X X X X 

10.6. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 
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- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

 

 

 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70

% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài 

học, Các 

đóng góp 

cho bài học 

có hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30

% 

Điểm trừ 10 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo 

trình, tên bài báo, 

văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Bộ môn Khoa 2013 Tài liệu học tập Bộ môn Khoa học cơ bản – 
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học cơ bản – 

Trường Đại học 

Công đoàn 

Trường Đại học Công đoàn 

2 Tạ Hữu Ánh   2008 Soạn thảo và ban 

hành văn bản của cơ 

quan, tổ chức 

Nxb Lao động, Hà Nội. 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo 

trình, tên bài báo, 

văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

3 Nguyễn Thế 

Phán 

2005 Kĩ thuật soạn thảo 

văn bản quản lí kinh 

tế và quản trị doanh 

nghiệp 

NXB Thống kê, Hà Nội 

4  

Nguyễn Quang 

Dũng 

2007 Mẫu soạn thảo văn 

bản: văn bản pháp 

quy, hợp đồng kinh 

tế, hợp đồng dân sự, 

văn bản quản lí, văn 

bản hành chính 

NXB Thống kê, Hà Nội 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục 

 (đến 3 chữ số) 

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

 

1 

1. Khái niệm văn bản QLNN 

2. Chức năng của văn bản QLNN 

3. Hệ thống văn bản QLNN 

4. Bài tập 

 

2   

2 1. Yêu cầu về thể thức và kĩ thuật trình 

bày văn bản  

1.1. Cơ sở pháp lý xác định thể thức và 

2 
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kỹ thuật trình bày văn bản 

1.2. Các thành phần thể thức văn bản 

 

 

2. Yêu cầu vê nội dung  

2.1. Tính hợp pháp 

2.2. Tính mục đích 

2.3. Tính khoa học 

2.4. Tính khả thi 

 

2 

 

 

 

  

 3. Yêu cầu về từ ngữ và cách diễn đạt  

3.1. Phong cách hành chính - Công vụ 

3.2. Yêu cầu sử dụng từ và câu trong văn 

bản 

4. Quy trình soạn thảo và ban hành 

văn bản  

4.1. Quy trình chung 

4.2. Một số lưu ý 

4.3. Bài tập 

 

2 

 

 

  

3 1. Kĩ năng soạn thảo và trình bày quyết 

định  

1.1. Khái niệm 

1.2. Yêu cầu 

1.3. Bố cục nội dung của quyết định 

1.4. Mẫu trình bày quyết định. 

1.5. Kĩ thuật soạn thảo một số loại quyết 

định 

1.6. Bài tập  

 

2   

2. Kĩ năng soạn thảo và trình bày chỉ    
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thị  

2.1. Khái niệm 

2.2. Yêu cầu 

2.3. Bố cục nội dung của chỉ thị 

2.4. Mẫu trình bày chỉ thị 

2.5. Bài tập  

2 

 

 

  

4 1. Thảo luận + ôn tập chương 1;2;3 

2. Kiểm tra định kì 

1 

        1 

  

5 1. Kĩ năng soạn thảo và trình bày 

thông báo  

1.1. Khái niệm 

1.2. Yêu cầu  

1.3. Bố cục nội dung của thông báo 

1.4. Mẫu trình bày thông báo.  

1.5. Kĩ thuật soạn thảo một số loại thông 

báo. 

1.6. Bài tập  

2 

 

  

2. Kĩ năng soạn thảo và trình bày tờ 

trình 

2.1. Khái niệm 

2.2. Yêu cầu  

2.3. Bố cục nội dung của tờ trình 

2.4. Mẫu trình bày tờ trình. 

2.5. Bài tập  

 

2 

 

  

3. Kĩ năng soạn thảo và trình bày báo 

cáo  

3.1. Khái niệm 

3.2. Yêu cầu  

3.3. Bố cục nội dung của báo cáo 

2   
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3.4. Mẫu trình bày báo cáo 

3.5. Kĩ thuật soạn thảo một số loại báo 

cáo 

3.6. Bài tập  

  

4. Kĩ năng ghi và trình bày biên bản 

4.1. Khái niệm 

4.2. Phân loại 

4.3. Phương pháp ghi biên bản 

4.4. Mẫu trình bày của biên bản. 

4.5. Kĩ thuật soạn thảo một số loại biên 

bản. 

4.6. Bài tập  

 

2   

5. Kĩ năng soạn thảo và trình bày công 

văn  

5.1. Khái niệm 

5.2. Các loại công văn 

5.3. Yêu cầu  

5.4. Bố cục nội dung của công văn  

5.5. Mẫu trình bày công văn  

5.6. Kĩ thuật soạn thảo một số loại công 

văn 

5.7. Bài tập 

2 

 

 

 

  

 

6 1. Kĩ năng soạn thảo và trình bày hợp 

đồng  dân sự 

1.1.  Khái niệm 

1.2. Các loại hợp đồng dân sự 

1.3. Chủ thể kí kết hợp đồng dân sự 

1.4. Nguyên tắc kí kết hợp đồng dân sự 

2 
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HỌC PHẦN 14: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Quan hệ lao động và Công 

đoàn 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Yên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517078   - Email: yenntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hưởng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517078   - Email: huongnt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Đại cương Văn hóa Việt Nam 

- Tên (tiếng Anh): General of Vietnames Culture 

- Mã học phần: 1102 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 
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6. Mục tiêu của học phần:  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hoá Việt Nam: Khái niệm, 

định nghĩa văn hóa và các khái niệm có liên quan (văn minh, văn hiến, văn vật…); 

Đặc trưng và chức năng của văn hóa; Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Đặc 

điểm các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội; Không gian văn hóa và các 

vùng 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.  

Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, tích cực trong việc chuẩn 

bị bài ở nhà, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm có kết quả. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm Văn hóa, Văn minh, Văn hiến, Văn 

vật và các khái niệm khác liên quan. 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc điểm, cấu 

trúc, vai trò, chức năng của văn hóa. 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được chủ thể và loại 

hình văn hóa Việt Nam, các đặc trưng văn hóa Việt Nam qua các 

thời kỳ lịch sử. 

4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được các thành tố 

văn hóa cơ bản của văn hóa Việt Nam. 
3 

LO2 

- Hiểu về nguồn gốc nhận thức của dân tộc Việt, có cái nhìn bao 

quát về nguồn gốc nhận thức, quá trình phát triển, những cách thức 

vận dụng triết lý âm dương, tam tài ngũ hành vào các lĩnh vực khác 

nhau. 

4 
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- Đánh giá được thế ứng xử của người Việt với môi trường tự nhiên 

qua các hoạt động ăn, mặc, ở, đi lại và các phổ hệ xã hội Việt Nam 

truyền thống. 
4 

- Hiểu được thế ứng xử của người Việt với môi trường xã hội qua 

cách thức tổ chức đời sống cá nhân như: ngôn ngữ, tín ngưỡng, tôn 

giáo, phong tục, giao tiếp, nghệ thuật thanh sắc và hình khối và đời 

sống xã hội con người việt Nam truyền thống thông qua các 

nguyên tắc và quy luật tổ chức đời sống gồm: tổ chức gia đình và 

dòng tộc, làng xã, đô thị, quốc gia, nghệ thuật quân sự, ngoại giao. 

5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải những hiện tượng 

đời sống có liên quan đến quan niệm, nếp sống, thói  

quen những đặc điểm tính cách của dân tộc Việt Nam 

3 

 

 

LO.1.3 

 

- Phân tích được các lý thuyết về giao lưu và tiếp biến văn hóa.     3 

- Đánh giá được các hoạt động tiếp xúc và giao lưu văn hóa của 

Việt Nam trong lịch sử và di sản của quá trình tiếp xúc, giao lưu 

văn hoá với Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây. 
5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu và phân tích được khái niệm vùng văn hóa, các tiêu chí phân 

định không gian văn hóa. 
3 

- Phân tích và đánh giá được đặc trưng văn hóa của 6 vùng văn hóa 

Việt Nam, từ đó liên hệ đến việc vận dụng các chính sách về kinh 

tế, văn hóa – xã hội  của Nhà nước đối với các vùng văn hóa trong 

phát triển kinh tế - xã hội. 

5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  

LO.2.3 

- Vận dụng được các kĩ năng về thế ứng xử của người xử của người 

Việt truyền thống với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, với 

việc thực hành tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán của các tộc 

người và các vùng văn hóa. 

3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để 

nghiên cứu về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán vùng 

miền, tâm lý vùng miền trong thực hiện công tác. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về văn 

hóa, phong tục tập quán, đặc trưng vùng miền trong thực hiện 

chính sách hoặc triển khai các hoạt động quản lý, xã hội và sản 

xuất… 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để tư 

vấn đối với các thân chủ trong nghề công tác xã hội về  nghiệp về 

văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng vùng miền 

3 
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8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa: từ khái niệm, đặc 

điểm, cấu trúc, vai trò và chức năng; phân biệt khái niệm văn hóa với các khái niệm 

khác liên quan (văn minh, văn hiến, văn vật).  

Chương 2: Nghiên cứu về các thành tố của văn hóa như văn hóa nhận thức về vũ 

trụ về con người; Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên biểu hiện qua văn hoá ẩm 

thực, trang phục, cư trú và đi lại; Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội thể hiện qua 

văn hóa tổ chức đời sống cá nhân (ngôn ngữ, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, giao 

tiếp, nghệ thuật thanh sắc và hình khối) và văn hóa tổ chức đời sống tập thể (với các 

khía cạnh đối nội và đối ngoại: gia đình dòng tộc, làng xã, đô thị, quốc gia, nghệ thuật 

quân sự, ngoại giao). 

Chương 3: Nghiên cứu quá trình tiếp xúc và giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với 

văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, PhươngTây trong lịch sử, các dấu ấn của giao lưu và tiếp 

xúc góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng trong thống nhất.  

Chương 4: Nghiên cứu về không gian văn hóa Việt Nam, đề cập và giới thiệu các 

lý thuyết vùng văn hóa, các tiêu chí phân định vùng văn hóa với 6 không gian văn hóa 

cơ bản: Vùng văn hóa Tây Bắc, vùng văn hóa Việt Bắc, vùng văn hóa châu thổ Bắc 

Bộ, vùng văn hóa Duyên hải Miền Trung, vùng văn hóa Trường Sơn -Tây Nguyên, 

vùng văn hóa Nam bộ. 

 

 

 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục (đến 3 chữ số) 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: VĂN HÓA HỌC VÀ 

VĂN HÓA VIỆT NAM 

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Văn hóa và văn hóa học 

1.1.2. Văn hóa với Văn minh, Văn 

hiến và Văn vật 

1.1. 3. Đặc trưng và chức năng của 

văn hóa 

1.1.4. Cấu trúc của hệ thống văn 

hóa 

1.2. Văn hóa Việt Nam 

1.4.1. Định vị văn hóa Việt Nam 

1.4.2. Diễn trình văn hóa Việt 

Nam 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: CÁC THÀNH TỐ 

VĂN HÓA VIỆT NAM 

2.1. Văn hóa nhận thức 

2.1.1. Nhận thức về vũ trụ; không - 

thời gian  

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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2.1.2. Nhận thức về con người 

2.2. Văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên 

2.2.1. Tận dụng môi trường tự 

nhiên: Ẩm thực 

2.2.2. Ứng phó với môi trường tự 

nhiên: Trang phục, cư trú và đi lại 

2.3. Văn hóa ứng xử với môi 

trường xã hội  

2.3.1. Văn hóa tổ chức đời sống cá 

nhân: ngôn ngữ, tín ngưỡng, tôn 

giáo, phong tục, giao tiếp, nghệ 

thuật thanh sắc và hình khối 

2.3.2. Văn hóa tổ chức đời sống xã 

hội: tổ chức gia đình và dòng tộc, 

làng xã, đô thị, quốc gia, nghệ 

thuật quân sự và ngoại giao. 

 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

LO.2.2 

LO.3.2 

 



424 
 

hợp lý 

3 Chương 3:  TIẾP XÚC VÀ 

GIAO LƯU VĂN HÓA  

3.1. Khái niệm tiếp xúc và giao 

lưu văn hóa 

3.1.1. Khái niệm tiếp xúc văn hoá 

3.1.2. Khái niệm giao lưu văn hoá 

3.2. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa 

Việt Nam trong lịch sử 

3.2.1. Tiếp xúc và giai lưu với văn 

hóa Trung Hoa 

3.2.2. Tiếp xúc và giao lưu với văn 

hóa Ấn Độ 

3.2.2. Tiếp xúc và giao lưu với văn 

hóa phương Tây 

3.3. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá 

Việt Nam trong bối cảnh hiện nay 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

LO.2.3 

LO.3.3 
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đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 2) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: CÁC VÙNG VĂN 

HÓA VIỆT NAM  

4.1. Cơ sở phân vùng văn hóa 

4.2. Đặc trưng của các vùng văn 

hóa Việt Nam 

4.2.1. Vùng văn hóa Tây Bắc 

4.2.2.Vùng văn hóa Việt Bắc 

4.2.3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc 

Bộ 

4.2.4. Vùng văn hóa Trung Bộ 

4.2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên 

4.2.6. Vùng văn hóa Nam Bộ 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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hợp lý 

8 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 
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- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần CĐR của học phần 
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Trần Ngọc Thêm 

(chủ biên) 
2016 Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo dục 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Trần Quốc Vượng 

(chủ biên) 

2015 Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo dục 

3 
Đào Duy Anh 2018 Việt Nam văn hoá sử 

cương 

Nxb Văn hóa 

Thông tin 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1 - VĂN HÓA HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 4 2  

2 Chương 2 - CÁC THÀNH TỐ VĂN HÓA VIỆT NAM  9 4  

3 Chương 3 – TIẾP XÚC VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA 3 2  
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HỌC PHẦN 15: ĐẠI CƯƠNG VĂN HỌC VIỆT NAM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0838159729                       - Email: 

tanlv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên:  

- Chức danh, học hàm, học vị:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại: …………………………. - Email: ……………………………… 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Đại cương Văn học Việt Nam 

- Tên (tiếng Anh): General of Vietnames Literature 

- Mã học phần: 2502 

4. Số tín chỉ: 3 

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          40     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  05  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  90 

 

6. Mục tiêu của học phần:  
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Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam: Khái niệm 

về văn học, tác giả văn học, quá trình văn học, giá trị văn học…; Các bộ phận hợp 

thành nền văn học, các giai đoạn phát triển của nền văn học; vấn đề ngôn ngữ, chữ viết 

của văn học Việt Nam; quá trình vận động và phát triển của nền văn học; loại hình tác 

giả văn học và các hệ giá trị của văn học trong khai thác phát triển du lịch trong bối 

cảnh hội nhập hiện nay. 

Tựu chung lại, sinh viên cần hiểu những đặc điểm, giá trị của văn học Việt Nam 

và quá trình vận động của các giá trị đó từ truyền thống đến hiện đại, cách thức vận 

dụng những kiến thức về văn học trong phát triển du lịch, đặc biệt trong việc thuyết 

minh điểm đến gắn với danh nhân, tác gia văn học lớn. 

Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, tích cực trong việc chuẩn 

bị bài ở nhà, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm có kết quả. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 
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Mã CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm văn học, tác giả văn học, quá trình 

văn học, giá trị văn học… 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc điểm và 

các khía cạnh nội dung của các khái niệm liên quan. 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được chủ thể và loại 

hình các phương diện văn học trong thực tiễn của nền văn học Việt 

Nam. 

4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định quá trình hình thành, 

vận động và phát triển của nền văn học qua các giai đoạn lịch sử. 
3 

LO2 

- Hiểu về các bộ phận hợp thành của nền văn học; quá trình vận 

động và phát triển của nền văn học, từ văn học dân gian đến văn 

học viết; các giai đoạn phát triển của văn học viết từ thời trung đại 

đến thời hiện đại và văn học Việt Nam đương đại trong bối cảnh 

hội nhập và giao lưu văn hoá, văn học toàn cầu giai đoạn hiện nay. 

4 

- Đánh giá được các đặc điểm của quá trình hình thành, vận động 

và phát triển của nền văn học Việt Nam. 4 

- Hiểu được các nội dung cụ thể về quá trình hình thành, vận động, 

phát triển của nền văn học. 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải những hiện tượng 

văn học tiêu biểu. 
3 

 

 

LO.1.3 

 

- Phân tích được vấn đề về ngôn ngữ, chữ viết, các loại hình tác giả 

văn học Việt Nam.     
3 

- Đánh giá được các đặc điểm, giá trị của hệ thống ngôn ngữ, chữ 

viết và các loại hình tác giả trong nền văn học Việt Nam. 5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu và phân tích được các vấn đề ngôn ngữ, chữ viết của nền 

văn học; phân tích được đặc điểm các loại hình tác giả trong nền 

văn học Việt Nam. 

3 

- Phân tích và đánh giá được các loại hình ngôn ngữ, chữ viết; phân 

tích và đánh giá được các loại hình tác giả văn học. 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  
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8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về văn học: khái niệm văn học; 

khái niệm văn chương; khái niệm nhà văn, tác giả và tác gia văn học; quá trình văn 

học và tiến trình văn học; bộ phận văn học, nền văn học; giá trị văn học; giá trị nhân 

đạo, giá trị nhân văn của nền văn học... 

Chương 2: Nghiên cứu về các bộ phận hợp thành của nền văn học Việt Nam (bộ 

phận văn học dân gian và văn học viết); quá trình phát triển của nền văn học viết Việt 

Nam qua các giai đoạn lịch sử; vấn đề con người qua văn học. 

Chương 3: Nghiên cứu về các khuynh hướng vận động của nền văn học qua các 

thời kỳ lịch sử như khuynh hướng vận động hiện thực hoá; khuynh hướng vận động 

theo hướng dân tộc hoá; khuynh hướng vận động theo hướng dân chủ hoá; khuynh 

hướng vận động theo hướng hiện đại hoá… 

Chương 4: Nghiên cứu về đặc điểm các loại hình tác giả trong nền văn học Việt 

Nam như loại hình tác giả Thiền sư; tác giả Nho sĩ (tác giả nhà Nho), tác giả nhà văn 

chuyên nghiệp… 

LO.2.3 

- Vận dụng được các kĩ năng về phân tích, bình giảng, đánh giá, 

thuyết minh các giá trị văn học trong thực tiễn nghề nghiệp; đặc 

biệt gắn với thuyết minh giá trị văn học gắn với điểm đến du lịch. 

3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để 

nghiên cứu về văn học Việt Nam, hệ giá trị văn học Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về văn 

học, về ứng dụng, khai thác các giá trị văn học trong phát triển du 

lịch. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để tư 

vấn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ 

hành, tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn điểm đến gắn với 

di sản văn học. 

3 
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Chương 5: Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các hệ tư tưởng chính trị - triết học 

trong nền văn học Việt Nam như ảnh hưởng của Phật giáo, của Nho giáo, của Lão – 

Trang, của Kito giáo, của tư tưởng dân chủ Phương Tây trong nền văn học Việt Nam. 

Chương 6: Nghiên cứu các phương pháp và kỹ năng vận dụng tri thức văn học 

Việt Nam trong khai thác phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, khai thác 

giá trị văn học để thuyết minh điểm đến gắn với di sản. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục (đến 3 chữ số) 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: MỘT SỐ KHÁI 

NIỆM CƠ BẢN 

1.1. Khái niệm 

văn học và văn 

chương 

1.1.1. Khái niệm văn 

học 

1.1.2. Khái niệm văn 

chương 

1.2. Khái niệm 

nhà văn, tác gia và 

tác giả văn học 

1.2.1. Khái 

niệm nhà văn 

1.2.2. Khái 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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niệm tác gia và tác 

giả văn học 

1.3. Khái niệm 

tiến trình và quá 

trình văn học 

1.3.1. Khái 

niệm tiến trình 

văn học 

1.3.2. Khái 

niệm quá trình văn 

học 

1.4. Khái niệm 

chủ nghĩa hiện thực, 

chủ nghĩa nhân đạo 

và chủ nghĩa nhân 

văn trong văn học 

1.4.1. Khái 

niệm chủ nghĩa 

hiện thực 

1.4.2. Khái 

niệm chủ nghĩa 

nhân đạo 

1.4.3. Khái 

niệm chủ nghĩa 

nhân văn 

1.5. Khái niệm 

cái đẹp và thẩm mĩ 

trong văn học 

1.5.1. Văn 

chương và cái đẹp 
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1.5.2. Văn 

chương và thẩm 

mĩ 

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: CÁC BỘ PHẬN 

HỢP THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH 

PHÁT TRIỂN CỦA NỀN VĂN 

HỌC VIỆT NAM 

2.1. Bộ phận văn học dân gian 

2.1.1. Những đặc trưng cơ bản 

2.1.2. Hệ thống thể loại 

2.1.3. Những giá trị cơ bản 

2.2. Bộ phận văn học viết 

2.2.1. Văn học thời trung đại (từ 

thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX) 

- Các bộ phận hợp thành của văn 

học 

- Các giai đoạn phát triển 

- Những đặc điểm và giá trị lớn về 

nội dung 

Những đặc điểm và giá trị lớn về 

nghệ thuật 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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2.2.2. Văn học thời hiện đại 

- Văn học từ đầu thế kỷ XX đến 

1945: Những đặc điểm cơ bản; 

thành tựu về nội dung và nghệ 

thuật… 

- Văn học từ 1945 đến hết thế kỷ 

XX: 

+ Cơ sở lịch sử, xã hội, tư tưởng 

văn hoá… 

+ Quá trình phát triển và thành tựu 

cơ bản 

+ Những đặc điểm cơ bản 

2.2.3. Văn học đương đại 

- Hoàn cảnh lịch sử xã hội, tư 

tưởng văn hoá 

-  Những chuyển biến và những 

thành tựu cơ bản 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

LO.2.2 

LO.3.2 
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hợp lý 

3 Chương 3:  CÁC KHUYNH 

HƯỚNG VẬN ĐỘNG CHÍNH 

CỦA NỀN VĂN HỌC  

3.1. Vận động theo hướng dân 

tộc hóa  

3.2. Vận động theo hướng dân 

chủ hóa  

3.3. Vận động theo hướng nhân 

bản hóa  

3.4. Vận động theo hướng hiện 

thực hóa  

35. Vận động theo hướng văn 

học hóa  

3.6. Vận động theo hướng hiện 

đại hóa  

3.7. Quy luật kết tinh nghệ thuật 

của lịch sử văn học Việt Nam 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

LO.2.3 

LO.3.3 
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đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 2) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: LOẠI HÌNH TÁC 

GIẢ TRONG VĂN HỌC VIỆT 

NAM  

4.1. Loại hình học và loại hình 

tác giả văn học 

4.1.1. Loại hình học văn học 

4.1.2. Loại hình tác giả văn học 

4.2. Một số loại hình tác giả 

chính 

4.2.1. Loại hình tác giả trong văn 

học dân gian: kiểu tác giả quần 

chúng và quá trình khuyết danh 

hoá tác giả 

4.2.2. Loại hình tác giả văn trung 

đại: các kiểu tác giả chịu ảnh 

hưởng của những học thuyết tôn 

giáo tín ngưỡng 

4.2.2.1. Loại hình tác giả Thiền sư 

4.2.2.2. Loại hình tác giả vua chúa 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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và tướng lĩnh 

4.2.2.3. Loại hình tác giả Nho gia 

4.2.3. Loại hình tác giả trong văn 

học hiện đại: sự hình thành kiểu 

nhà văn chuyên nghiệp 

 

hợp lý 

6 Chương 5: ẢNH HƯỞNG CỦA 

CÁC TRIẾT THUYẾT TÔN 

GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH 

VĂN HỌC VIỆT NAM 

5.1. Ảnh hưởng của Nho giáo đối 

với văn học Việt Nam  

5.2. Ảnh hưởng của Phật giáo 

đối với văn học Việt Nam  

5.3. Ảnh hưởng của Lão giáo đối 

với văn học Việt Nam  

5.4. Ảnh hưởng của Thiên giáo 

đối với văn học Việt Nam  

5.5. Ảnh hưởng của tín ngưỡng 

dân gian đối với văn học Việt 

Nam  

5.6. Ảnh hưởng của tư tưởng 

phương Tây đối với văn học Việt 

Nam  

5.7. Ảnh hưởng của chủ nghĩa 

Mác đối với văn học Việt Nam  

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

7 Chương 6: HỆ GIÁ TRỊ VĂN 

HỌC VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ 

KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU 

- Thuyết 

giảng 

- Lắng nghe 

bài giảng 

LO.1.3 

LO.2.3 

 



441 
 

LỊCH 

6.1. Quan niệm về giá trị và hệ 

giá trị Việt trong văn học Việt 

Nam 

6.1.1. Thuyết giá trị và phi giá trị 

6.1.2. Giá trị và diễn trình tiếp 

nhận giá trị 

6.2. Giá trị văn học Việt Nam và 

việc vận dụng khai thác kinh 

doanh dịch vụ du lịch lữ hành 

6.2.1. Giá trị văn học Việt Nam 

6.2.1.1. Những phương diện giá trị 

Đất nước Việt Nam trong văn học 

6.2.1.2. Những phương diện giá trị 

Con người Việt Nam trong văn 

học  

 

 

6.3. Một số trường hợp tiêu biểu 

trong thuyết minh điểm đến du 

lịch 

6.3.1. Hội Tao Đàn và Văn Miếu 

Quốc Tử Giám 

6.3.2. Trần Nhân Tông và Yên Tử 

6.3.3. Trần Nguyên Đán, Nguyễn 

Phi Khanh và Nguyễn Trãi với 

Côn Sơn 

6.3.4. Nguyễn Bỉnh Khiêm với 

Làng Trung Am 

6.3.5. Nguyễn Du với không gian 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

6.3.6. Trường thơ Loạn và Hàn 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.3.3 

 



442 
 

Mặc Tử với Quy Nhơn, Ghềnh 

Ráng 

 

8 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 
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tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 
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10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lê Văn Tấn 

(Chủ biên) 
2022 

Đại cương văn học  

Việt Nam 

Tập bài giảng 

lưu hành nội bộ 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 

Trần Ngọc Vương 

(Chủ biên) 

2007 Văn học Việt Nam từ thế 

kỷ X đến hết thế kỷ XIX: 

những vấn đề lý luận và 

lịch sử 

Nxb Giáo dục, Hà 

Nội 

3 

Trần Đăng Suyền, Lê 

Quang Hưng (Chủ 

biên) 

2008 Văn học Việt Nam từ đầu 

thế kỷ XX đến 1945 

Nxb Giáo dục, Hà 

Nội 

4 
Nguyễn Văn Long 

(Chủ biên) 

2008) Văn học Việt Nam từ 1945 

đến 1975) 

Nxb Giáo dục, Hà 

Nội 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT Các nội dung cơ bản  Phân bổ thời gian 
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HỌC PHẦN 16: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanle@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Lịch sử văn minh thế giới 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2513 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          40   

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  05  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  90 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử văn minh thế 

giới. Cụ thể là 2 phần chính: lịch sử văn minh phương Đông và lịch sử văn minh 
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phương Tây. Phần văn minh phương Đông sẽ trình bày những thành tựu của các nền 

văn minh và sự đóng góp của họ vào nền văn minh nhân loại. Phần văn minh phương 

Tây trình bày quá trình phát triển của văn minh phương tây qua các thời kỳ lịch sử và 

đóng góp của văn minh phương Tây đối với sự phát triển của văn minh nhân loại 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các nội dung cơ bản về lịch sử văn minh nhân 

loại 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc điểm, phân 

biệt giữa văn minh phương Đông và phương Tây 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được nguồn gốc, sự 

phát triển của văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định về vai trò, đặc điểm 

của lịch sử văn minh nhân loại trong việc khai thác phát triển du 

lịch 

3 

LO2 

- Hiểu về đặc trưng, giá trị căn bản của các nền văn minh lớn trong 

lịch sử nhân loại 
4 

- Đánh giá được đặc điểm nguồn gốc ra đời, ảnh hưởng của các yếu 

tố địa lý, lịch sử, nguồn gốc chủng tộc đến sự hình thành phát triển 

của các nền văn minh 

4 

- Hiểu được đặc điểm chung và nguyên nhân dẫn đến sự hình 

thành, phát triển, suy tàn của các nền văn minh. 
5 

- Vận dụng kiến thức đã được học vào thực hành nghề nghiệp 3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành, phát triển và suy tàn của các nền văn minh 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng giá trị của các nền minh để lại cho 

nhân loại cả về vật chất và tinh thần 5 

LO.1.4. - Hiểu được vấn đề chung về lịch sử văn minh nhân loại 3 
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 - Phân tích và đánh giá được các giá trị về lịch sử, nghệ thuật, kiến 

trúc và tư tưởng mà các nền văn minh nhân loại đã tạo nên qua các 

thời kỳ lịch sử.  

5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về lịch sử văn minh nhân loại trong kinh 

doanh du lịch, lữ hành. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để 

nghiên cứu về lịch sử văn minh thế giới trong thực hiện công tác, 

nhất là các tour du lịch ở nước ngoài 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về bảo 

tồn, phát triển công trình kiến trúc, các giá trị di sản vật thể và phi 

vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận phục vụ cho 

phát triển du lịch. 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về văn minh phương Đông 

Chương 2: Nghiên cứu về văn minh Ai Cập về cơ sở hình thành cũng như 

các thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ai Cập. 

Chương 3: Nghiên cứu về văn minh Ấn Độ về cơ sở hình thành cũng như các 

thành tựu chủ yếu của nền văn minh Ấn Độ. 

Chương 4: Nghiên cứu về văn minh Trung Quốc về cơ sở hình thành cũng như 

các thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc 

Chương 5: Nghiên cứu về văn minh phương Tây về cơ sở hình thành cũng như 

các thành tựu chủ yếu của nền văn minh phương Tây. 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: VĂN MINH 

PHƯƠNG ĐÔNG 

1.1. Khái niệm  

1.2. Các cách tiếp cận văn minh 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: VĂN MINH AI CẬP 

2.1. Cơ sở của nền văn minh 

2.2. Các thành tựu chủ yếu 

 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: VĂN MINH ẤN ĐỘ 

3.1. Cơ sở của nền văn minh 

3.2. Các thành tựu chủ yếu 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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 não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Chương 4: VĂN MINH 

TRUNG QUỐC 

4.1. Cơ sở của nền văn minh 

4.2. Các thành tựu chủ yếu 
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5 Chương 5: VĂN MINH 

PHƯƠNG TÂY 

5.1. Văn minh Hy Lạp - La Mã  

5.2. Văn minh phương Tây thời 

Trung đại  

5.3. Văn minh công nghiệp 

5.4. Văn minh thế kỷ XX  

 

 

    

6 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

      

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 
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Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 
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- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Vũ Dương Ninh 

(Chủ biên) 
2002 Lịch sử văn minh thế giới Nxb Giáo dục 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 
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HỌC PHẦN 17: ĐỊA LÍ DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Khoa học cơ bản  

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Trương Thị Như Nguyệt 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

nguyetttn@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Đức Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

tuannd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Địa lí du lịch 

- Tên (tiếng Anh): Tourism Geography 

- Mã học phần: 2126 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          45  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   135 
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6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Kiến thức 

- Đào tạo người học nắm vững kiến thức sâu rộng về địa lí du lịch, tiềm năng và 

hiện trạng phát triển du lịch Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các vùng du lịch Việt Nam. 

Đồng thời, thông qua học phần người học nắm rõ đặc trưng khái quát, tài nguyên du 

lịch, thực trạng phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng,...của 7 vùng du lịch 

của Việt Nam. 

- Từ kiến thức của môn học, giúp người học nắm được kiến thức của các học 

phần chuyên ngành, từ đó hiểu và bổ sung cho ngành học và tiếp tục học, nghiên cứu ở 

bậc cao hơn. 

- Trên cơ sở kiến thức đã học, người học có khả năng phân tích, tổng hợp, bình 

luận về các kiến thức liên quan đến quá trình khai thác tài nguyên du lịch, tác động của 

hoạt động du lịch đến các yếu tố sinh thái tự nhiên, đến sự phát triển của kinh tế - xã 

hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

6.2. Kỹ năng 

- Hình thành cho người học kỹ năng phát triển tư duy, phát hiện, phân tích, giải 

quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch. 

- Rèn luyện cho người học kĩ năng sử dụng hệ thống các bản đồ du lịch. 

- Thu thập và xử lí các dữ liệu về du lịch từ sách, các công trình nghiên cứu, bài 

báo,..để phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và công việc sau này. 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác trong quá trình học tập. 

6.3. Thái độ  

- Giáo dục người học có tình yêu đối với môi trường thiên nhiên và môi trường 

xã hội, có trách nhiệm đối với gìn giữ nguồn tài nguyên du lịch của địa phương, của 

quốc gia và của trái đất. Đặt người học vào vị trí một công dân của Trái Đất có trách 

nhiệm với cộng đồng và với hành tinh. 

- Giúp người học yêu quý, tôn trọng nghề nghiệp gắn liền với hoạt động du lịch. 

- Giúp người học thêm yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm đối với việc 

xây dựng quê hương, đất nước. 
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7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

của học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

CLO.1.1 Hiểu được một số khái niệm, các vấn đề lí luận về Địa lí du 

lịch 

2  

CLO.1.2 Phân tích được mối quan hệ giữa vị trí địa lí, tài nguyên du 

lịch đối với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Đồng 

thời, phân tích và đánh giá được thực trạng phát triển của 

ngành du lịch Việt Nam 

5 

CLO.1.3 Nhận biết và đánh giá được đặc điểm của vùng du lịch Trung 

du và miền núi Bắc Bộ 

5 

CLO.1.4 Nhận biết và đánh giá được đặc điểm của vùng du lịch Đồng 

bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc 

5 

CLO.1.5 Nhận biết và đánh giá được đặc điểm của vùng du lịch Bắc 

Trung Bộ 

5 

CLO.1.6 Nhận biết và đánh giá được đặc điểm của vùng du lịch Duyên 

hải Nam Trung Bộ 

5 

CLO.1.7 Nhận biết và đánh giá được đặc điểm của vùng du lịch Tây 

Nguyên 

5  

CLO.1.8 Nhận biết và đánh giá được đặc điểm của vùng du lịch Đông 

Nam Bộ 

5  
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CLO.1.9 Nhận biết và đánh giá được đặc điểm của vùng du lịch Đồng 

bằng sông Cửu Long 

5  

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

CLO.2.1 Vận dụng kĩ năng khai thác và xử lí dữ liệu để nhận biết 

những vấn đề lí luận về địa lí du lịch. 

2  

CLO.2.2 Vận dụng kĩ năng phát hiện, phân tích mối quan hệ giữa vị trí 

địa lí, tài nguyên du lịch và thực trạng phát triển ngành du 

lịch Việt Nam. 

3 

CLO.2.3 Vận dụng kỹ năng phát triển tư duy, kĩ năng khai thác dữ liệu, 

kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng làm việc nhóm để nhận biết, phân 

tích, đánh giá đặc điểm của vùng du lịch Trung du miền núi 

Bắc Bộ 

5 

CLO.2.4 Vận dụng kỹ năng phát triển tư duy, kĩ năng khai thác dữ liệu, 

kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng làm việc nhóm để nhận biết, phân 

tích, đánh giá đặc điểm của vùng du lịch Đồng bằng sông 

Hồng và Duyên hải Đông Bắc 

5 

CLO2.5 Vận dụng kỹ năng phát triển tư duy, kĩ năng khai thác dữ liệu, 

kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng làm việc nhóm để nhận biết, phân 

tích, đánh giá đặc điểm của vùng du lịch Bắc Trung Bộ 

3 

CLO.2.6 Vận dụng kỹ năng phát triển tư duy, kĩ năng khai thác dữ liệu, 

kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng làm việc nhóm để nhận biết, phân 

tích, đánh giá đặc điểm của vùng du lịch Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

5 

CLO.2.7 Vận dụng kỹ năng phát triển tư duy, kĩ năng khai thác dữ liệu, 

kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng làm việc nhóm để nhận biết, phân 

tích, đánh giá đặc điểm của vùng du lịch Tây Nguyên 

  

CLO.2.8 Vận dụng kỹ năng phát triển tư duy, kĩ năng khai thác dữ liệu, 

kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng làm việc nhóm để nhận biết, phân 
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tích, đánh giá đặc điểm của vùng du lịch Đông Nam Bộ 

CLO.2.9 Vận dụng kỹ năng phát triển tư duy, kĩ năng khai thác dữ liệu, 

kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng làm việc nhóm để nhận biết, phân 

tích, đánh giá đặc điểm của vùng du lịch Đồng bằng sông Cửu 

Long 

  

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

CLO.3.2 Có năng lực tự chủ trong việc phân tích những tác động của 

vị trí địa lí, tài nguyên du lịch đối với sự phát triển của ngành 

du lịch Việt Nam. 

3  

CLO.3.3 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa ra nhận 

định và các giải pháp tư vấn cho sự phát triển du lịch của 

vùng du lịch Trung du và miền núi Bắc Bộ 

5 

CLO.3.4 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa ra nhận 

định và các giải pháp tư vấn cho sự phát triển du lịch của 

vùng du lịch Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc 

5 

CLO.3.5 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa ra nhận 

định và các giải pháp tư vấn cho sự phát triển du lịch của 

vùng du lịch Bắc Trung Bộ 

5  

CLO.3.6 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa ra nhận 

định và các giải pháp tư vấn cho sự phát triển du lịch của 

vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ 

5  

CLO.3.7 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa ra nhận 

định và các giải pháp tư vấn cho sự phát triển du lịch của 

vùng du lịch Tây Nguyên 

5  

CLO.3.8 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa ra nhận 

định và các giải pháp tư vấn cho sự phát triển du lịch của 

vùng du lịch Đông Nam Bộ 

5  

CLO.3.9 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa ra nhận 

định và các giải pháp tư vấn cho sự phát triển du lịch của 

5  
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vùng du lịch Đồng bằng song Cửu Long 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học cung cấp cho người học các vấn đề cơ bản về Địa lí du lịch; mối quan 

hệ giữa vị trí địa lí, tài nguyên du lịch và sự phát triển ngành du lịch Việt Nam. Đồng 

thời, cung cấp cho người học đặc điểm khái quát; tài nguyên du lịch; các sản phẩm du 

lịch đặc trưng; địa bàn trọng điểm phát triển du lịch; hệ thống các trung tâm và đô thị du 

lịch cấp quốc gia của 7 vùng du lịch ở Việt Nam. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt 

động học 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1.  

Cơ sở lí luận về Địa lí du lịch 

1.1. Khái quát chung về du 

lịch 

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hình thành và phát 

triển du lịch 

1.3. Tổ chức lãnh thổ du 

lịch 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

giao bài về 

nhà 

Đọc 

TLTK 

trả lời 

câu hỏi 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

CLO.1

.1 

CLO 

2.1 

Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

Quy 

hoạch du 

lịch – Đào 

Đình Bắc 

(dịch) 

2 CHƯƠNG 2 

Tiềm năng và thực trạng phát 

triển phát triển du lịch Việt Nam 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

CLO.1

.2 

CLO.2

Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 
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2.1. Tiềm năng phát triển du lịch 

Việt Nam 

2.1.1. Vị trí địa lí 

2.1.2. Tài nguyên du lịch 

2.2. Thực trạng phát triển du lịch 

Việt Nam 

2.2.1. Quá trình phát triển du lịch 

2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh 

doanh du lịch 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

giao bài về 

nhà 

chương 2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

.2 

CLO.3

.2 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

 

3 CHƯƠNG 3. 

Vùng du lịch Trung du và miền 

núi Bắc Bộ   

3.1. Khái quát 

3.2. Tài nguyên du lịch 

3.3. Thực trạng phát triển du lịch 

3.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và 

các địa bàn du lịch trọng điểm 

3.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm 

và đô thị du lịch quốc gia 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề,  

giao bài về 

nhà 

Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

chương 3. 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

Làm việc 

nhóm. 

Thuyết 

trình 

CLO.1

.3 

CLO.2

.3 

CLO.3

.3 

-Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

-Non 

nước Việt 

Nam 63 

tỉnh thành 

– Quang 

Lân 

-Át lát 

Địa lí Việt 

Nam 

 

4 CHƯƠNG 4. 

Vùng du lịch Đồng bằng sông 

Hồng và Duyên hải Đông Bắc 

4.1. Khái quát 

4.2. Tài nguyên du lịch 

Giải thích 

cụ thể, câu 

hỏi gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

chương 4. 

Tham gia 

phát biểu, 

CLO.1

.4 

CLO.2

.4 

CLO.3

.4 

-Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 
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4.3. Thực trạng phát triển du lịch 

4.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và 

các địa bàn du lịch trọng điểm 

4.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm 

và đô thị du lịch quốc gia 

nhóm, 

thuyết trình 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

Làm việc 

nhóm. 

Thuyết 

trình 

Minh Tuệ. 

-Non 

nước Việt 

Nam 63 

tỉnh thành 

– Quang 

Lân 

-Át lát 

Địa lí Việt 

Nam 

 

5 CHƯƠNG 5. 

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ 

5.1. Khái quát 

5.2. Tài nguyên du lịch 

5.3. Thực trạng phát triển du lịch 

5.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và 

các địa bàn du lịch trọng điểm 

5.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm 

và đô thị du lịch quốc gia 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề,  

giao bài về 

nhà 

Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

chương 5. 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

Làm việc 

nhóm. 

Thuyết 

trình 

CLO.1

.5 

CLO.2

.5 

CLO.3

.5 

-Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

-Non 

nước Việt 

Nam 63 

tỉnh thành 

– Quang 

Lân 

-Át lát 

Địa lí Việt 

Nam 

 

6 CHƯƠNG 6. 

Vùng du lịch Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

6.1. Khái quát 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề,  

Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

chương 6. 

Tham gia 

LO.1.6 

LO.2.6 

LO.3.6 

-Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 
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6.2. Tài nguyên du lịch 

6.3. Thực trạng phát triển du lịch 

6.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và 

các địa bàn du lịch trọng điểm 

6.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm 

và đô thị du lịch quốc gia 

giao bài về 

nhà 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

Làm việc 

nhóm. 

Thuyết 

trình 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

-Non 

nước Việt 

Nam 63 

tỉnh thành 

– Quang 

Lân 

-Át lát 

Địa lí Việt 

Nam 

 

7 CHƯƠNG 7. 

Vùng du lịch Tây Nguyên 

7.1. Khái quát 

7.2. Tài nguyên du lịch 

7.3. Thực trạng phát triển du lịch 

7.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và 

các địa bàn du lịch trọng điểm 

7.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm 

và đô thị du lịch quốc gia 

 Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

chương 7. 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

Làm việc 

nhóm. 

Thuyết 

trình 

CLO.1

.7 

CLO.2

.7 

CLO.3

.7 

-Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

-Non 

nước Việt 

Nam 63 

tỉnh thành 

– Quang 

Lân 

-Át lát 

Địa lí Việt 

Nam 

 

8 CHƯƠNG 8. 

Vùng du lịch Đông Nam Bộ 

8.1. Khái quát 

 Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

chương 8. 

CLO.1

.8 

CLO.2

.8 

CLO.3

-Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 
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8.2. Tài nguyên du lịch 

8.3. Thực trạng phát triển du lịch 

8.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và 

các địa bàn du lịch trọng điểm 

8.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm 

và đô thị du lịch quốc gia 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

Làm việc 

nhóm. 

Thuyết 

trình 

.8 Việt Nam 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

-Non 

nước Việt 

Nam 63 

tỉnh thành 

– Quang 

Lân 

-Át lát 

Địa lí Việt 

Nam 

 

9 CHƯƠNG 9. 

Vùng du lịch Đồng bằng sông Cửu 

Long 

9.1. Khái quát 

9.2. Tài nguyên du lịch 

9.3. Thực trạng phát triển du lịch 

9.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và 

các địa bàn du lịch trọng điểm 

9.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm 

và đô thị du lịch quốc gia 

 Đọc 

TLTK 

Trả lời 

câu hỏi 

chương 9. 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

Làm việc 

nhóm. 

Thuyết 

trình 

CLO.1

.9 

CLO.2

.9 

CLO.3

.9 

-Địa lí du 

lịch – cơ 

sở lí luận 

và thực 

tiễn phát 

triển ở 

Việt Nam 

Nguyễn 

Minh Tuệ. 

-Non 

nước Việt 

Nam 63 

tỉnh thành 

– Quang 

Lân 

-Át lát 

Địa lí Việt 

Nam 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: không 

9.2. Yêu cầu khác: 
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Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20% 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30% 

- Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8, tuần 15) 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 tiết/bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50% 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 
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- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề. 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

TT Điểm bộ 
phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO1.4 

CLO.1.5 

CLO1.6 

CLO1.7 

CLO1.8 

CLO1.9 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO2.3 

CLO2.4 

 

CLO2.5 

CLO2.6 

CLO2.7 

CLO2.8 

CLO2.9 

CLO3.1 

CLO2.3 

CLO3.3 

CLO3.4 

CLO3.5 

CLO3.6 

CLO3.7 

CL03.8 

CLO3.9 

1 Điểm 
chuyên cần 
(20%) 

X X X X X X 

2 Điểm kiểm 
tra giữa kỳ 
(30%) 

      

2.1. Bài kiểm 
tra lần 1 

X  X  X  

2.2. Bài kiểm 
tra lần 2 
(nếu có) 

 X  X  X 

3 Điểm thi 
kết thúc 
học phần 
(50%) 

X X X X X X 
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RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Nghỉ học 

quá 20% số 

tiết 

Nghỉ học 

từ 11% 

→19% số 

tiết 

Nghỉ học 

từ 6% → 

10% số 

tiết 

Nghỉ học 

1% →5% số 

tiết  

Đi học 

100% số 

tiết 

60% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu ý 

kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu quả 

40% 

Điểm trừ Quy định 02 lần khiển trách hạ 1 bậc (1 bậc từ 1-2 điểm) 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của các thành viên trong nhóm 

RUBIC ĐIỂM THẢO LUẬN NHÓM 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi tối 

đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 
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- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội 

dung  

báo 

cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

hình ảnh 

và giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, đẹp, 

có sử dụng 

video 

Nội dung phù hợp 

với yêu cầu, thuật 

ngữ đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng video 

và giải thích cụ 

thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày bố 

cục logic, rõ ràng, 

gồm mở đầu, thân 

bài và kết luận. 

Thuật ngữ sử 

dụng đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện sự 

thành thạo trong 

trình bày và ngôn 

ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, rõ 

ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

Phần trình 

bày ngắn gọn 

dễ hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu 

loát. Thu hút 

được sự chú ý của 

người nghe, 

tương tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe có 

25% 
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ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, chưa 

có tương 

tác với 

người 

nghe 

quy định, 

thỉnh thoảng 

có tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình 

bày 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng quy 

định. Tương 

tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

thể hiểu và theo 

kịp tất cả các nội 

dung trình bày. 

Thời gian trình 

bày đúng quy 

định 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Nguyễn Minh 

Tuệ Vũ Đình Hòa 

2017 Địa lí du lịch – Cơ sở 

lí luận và thực tiễn 

phát triển ở Việt Nam 

NXB Giáo Dục Việt Nam  

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 G.Cazes, 

R.Languar, 

Y.Raynouard 

(Đao Đình Bắc 

dịch) 

2005 Quy hoạch du lịch NXB ĐHQGHN 

2 Quang Lân 2021 Non nước Việt Nam 

63 tỉnh thành 

NXB Hồng Đức 

3 Ngô Đạt Tam – 

Nguyễn Quý 

2021 Át lát Địa lí Việt Nam NXBGD 
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Thao 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời gian 

LT TL/

TH 

KT 

1 MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1.  

Cơ sở lí luận về Địa lí du lịch 

1.4. Khái quát chung về du lịch 

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát 

triển du lịch 

Tổ chức lãnh thổ du lịch 

5   

2 CHƯƠNG II 

Tiềm năng và thực trạng phát triển phát triển du lịch Việt 

Nam 

2.1. Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam 

2.1.1. Vị trí địa lí 

2.1.2. Tài nguyên du lịch 

2.2. Thực trạng phát triển du lịch Việt Nam 

2.2.1. Quá trình phát triển du lịch 

2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch 

10   

3 CHƯƠNG 3. 

Vùng du lịch Trung du và miền núi Bắc Bộ   

3.1. Khái quát 

3.2. Tài nguyên du lịch 

3.3. Thực trạng phát triển du lịch 

3.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn du lịch trọng 

4   
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điểm 

3.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm và đô thị du lịch quốc gia 

 CHƯƠNG 4. 

Vùng du lịch Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc 

4.1. Khái quát 

4.2. Tài nguyên du lịch 

4.3. Thực trạng phát triển du lịch 

4.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn du lịch trọng 

điểm 

4.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm và đô thị du lịch quốc gia 

4   

 Kiểm tra bài 1   1 

4 CHƯƠNG 5. 

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ 

5.1. Khái quát 

5.2. Tài nguyên du lịch 

5.3. Thực trạng phát triển du lịch 

5.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn du lịch trọng 

điểm 

5.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm và đô thị du lịch quốc gia 

4   

5 CHƯƠNG 6. 

Vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ 

6.1. Khái quát 

6.2. Tài nguyên du lịch 

6.3. Thực trạng phát triển du lịch 

6.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn du lịch trọng 

4   
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điểm 

6.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm và đô thị du lịch quốc gia 

6 CHƯƠNG 7. 

Vùng du lịch Tây Nguyên 

7.1. Khái quát 

7.2. Tài nguyên du lịch 

7.3. Thực trạng phát triển du lịch 

7.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn du lịch trọng 

điểm 

7.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm và đô thị du lịch quốc gia 

4   

 

 CHƯƠNG 8. 

Vùng du lịch Đông Nam Bộ 

8.1. Khái quát 

8.2. Tài nguyên du lịch 

8.3. Thực trạng phát triển du lịch 

8.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn du lịch trọng 

điểm 

8.5. Hệ thống khu, tuyến, trung tâm và đô thị du lịch quốc gia 

4   

 CHƯƠNG 9. 

Vùng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long 

9.1. Khái quát 

9.2. Tài nguyên du lịch 

9.3. Thực trạng phát triển du lịch 

9.4. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn du lịch trọng 

điểm 

4   





475 
 

HỌC PHẦN 18: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa luật 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy:  

2.1. Giảng viên 1: 

Họ và tên giảng viên: Lê Thị Châu 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn 

Điện thoại: 0913024200   Email: chault@dhcd.edu.vn  

2.2. Giảng viên 2: 

Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thanh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn 

Điện thoại: 02435334682   Email: thanhnt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần 

Tên (tiếng Việt): Quản lý Nhà nước về Du lịch 

Tên (tiếng Anh): State Management of Tourism 

Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 02 

5. Cấu trúc học phần: 

Giờ lý thuyết:   12 

Giờ thảo luận:  16 

Giờ bài tập, kiểm tra:  2 

Giờ báo cáo thực tế:  0 

Giờ hướng dẫn NH tự học: 

Giờ tự học:   90  

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về Quản lý Nhà nước về Du lịch. Sinh viên 
hiểu được về các khái niệm, bộ máy, nội dung, cách thức, các chủ thể quản lý và chủ 
thể chịu sự   quản lý của nhà nước đối với hoạt động du lịch. Hiểu được nội dung đặc 
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trưng của môn học, từ đó ứng dụng học phần này vào phần chuyên ngành du lịch. Hiểu 
và nắm bắt được các kiến thức cơ bản về Quản lý Nhà nước về Du lịch; Quản lý Nhà 
nước về tài nguyên du lịch và xúc tiến du lịch; Quản lý Nhà nước về khu du lịch và 
điểm du lịch; Quản lý Nhà nước về khách du lịch và hướng dẫn viên du lịch; Quản lý 
Nhà nước về kinh doanh du lịch và hợp đồng du lịch; Quản lý Nhà nước về nhập cảnh 
và xuất cảnh khách du lịch. Vận dụng được các kỹ năng ứng dụng được kiến thức 
trong quá trình học ở bậc Đại học ngành du lịch. 

Mục tiêu cụ thể của học phần 

Li
ên kết 

với CĐR 
của 

CTĐT 

(P
LO.s) 

Về kiến thức  

Trang bị cho sinh viên khái niệm và nhu cầu dạy - học về hoạt động 
Quản lý Nhà nước về Du lịch. Sinh viên hiểu được về các khái niệm, cách 
thức và các lĩnh vực quản lý của nhà nước đối với hoạt động du lịch. Hiểu 
được đặc trưng các phương pháp học, từ đó ứng dụng vào học phần này 
cũng như các học phần chuyên ngành khác. Hiểu và nắm bắt được các kiến 
thức cơ bản về hoạt động quản lý du lịch của Việt Nam hiện nay; Vận dụng 
được các kỹ năng mềm ứng dụng thực hành nghề trong quá trình học tập 
trong bậc Đại học cũng như thực hành nghề sau này. Hình thành và ứng 
dụng được kiến thức trong quá trình học ở bậc Đại học. 

P
LO.5 

Về Kỹ năng  

Sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc 
theo nhóm, làm việc theo phân vai; Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu 
và thông tin; tổng hợp, phản biện cùng các kỹ năng ứng dụng khác như kỹ 
năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm; tra cứu văn bản… 

P
LO.6 

P
LO.7 
PLO.8 

Về năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp  

Tự chủ trong việc tôn trọng và vận dụng phù hợp các quy định pháp 
luật, quy định của đơn vị; Có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức, kỷ luật 
và trách nhiệm nghề nghiệp; trách nhiệm với đơn vị, tổ chức và xã hội. 

P
LO.11 

P
LO.12 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần NH đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO.s): 

Mã 
CĐR 
học 

Mô tả nội dung CĐR học phần 
Mức 
độ 

theo 

Liên kết 
với 

CĐR 
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phần 
CLO.s 

thang 
Bloom 

của 
CTĐT 

(PLO.s) 
CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

CLO.1.1 

Trang bị cho sinh viên khái niệm và nhu cầu dạy - học 
về hoạt động Quản lý Nhà nước về Du lịch. Sinh viên 
hiểu được về các khái niệm, cách thức và các lĩnh vực 
quản lý của nhà nước đối với hoạt động du lịch. 

2 

PLO.5 

CLO.1.2 Hiểu được đặc trưng các phương pháp học, từ đó ứng 

dụng vào học phần này cũng như các học phần chuyên 

ngành khác.  

3 

CLO.1.3 Hiểu và nắm bắt được các kiến thức cơ bản về Khái 

quát Quản lý Nhà nước về Du lịch; Quản lý Nhà nước 

về tài nguyên du lịch và xúc tiến du lịch; Quản lý Nhà 

nước về khu du lịch và điểm du lịch; Quản lý Nhà 

nước về khách du lịch và hướng dẫn viên du lịch; 

Quản lý Nhà nước về kinh doanh du lịch và hợp đồng 

du lịch; Quản lý Nhà nước về nhập cảnh và xuất cảnh 

khách du lịch. 

4 

CLO.1.4 Vận dụng được các kỹ năng mềm ứng dụng thực hành 

nghề trong quá trình học tập trong bậc Đại học cũng 

như thực hành nghề sau này. 

4 

CLO.1.5 Hình thành và ứng dụng được kiến thức trong quá 
trình học ở bậc Đại học. 

4 

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng  

PLO.6 
PLO.7 
PLO.8 

Hiểu, nhận diện được các quy định và các khái niệm 
để không nhầm lẫn khi sử dụng 

2 

Vận dụng, ứng dụng được các kỹ năng đã học để áp 
dụng vào việc học cũng như thực hành nghề sau khi 
tốt nghiệp 

3 

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp  

PLO.11 
PLO.12 

Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức, kỹ năng 
đã học để học và thực hành nghề 

3 

Phân tích, phát hiện, đưa ra các giải pháp, sáng kiến 
để giải quyết những vẫn đề phát sinh trong quá trình 
học và thực hành nghề 

4 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học Quản lý Nhà nước về Du lịch là một môn học cung cấp kiến thức cho 

sinh viên về hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam trong lĩnh 

vực du lịch. Sinh viên sẽ được nắm bắt các kiến thức căn bản về những quy định, 



478 
 

chính sách hiện hành của nhà nước trong từng khía cạnh, đối tượng của hoạt động du 

lịch đã và đang diễn ra trong đời sống thực tiễn của nước ta. 

Học phần Quản lý Nhà nước về Du lịch gồm các nội dung sau: 

- Khái quát Quản lý Nhà nước về Du lịch  

- Quản lý Nhà nước về tài nguyên du lịch và xúc tiến du lịch  

- Quản lý Nhà nước về khu du lịch và điểm du lịch  

- Quản lý Nhà nước về khách du lịch và hướng dẫn viên du lịch  

- Quản lý Nhà nước về kinh doanh du lịch và hợp đồng du lịch 

- Quản lý Nhà nước về nhập cảnh và xuất cảnh khách du lịch  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần, phương pháp dạy và học 

Các nội dung cơ bản 
Số 
tiết 

Phương pháp, hoạt động 
dạy&học 

CĐR 
học phần 
(CLO.s) Giảng viên NH 

Chương 1: Khái quát Quản lý Nhà 
nước về Du lịch 
1.1. Tổng quan Quản lý Nhà nước 
về Du lịch 
1.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng của Quản lý Nhà nước về 
Du lịch 
1.3. Bộ máy tổ chức và quản lý Nhà 
nước về Du lịch 
1.4. Nguồn luật áp dụng của hoạt 
động Quản lý Nhà nước về Du lịch 

4 

Thuyết giảng; 
Vấn đáp; 

Thảo luận; 
Hướng dẫn tự 

học; 
Bài tập nhóm; 

Phản biện; 
Phương pháp 
dạy học sử 
dụng các 

phương tiện 
kỹ thuật hiện 

đại 
 
 

Đọc tài 
liệu; 
Nghe 
giảng; 

Ghi chép; 
Phát biểu 
ý kiến; 
Thảo 
luận; 

Tự học; 
 

CLO.1.1 
CLO.2 
CLO.3 

 

Chương 2: Quản lý Nhà nước về 
tài nguyên du lịch và xúc tiến du 
lịch 
2.1. Khái quát chung 
2.2. Quản lý Nhà nước về tài nguyên 
du lịch 
2.3. Quản lý Nhà nước về xúc tiến 
du lịch 
 

4 

Thuyết giảng; 
Vấn đáp; 

Thảo luận; 
Hướng dẫn tự 

học; 
Bài tập nhóm; 

Phản biện; 
Phương pháp 

đóng vai; 
Phương pháp 
dạy học sử 
dụng các 

phương tiện 
kỹ thuật hiện 

đại 
 

Đọc tài 
liệu; 
Nghe 
giảng; 

Ghi chép; 
Phát biểu 
ý kiến; 
Thảo 
luận; 

Tự học; 
Thực 
hành 

Hướng 
dẫn người 

khác 
 

CLO.1.2 
CLO.2 
CLO.3 
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Chương 3: Quản lý Nhà nước về 
khu du lịch và điểm du lịch 
3.1. Khái quát chung 
3.2. Quản lý Nhà nước về khu du 
lịch 
3.3. Quản lý Nhà nước về điểm du 
lịch 

6 

Thuyết giảng; 
Vấn đáp; 

Thảo luận; 
Hướng dẫn tự 

học; 
Bài tập nhóm; 

Phản biện; 
Phương pháp 

đóng vai; 
Phương pháp 
dạy học sử 
dụng các 

phương tiện 
kỹ thuật hiện 

đại 

 
Đọc tài 

liệu; 
Nghe 
giảng; 

Ghi chép; 
Phát biểu 

ý kiến; 
Tự học; 

 

CLO.1.3 
CLO.2 
CLO.3 

 

Chương 4: Quản lý Nhà nước về 
khách du lịch và hướng dẫn viên 
du lịch 
4.1. Khái quát chung 
4.2. Quản lý Nhà nước về khách du 
lịch 
4.3. Quản lý Nhà nước về hướng dẫn 
viên du lịch 
 

6 

 
Thuyết giảng; 

Vấn đáp; 
Thảo luận; 

Hướng dẫn tự 
học; 

Bài tập nhóm; 
Phản biện; 

Phương pháp 
đóng vai; 

Phương pháp 
thực hành tạo 

sản phẩm 
 

 
Đọc tài 

liệu; 
Nghe 
giảng; 

Ghi chép; 
Phát biểu 

ý kiến; 
Tự học; 
Thực 
hành; 

Hướng 
dẫn người 

khác 
 

CLO.1.4 
CLO.2 
CLO.3 

 

Chương 5: Quản lý Nhà nước về 
kinh doanh du lịch và hợp đồng 
du lịch 
5.1. Khái quát chung 
5.2. Quản lý Nhà nước về kinh 
doanh du lịch 
5.3. Quản lý Nhà nước về hợp đồng 
du lịch 

4 

Thuyết giảng; 
Vấn đáp; 

Hướng dẫn tự 
học; 

Bài tập nhóm; 
Phương pháp 
thực hành tạo 

sản phẩm; 
Phương pháp 

đóng vai 

Đọc tài 
liệu; 
Nghe 
giảng; 

Ghi chép; 
Phát biểu 

ý kiến; 
Tự học; 
Thực 
hành; 

Hướng 
dẫn người 

khác 
 

CLO.1.5 
CLO.2 
CLO.3 

 

Chương 6: Quản lý Nhà nước về 
nhập cảnh và xuất cảnh khách du 
lịch 
5.1. Khái quát chung 

4 

Thuyết giảng; 
Vấn đáp; 

Hướng dẫn tự 
học; 

Đọc tài 
liệu; 
Nghe 
giảng; 

CLO.1.6 
CLO.2 
CLO.3 
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5.2. Quản lý Nhà nước về nhập cảnh 
khách du lịch 
5.3. Quản lý Nhà nước về xuất cảnh 
khách du lịch 

Bài tập nhóm; 
Phương pháp 
thực hành tạo 

sản phẩm; 
Phương pháp 

đóng vai 

Ghi chép; 
Phát biểu 
ý kiến; 
Tự học; 

Thực 
hành; 

Hướng 
dẫn người 

khác 
 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: NH đã học các học phần 

Tên học phần tiên quyết: Không    

Tên học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác: 

Yêu cầu NH có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao, có 

mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: nghe giảng, tích cực 

tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra/đánh giá thường xuyên, 

kiểm tra/đánh giá giữa kỳ và kiểm tra/đánh giá kết thúc học phần. Chuẩn bị đầy đủ 

giáo trình, tài liệu học phần theo yêu cầu của giảng viên. 

NH phải thực hiện đầy nội dung, nhiệm vụ trong từng thời thời gian cụ thể đã 

được giảng viên trình bày trong đề cương học phần. 

Thiếu điểm trong các tiêu chí đánh giá sẽ không có điểm hết môn. 

Các bài tập nộp đúng hạn 

Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 20% số giờ lên lớp. 

Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

Giảng viên có thể thưởng điểm cho NH có nhiều đóng góp cho học phần (như 

cung cấp tài liệu, dịch thuật, những sáng kiến, đổi mới phương pháp học tập…). Điểm 

thưởng cộng vào điểm bài tập ở nhà hoặc vào kết quả điểm của cá nhân trong nhóm. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá. 

10.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20% 

Điểm chuyên cần được giảng viên dùng để đánh giá ý thức học tập, tính tích 

cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, phối hợp của NH trong toàn bộ quá 

trình học tập. Được dùng để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của NH thông qua các 

hoạt động học tập trên lớp, các hoạt động thảo luận nhóm và bài tập nhóm, bài tập cá 

nhân và các hoạt động khác. 
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Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm thúc đẩy ý thức tự học, tự nghiên 

cứu của NH; thúc đẩy tinh thần chủ động, hăng say trong học tập, rèn luyện năng lực học 

tập thường xuyên, năng lực tự chịu trách nhiệm trong học tập của NH. Bên cạnh đó, thúc 

đẩy tinh thần hợp tác, chia sẻ trong các hoạt động học tập giữa các NH với nhau. Giúp NH 

hình thành các giá trị đạo đức trong học tập và nghiên cứu khoa học như sự chăm chỉ, 

chịu khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể, tinh thần làm việc theo nhóm. 

Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện): 

Mức độ thường xuyên tham gia các giờ học trên giảng đường, tinh thần, thái độ 

học tập trên lớp. 

Mức độ chuẩn bị các giáo trình, tài liệu, học liệu liên quan 

Mức độ tham gia các hoạt động học tập trên lớp như: phát biểu ý kiến, tham gia 

thảo luận, ghi chép bài, tham gia các hoạt động khác do giảng viên triển khai. 

Mức độ đọc, nghiên cứu và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

Mức độ chuẩn bị bài tập do giảng viên giao 

Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ học tập khác do giảng viên phân công. 

Hình thức kiểm tra thường xuyên: 

Thông qua điểm danh thường xuyên; 

Thông qua việc chấp hành nội quy, quy chế của NH (đi học đúng giờ, về trang 

phục, thái độ, hành vi, ứng xử…); 

Thông qua đánh giá mức độ tham gia trả lời các câu hỏi do giảng viên nêu; mức 

độ tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, làm bải tập, ghi chép bài trên lớp; thông 

qua kiểm tra kiến thức trên lớp của giảng viên; 

Thông qua việc chuẩn bị bài tập, tài liệu học tập của NH; 

Thông qua việc thực hiện những hoạt động khác do giảng viên phân công 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: 01 bài kiểm tra - Trọng số 30% 

Mục tiêu: Đánh giá khả năng, mức độ tiếp thu các kiến thức và kỹ năng của NH 

sau nửa học kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

Tiêu chí đánh giá: 

Đánh giá được khái quát mức độ tiếp thu khối lượng các kiến thức và kỹ năng 

mà NH đã được học. 

Đánh giá được khả năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng phân tích, tổng hợp trong 

việc giải quyết các nhiệm vụ được giao. 

Hình thức kiểm tra giữa kỳ: lựa chọn 1 trong 2 hình thức (tùy điều kiện thực tế) 

- Bài viết tự luận – 100 phút 
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- Bài tập thảo luận nhóm 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50% 

Mục tiêu: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kỹ năng thu được của 

NH đối với học phần; làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách giảng dạy của giảng 

viên và cách học của NH trong những năm học tiếp theo. 

Tiêu chí đánh giá: 

Đánh giá được khái quát mức độ tiếp thu khối lượng các kiến thức và kỹ năng 

mà NH đã được học trong toàn bộ học phần. 

Đánh giá được khả năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng phân tích, tổng hợp, liên 

hệ, vận dụng thực tế liên quan đến những kiến thức, kỹ năng đã được học. 

Hình thức kiểm tra/đánh giá cuối kì: Bài thi tự luận - 60 đến 90 phút 

10.4. Bảng mô tả phương thức, tiêu chí đánh giá hoạt động học tập của 

NH: 

Đánh giá chuyên cần, ý thức, thái độ, tự học, tự nghiên cứu trên lớp 

Tiêu chí 
Tỷ lệ 

% 

Mức chất lượng 

Điểm Rất tốt Tốt 
Đạt yêu 

cầu 
Không đạt 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 
Tham dự 
theo 
TKB 

50 
Tham dự 
>90% buổi 
học 

Tham dự 
80 - 90% 
buổi học 

Tham dự 70 
-80% buổi 
học 

Tham dự 
<70% buổi 
học 

 

Tham 
gia các 
hoạt 
động học 
tập 

10 

Nhiệt tình 
trao đổi, 
phát biểu, 
trả lời nhiều 
câu hỏi 

Có đặt/trả 
lời, > 2 
câu hỏi 

Có đặt/trả 
lời ít 
nhất 1 câu 
hỏi 

Không tham 
gia thảo luận, 
trả lời, đóng 
góp 

 

Tinh 
thần, thái 
độ học 
tập trên 
lớp. 

10 

Trật tự, chú 
ý nghe 
giảng, ghi 
chép bài 

Bị nhắc 
nhở 1 lần 

Bị nhắc nhở 
từ 2 đến 4 
lần 

Bị nhắc nhở 
từ 5 lần trở 
lên 

 

Chuẩn bị 
giáo 
trình, tài 
liệu, học 
liệu liên 
quan 

10 
Đầy đủ ở tất 
cả các buổi 
học 

Thiếu 1 
lần 

Từ 2 đến 4 
lần 

Từ 5 lần trở 
lên 

 

Tự đọc, 
tự 
nghiên 
cứu và 

10 
Đầy đủ tất 
cả các tài 
liệu 

Thiếu 1 
lần 

Từ 2 đến 4 
lần 

Từ 5 lần trở 
lên 
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sử dụng 
các tài 
liệu do 
GV 
hướng 
dẫn. 
Chuẩn bị 
bài tập do 
giảng viên 
giao 

10 Đầy đủ 
Thiếu 1 
lần 

Từ 2 đến 4 
lần 

Từ 5 lần trở 
lên 

 

Đánh giá sản phẩm/báo cáo làm việc nhóm. 

Mức chất 
lượng 

Thang 
điểm 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi 8.5 - 10 

Hình thức đẹp, rõ, không lỗi chính tả (10%). 
Trình bày rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu 
người nghe (10%) 
Nội dung báo cáo/chất lượng sản phẩm đáp 
ứng 80% - 100% yêu cầu của giảng viên 
(40%). 
Trả lời đúng tất cả các câu hỏi (20%). 
Có 100% thành viên tham gia thực hiện/trình 
bày (20%). 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  
Trung bình 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  
Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét  

Đánh giá hoạt động thuyết trình 

 
Tỷ 
lệ 
% 

Mô tả mức chất lượng 

Điểm Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Không đạt 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Giọng nói 10 
Rõ ràng, âm 
lượng vừa 
đủ 

 

Hoàn toàn 
không rõ 
ràng, không 
nghe rõ 

 

Mức độ lưu loát 
khi trình bày 

10 
Lưu loát, 
tốc độ phù 
hợp 

Hoàn tòa 
không 
không lưu 
loát, tốc độ 
không phù 
hợp 

 

Cảm xúc/thái 
độ/biểu hiện 

10 

Kiểm soát 
tốt cảm xúc. 
Thái độ cởi 
mở, nhiệt 

Không kiểm 
soát được 
cảm xúc. 
Không có 
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tình thái độ phù 
hợp 

Yêu cầu nội dung 
bài thuyết trình 

60 
Đáp ứng 
80% - 100% 
yêu cầu 

Đáp ứng 
70% -
80% yêu 
cầu 

Đáp ứng 
50% -70% 
yêu cầu 

Đáp ứng 
dưới 50% 
yêu cầu 

 

Cấu trúc trình bày 
bài thuyết trình 
(giới thiệu/nội 
dung/kết thúc) 

10 Phù hợp 

Thiếu 
mở đầu 
hoặc kết 
luận 

Thiếu cả mở 
đầu và kết 
luận 

Không phù 
hợp, không 
logic 

 

Đánh giá hoạt động tự học/tự nghiên cứu/làm bài tập của NH 

Mức chất 
lượng 

Thang 
điểm 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi 8.5 - 10 

Đáp ứng đúng giới hạn/quy định về thời gian (10%) 
Đáp ứng 80% - 100% yêu cầu về nội dung được 
hướng dẫn tự học (70%) 
Đáp ứng được 80% - 100% hướng dẫn của GV về 
hoạt động tự học/tự nghiên cứu/làm bài tập (20%) 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  
TB 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  
Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét   

Đánh giá bài tự luận/tiểu luận của cá nhân 

Mức chất 
lượng 

Thang 
điểm 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi 8.5 - 10 

Không có lỗi chính tả; hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ 
rõ ràng, đúng quy định (10%). 
Bố cục có đầy đủ các phần và độ dài theo quy 
định, logic(10%). 
TLTK phong phú, được sắp xếp đúng quy định, 
trích dẫn đúng thể thức (10%). 
Đáp ứng 80% - 100% yêu cầu của GV về nội 
dung (70%). 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  
Trung bình 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  
Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét   

10.5. Ma trận liên kết đánh giá điểm học tập với CĐR của học phần 

Điểm bộ phận 
Chuẩn đầu ra học phần (CLO.s) 

CLO.1.1 CLO.1.2 CLO.1.3 CLO.1.4 CLO.1.5 CLO.2 CLO.3 

Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 
Điểm kiểm tra giữa kì 
(30%) 

X X X X    
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HỌC PHẦN 19: QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Đức Tĩnh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0913534205   - Email: tinhnd@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hoàng Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0989586760   - Email: mainh@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt):  Quan hệ lao động 1  

- Tên (tiếng Anh): Labour relations (Module 1) 

- Mã học phần: 1109 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:            35  

- Giờ thực hành:      0 

- Giờ thảo luận:     10 

- Giờ báo cáo thực tế:  0  

- Giờ tự học:     135 
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6. Mục tiêu của học phần: 

  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống về quan hệ lao 

động nhằm hình thành kiến thức cơ sở về ngành quan hệ lao động. Người học có thể 

vận dụng được khối kiến thức cơ sở ngành này trong quá trình học các môn học 

chuyên ngành, đi thực tập tốt nghiệp và làm việc sau này. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

  Sau khi học xong học phần người học đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LOs): 

Mã 

CĐR 
Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết với 

CĐR của 

CTĐT (Đáp 

ứng CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

Diễn giải được các điều kiện xác lập, nguyên tắc vận hành và phát 

hiện được các nhân tố tác động đến quan hệ lao động theo nguyên 

lý chung. 

3 

LO.2 
LO.1.2 

Phân biệt, Đánh giá được vị thế; mối quan hệ giữa các chủ thể, các 

tổ chức đại diện của các chủ thể; thực trạng vận hành cơ chế, thiết 

chế trong quan hệ lao động thực tiễn trên thế giới. 

4 

LO.1.3 
Thử nghiệm tư vấn giải pháp cho các chủ thể trong vận hành nội 

dung, hình thức của quan hệ lao động thực tiễn Việt Nam. 
4 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 

Có khả năng thu thập, xử lý thông tin để tiếp cận, nhận diện hiệu 

quả áp dụng các nguyên tắc vận hành, các yếu tố tác động đến quan 

hệ lao động thực tiễn ở một số nước trên thế giới. 

4 

LO.8 

 

LO.2.2 

Có khả năng nghiên cứu về vị thế của các chủ thể, các tổ chức đại 

diện của các chủ thể trong quan hệ lao động tại Việt Nam và một số 

nước trên thế giới. 

4 
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LO.2.3 
Có khả năng làm việc theo nhóm, áp dụng công nghệ trong thuyết 

trình về nội dung, hình thức quan hệ lao động thực tiễn. 
4 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

Có khả năng vận dụng kiến thức về điều kiện vận hành các cơ chế 

trong quan hệ lao động để phân tích, lập kế hoạch hoàn thiện điều 

kiện vận hành cơ chế trong quan hệ lao động hiệu quả. 

4 
LO.14 

LO15 

LO.3.2 
Nhiệt tình, có trách nhiệm và tuân theo pháp luật khi tư vấn các nội 

dung, hình thức trong quan hệ lao động thực tiễn. 
4 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần Quan hệ lao động 1 bao gồm những nội dung sau:  

  Thứ nhất, phân tích những vấn đề khái quát về quan hệ lao động như: Nguồn 

gốc hình thành và phát triển của quan hệ lao động; Các học thuyết và mô hình; Các 

khái niệm và phân loại; Vai trò của xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến 

bộ đối với các chủ thể; Các điều kiện xác lập; Các nguyên tắc vận hành và các nhân tố 

ảnh hưởng đến quan hệ lao động. Thứ hai, phân tích các chủ thể và các cơ chế hoạt 

động, thiết chế của quan hệ lao động. Thứ ba, phân tích nội dung, hình thức biểu hiện 

của quan hệ lao động. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục (đến 3 chữ số) 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Hoạt động học 

của người học 

1 Chương 1.Khái quát về quan hệ 

lao động 

1.1. Nguồn gốc hình thành, phát 

Thuyết 

giảng; 

Phát 

giảng 

và ghi 

LO.1.1 

LO.2.1 

[1] 

[2] 
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triển của quan hệ lao động 

1.1.1. Nguồn gốc hình thành của 

quan hệ lao động  

1.1.2. Sự phát triển của quan hệ lao 

động 

1.1.3. Mô hình quan hệ lao động 

1.1.4. Quan hệ lao động của một số 

quốc gia hiện nay 

1.2. Khái niệm, phân loại quan hệ 

lao động 

1.2.1. Khái niệm quan hệ lao động 

1.2.2. Phân loại quan hệ lao động 

1.3. Đặc điểm của quan hệ lao 

động 

1.3.1. Quan hệ lao động vừa mang 

tính kinh tế vừa mang tính xã hội 

1.3.2. Quan hệ lao động vừa mâu 

thuẫn vừa thống nhất 

1.3.3. Quan hệ lao động vừa bình 

đẳng vừa không bình đẳng 

1.3.4. Quan hệ lao động vừa mang 

tính cá nhân vừa mang tính tập thể 

1.4.  Vai trò xây dựng quan hệ lao 

động hài hoà, ổn định, tiến bộ 

1.4.1. Đối với lợi ích của người lao 

động 

1.4.2. Đối với lợi ích của người sử 

dụng lao động 

vấn;  

Nêu và 

giải 

quyết 

vấn đề; 

Động 

não; 

Giải 

thích cụ 

thể; 

Hướng 

dẫn 

cách 

đọc 

tài liệu. 

 

bài; 

Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu; Trả lời 

câu 

hỏi, 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài. 

 

 [3] 

[4] 

[5] 

[6] 
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1.4.3. Đối với lợi ích của nhà nước 

và xã hội 

1.5. Điều kiện xác lập và nguyên 

tắc vận hành quan hệ lao động 

1.5.1. Điều kiện xác lập quan hệ 

lao động 

1.5.2. Nguyên tắc vận hành quan 

hệ lao động 

1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến 

quan hệ lao động 

1.6.1. Khái niệm các nhân tố ảnh 

hưởng đến quan hệ lao động 

1.6.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến 

quan hệ lao động ở cấp quốc gia 

1.6.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến 

quan hệ lao động ở cấp ngành 

1.6.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến 

quan hệ lao động ở cấp doanh 

nghiệp 

2 Chương 2. Chủ thể và cơ chế 

hoạt động của quan hệ lao động 

2.1. Chủ thể của quan hệ lao động 

2.1.1. Khái niệm chủ thể của quan 

hệ lao động 

2.1.2. Các chủ thể của quan hệ lao 

động 

2.1.3. Vị thế và mối quan hệ của 

các chủ thể trong quan hệ lao động 

Thuyết 

giảng; 

Phát 

vấn; 

Nêu và 

giải 

quyết 

vấn đề; 

Động 

Nghe 

giảng 

và ghi 

bài; 

Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu; Trả lời 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 
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2.1.4. Tổ chức và hoạt động của 

các chủ thể trong quan hệ lao động 

2.2. Cơ chế hoạt động của quan 

hệ lao động 

2.2.1. Cơ chế hai bên trong quan hệ 

lao động 

2.2.2. Cơ chế ba bên trong quan hệ 

lao động 

2.3. Các thiết chế để điều chỉnh 

quan hệ lao động 

2.3.1. Tổ chức đại diện người lao 

động và người sử dụng lao động 

2.3.2. Cơ quan trung gian hòa giải 

lao động 

2.3.3. Cơ quan trọng tài lao động 

2.3.4. Cơ quan tòa án lao động 

2.3.5. Cơ quan tham vấn, hỗ trợ 

2.3.6. Cơ quan quản lý nhà nước về 

quan hệ lao động 

* Thảo luận 

não;   

Thảo 

luận 

nhóm 

Giải 

thích cụ 

thể; 

Giao bài 

tập, tình 

huống; 

Hướng 

dẫn 

tự 

nghiên 

cứu 

câu 

hỏi, 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài;  

Thuyết trình; 

Làm việc 

nhóm 

 

3 Chương 3. Nội dung, hình thức 

biểu hiện của quan hệ lao động 

3.1. Nội dung của quan hệ lao 

động 

3.1.1. Nhóm tiếp cận theo thời gian 

tiến hành của quan hệ lao động 

3.1.2. Nội dung quan hệ lao động 

theo quyền và nghĩa vụ của các bên 

Thuyết 

giảng; 

Phát 

vấn; 

Nêu và 

giải 

quyết 

vấn đề; 

Nghe 

Nghe 

giảng 

và ghi 

bài; 

Đọc 

nghiên 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.2 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 
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trong quan hệ lao động 

3.2. Hình thức biểu hiện của quan 

hệ lao động 

3.2.1. Hợp đồng lao động trong vận 

hành quan hệ lao động 

3.2.2. Thoả ước lao động tập thể 

trong vận hành quan hệ lao động 

3.2.3. Giải quyết tranh chấp lao 

động trong vận hành quan hệ lao 

động 

3.2.4. Giải quyết đình công trong 

vận hành quan hệ lao động 

* Thảo luận 

Động 

não;   

Thảo 

luận 

nhóm 

Giải 

thích cụ 

thể; 

Giao bài 

tập, tình 

huống; 

Hướng 

dẫn 

tự 

nghiên 

cứu 

cứu tài 

liệu; Trả lời 

câu 

hỏi, 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài;  

Thuyết trình; 

Làm việc 

nhóm 

 

4 02 Bài kiểm tra thường xuyên số 

 (Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 2,3) 

Giao bài 

kiểm tra 

viết trên 

lớp  

Làm bài kiểm 

tra trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Lịch sử quan hệ lao động    Mã HP: 1121  
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9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu người học tích cực tham gia học tập và đóng 

góp ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Người học suy nghĩ, tự do nêu ý kiến nhằm kích 

thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Người học tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Người học chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Người học hoàn thành: việc tham gia các bài tập theo chương, làm bài kiểm tra 

thường xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên (điểm chuyên cần), trọng số: 20 % 

- Mục tiêu:  

Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình thành các kĩ 

năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp tác và làm 

việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học của người học. 

Người dậy nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù 

hợp. 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện): 

+ Sự tham gia lớp học: Người học tích cực tham gia ý kiến, tham dự đầy đủ giờ 

học; Không nghỉ quá 20% tổng số tiết học của học phần. 

+ Giờ thảo luận: Người học tham gia đủ, tích cực; Năng động, sáng tạo; Thể 

hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, thuyết trình khi giải quyết nhiệm vụ; Đọc và sử dụng 

các tài liệu học tập. 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Điểm danh, theo dõi quá trình học tập của người học.  

10.2. Kiểm tra giữa kỳ(điểm kiểm tra học trình), trọng số: 30 % 

- Tổ chức 02 bài kiểm tra 

a. Bài kiểm tra số 01 
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- Mục tiêu: Đánh giá người học vể tổng hợp kiến thức và kĩ năng thu được sau Chương 

2 để làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học, khả năng đáp ứng 

CĐR tại thời điểm kiểm tra. 

- Kĩ thuật đánh giá: 2 câu/10 điểm, đáp ứng yêu cầu của đáp án.  

+ Câu hỏi lý thuyết: 1 câu/5 điểm, đáp ứng yêu cầu của đáp án. 

+ Câu hỏi bài tập: 1 câu/5 điểm, đáp ứng yêu cầu của đáp án. 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/bài). 

b. Bài kiểm tra số 02 

- Mục tiêu: Đánh giá người học vể tổng hợp kiến thức và kĩ năng thu được sau Chương 

3 để làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng đáp ứng CĐR học phần tại thời điểm kiểm 

tra. 

- Kĩ thuật đánh giá: 2 câu/10 điểm, đáp ứng yêu cầu của đáp án.  

+ Câu hỏi lý thuyết: 1 câu/5 điểm, đáp ứng yêu cầu của đáp án. 

+ Câu hỏi bài tập: 1 câu/5 điểm, đáp ứng yêu cầu của đáp án. 

- Hình thức: 02Bài làm viết trên lớp (1 tiết/bài). 

10.3. Thi cuối kỳ(điểm thi hết học phần), trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

 + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 
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TT Điểm thành phần 

CĐR của học phần (LOs) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%) X X X X X    

3 Điểm thi kết thúc học phần (70%) X X X X X X X X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm thảo luận, thuyết trình. 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của người học theo nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 điểm 

so với điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so với 

điểm trung bình nhóm 

Thảo 

luận 

nhóm 

Không tham gia, 

không chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng góp, 

bị trừ đi tối đa 02 

điểm 

Tham gia ở mức độ 

trung bình, cho điểm 

bằng điểm trung bình 

của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 điểm 

so với điểm trung bình 

của nhóm 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của người học theo nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
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Nội 

dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không phù 

hợp 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và giải 

thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ 

ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ 

ràng, đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng video 

và giải thích cụ 

thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide trình 

bày với sớ 

lượng phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình bày 

bố cục logic, 

rõ ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết luận 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận, thể 

hiện sự thành 

thạo trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng đơn 

giản, dễ hiểu. 

Thể hiện sự 

thành thạo trong 

trình bày và ngôn 

ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, vượt 

quá thời 

gian quy 

định, sử 

dụng thuật 

ngữ không 

đúng, phát 

âm không 

rõ, giọng 

nói nhỏ, 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số từ 

không rõ, 

sử dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

Phần trình bày 

có bố cục 3 

phần rõ ràng, 

giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, 

dễ nghe, thời 

gian trình bày 

đúng quy định, 

thỉnh thoảng 

có tương tác 

với người 

nghe, người 

Phần trình bày 

ngắn gọn dễ 

hiểu. Sử dụng 

các thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục rõ 

ràng, giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. Thời gian 

trình bày đúng 

quy định. 

Tương tác tốt 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu 

loát. Thu hút 

được sự chú ư 

của người nghe, 

tương tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe có 

thể hiểu và theo 

kịp tất cả các nội 

25% 
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người 

nghe 

không 

hiểu 

với người 

nghe 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình bày 

với người nghe. 

Người nghe 

hiểu được nội 

dung trình bày 

dung trình bày. 

Thời gian trình 

bày đúng quy 

định 

 

 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm XB Tên tài liệu 
NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

1 
TS. Nguyễn Đức 

Tĩnh (Chủ biên) 
2021 

Giáo trình Quan hệ 

lao động (Phần 1) 
NXB Dân trí 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 
Tên tài liệu 

NXB, tên tạp chí/  

nơi ban hành VB 

1 
Vũ Hoàng Ngân 

Vũ Thị Uyên 
2019 

Giáo trình Quan hệ 

lao động 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

2 Nguyễn Duy Phúc 2012 
Các Nguyên lý Quan 

hệ lao động 
NXB Lao động  

3 
Phan Thị Ánh Tuyết, 

Nguyễn Thị Lan Anh 
2018 

Cẩm nang pháp luật 

về quan hệ lao động 
NXB Lao động 

4 Bộ LĐTBXH 2013 
Mô hình quan hệ lao 

động ở Việt Nam 
Nxb Khoa học kỹ thuật 
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HỌC PHẦN 20: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Xã hội học 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Hồng Nhung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

 Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng, Trường Đại 

học Công đoàn 

- Điện thoại: 0912560023   -  Email: nhunglth@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Diệu Linh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-0243-5330219   - Email: linhnnd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (Tiếng Việt): TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI  

- Tên (tiếng Anh): Mass communications and public opinion. 

- Mã học phần: ……………………. 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  15  

- Giờ thảo luận:    

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   135 
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6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức lý luận cơ bản và kỹ năng thực hành phân tích 

những sự kiện, hiện tượng về truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Từ đó, sinh 

viên có góc nhìn khoa học và đúng đắn khi xem xét các sự kiện hiện tượng truyền 

thông đại chúng, dư luận xã hội. Đồng thời thấy được vai trò to lớn của truyền thông 

đại chúng, dư luận xã hội đối với đời sống xã hội. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức độ 

theo 

thang 

BCLOom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.s Chuẩn về kiến thức   

CLO.1.1 Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản. Phân biệt 

được nội hàm của các khái niệm và vận dụng vào phân 

tích sự kiện, hiện tượng truyền thông đại chúng.  

3  

CLO.1.2 Nắm vững được chức năng của truyền thông đại chúng 

và vai trò của truyền thông đại chúng với xã hội. 

2  

CLO.1.3 Nắm được quá trình hình thành và phát triển của 

truyền thông đại chúng và vận dụng lý thuyết truyền 

thông đại chúng vào phân tích, lý giải các sự hiện, hiện 

tượng xã hội. 

4  

CLO.1.4 Hiểu được nội hàm của khái niệm dư luận xã hội. Phân 

biệt được dư luận xã hội và tin đồn. Nắm vững lịch sử 

hình thành và các tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội 

trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 

4  

CLO.1.5 Hiểu được bản chất của dư luận xã hội. Vận dụng phân 

tích, đánh giá con đường hình thành dư luận xã hội 

5  
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trong các trường hợp cụ thể. 

CLO.1.6 Hiểu được các tính chất, chức năng cơ bản của dư luận 

xã hội. Vận dụng phân tích Dư luận xã hội về các sự 

kiện, hiện tượng cụ thể. 

4  

CLO.1.7 Nắm được cơ sở lý luận nghiên cứu mối quan hệ giữa 

truyền thông đại chúng và dư luận xã hội; vận dụng 

kiến thức đó để phân tích tác động của truyền thông 

đại chúng đến việc hình thành, thể hiện dư luận xã hội 

và ngược lại. 

4  

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

CLO.2.1 Nhớ được các kỹ năng cần có khi thực hành nghiên 

cứu thiết chế truyền thông đại chúng 

1  

CLO.2.2 Vận dụng các kỹ năng đã học để lý giải chức năng, vai 

trò của truyền thông đại chúng đối với xã hội 

4  

CLO.2.3 Vận dụng tri thức đã học để phân tích hoạt động 

truyền thông đại chúng 

4  

CLO.2.4 Vận dụng tri thức đã học vào phân tích, lý giải sự kiện, 

hiện tượng dư luận xã hội 

5  

CLO.2.5 Vận dụng vào phân tích bản chất, con đường hình 

thành dư luận xã hội. 

5  

CLO.2.6 Kỹ năng so sánh, phân tích mối liên hệ giữa sự kiện xã 

hội truyền thông đại chúng và quá trình hình thành, thể 

hiện, định hướng dư luận xã hội 

4  

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

CLO.3.3 Có năng lực tự chủ trong vận .dụng kiến thức chuyên 

môn để phân tích, phản biện, thuyết trình về bản chất 

khái niệm truyền thông đại chúng 

4  

CLO.3.5 Có năng lực phân tích đánh giá vấn đề dư luận xã hội 5  

Giải thích cách làm: 

Có 6 cấp độ trong thang nhận thức BCLOom gồm: 

+ Cấp độ 1: Nhớ (Remembering) 
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+ Cấp độ 2: Hiểu (Understanding) 

+ Cấp độ 3: Vận dụng (Applying) 

+ Cấp độ 4: Phân tích (Analyzing) 

+ Cấp độ 5: Đánh giá (Evaluating) 

+ Cấp độ 6: Sáng tạo (Creating). 

CLO.1 là ký hiệu về chuẩn kiến thức; CLO.1.1. là ký hiệu về chuẩn kiến thức 

mà sinh viên phải đạt được khi học chương 1;….: CLO.1.5. là ký hiệu về chuẩn kiến 

thức mà sinh viên phải đạt được khi học chương 5 (Ghi chú: Không nhất thiết phải liệt 

kê đủ theo chương; Ví dụ, Nếu chương 2 không yêu cầu về chuẩn kiến thức đối với 

sinh viên thì khi mã hóa CLO.1.1 tiếp sau là CLO.1.3.) 

Cột Liên kết với CĐR của CTĐT (Đáp ứng CĐR CTĐT) giảng viên không phải 

làm 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về TTĐC, DLXH. Làm rõ nội 

hàm của các khái niệm cơ bản về TTĐC, DLXH; giúp người học hiểu bản chất của 

quá trình truyền thông đại chúng, phân tích TTĐC như một quá trình xã hội, có chức 

năng và vai trò xã hội quan trọng; lược sử và giới thiệu hệ thống lý thuyết nghiên cứu 

về TTĐC, DLXH; làm rõ đặc trưng, bản chất và mối quan hệ biện chứng giữa TTĐC 

và DLXH; giúp người học vận dụng lý thuyết và kỹ năng cơ bản của TTĐC, DLXH để 

phân tích các vấn đề xã hội một cách khoa học. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu học 

tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Phương 

pháp  

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học của 

SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham khảo 

1 Chương 1. MỘT SỐ KHÁI 

NIỆM CƠ BẢN. 

1.1. Truyền thông 
1.1.1. Định nghĩa 
1.1.2. Các loại 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

 

CLO.1.1 

CLO.2.1 
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hình truyền thông. 
1.1.3. Một số mô 
hình truyền thông. 

1.2. Đại chúng 

1.2.1. Định nghĩa 

1.2.2. Đặc điểm của 

Đại chúng 

1.3. Truyền thông đại chúng 

    1.4. Các phương tiện truyền 

thông đại chúng 

Bài tập chương 1 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

chương 

1 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.3.3 

 

 

 

2 Chương 2: Chức năng, vai 

trò của Truyền thông đại 

chúng. 

2.1. Chức năng của Truyền 

thông đại chúng 

2.1.1. Chức năng tư tưởng 

2.1.2. Chức năng Giám sát và 

phản biện xã hội 

2.1.3. Chức năng tâm lý xã hội 

2.3. Vai trò của Truyền thông 

đại chúng 

Bài tập chương 2 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

2 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.2 

CLO.2.2 

 

 

3 Chương 3: Sơ lược về lịch sử 

và lý thuyết nghiên cứu 

Truyền thông đại chúng. 

3.1.Sơ lược lịch sử phát triển 

của truyền thông 

3.1.1.Từ năm 1910 đến trước 

chiến tranh thế giới lần 2 

3.1.2.Từ năm 1940 đến năm 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

3 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

CLO.1.3 

CLO.2.3 

CLO.3.3 
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1960 

3.1.3.Từ năm 1960 đến nay 

3.2..Các lý thuyết nghiên cứu  

3.2.1.Thuyết viên đạn ma thuật 

3.2.2.Thuyết mô hình hai bước 

3.2.3.Thuyết thiết lập chương 

trình nghị sự 

3.2.4.Thuyết sử dụng và hài 

lòng 

Bài tập chương 4 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

4 Chương 4: Dư luận Xã hội và 

lịch sử nghiên cứu dư luận xã 

hội 

4.1. Khái niệm Dư luận Xã hội 

4.2. Phân biệt Dư luận Xã hội 

và Tin đồn. 

4.3. Vài nét về lịch sử Dư luận 

Xã hội 

4.3.1. Lịch sử hình thành Dư 

luận Xã hội 

4.3.2. Các tổ chức nghiên cứu 

Dư luận Xã hội. 

Bài tập chương 4 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

4 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.4 

CLO.2.4 

 

 

5 Chương 5: Khách thể, chủ 

thể, con đường hình thành và 

thể hiện Dư luận Xã hội 

5.1. Khách thể của Dư luận Xã 

hội 

5.2. Chủ thể của Dư luận Xã hội 

5.3. Con đường hình thành và 

thể hiện Dư luận Xã hội 

Bài tập chương 5 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

5 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

CLO.1.5 

CLO.2.5 

CLO.3.5 
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pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

6 Chương 6: Tính chất và chức 

năng của Dư luận Xã hội 

6.1. Tính chất của Dư luận Xã 

hội 

6.1.1. Tính công khai công 

chúng 

6.1.2. Tính lợi ích 

6.1.3. Tính tiềm ẩn 

6.1.4. Tính lan truyền 

6.1.5. Tính biến đổi 

6.2. Chức năng của Dư luận Xã 

hội 

6.2.1 Đánh giá 

6.2.2. Điều hòa các quan hệ xã 

hội 

6.2.3. Giáo dục 

6.2.4. Giám sát 

6.2.5. Tư vấn phản biện 

6.2.6. Giải tỏa tâm lý-xã hội 

  CLO.1.6 

CLO.2.6 

 

7 Chương 7: Mối quan hệ giữa 

truyền thông đại chúng và dư 

luận xã hội  

7.1. Cơ sở nghiên  cứu mối quan 

hệ truyền thông đại chúng và dư 

luận xã hội 

7.2. Vai trò của TT ĐC trong 

việc hình thành và thể hiện Dư 

luận xã hội 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải 

quyết vấn 

đề, 

phương 

Đọc 

TLTK 

Làm 

BT 

chương 

7 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

CLO.1.7 

CLO.3.5 
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7.3. Tác động của Dư luận Xã 

hội đối với hệ thống TTĐC. 

Bài tập chương 7 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

8 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

9 Thảo luận nhóm đề tài số 1  Chuẩn 

bị bài 

và Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

CLO.1.1 

 

 

10 Thảo luận nhóm đề tài số 3  Chuẩn 

bị bài 

và Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO.2.2 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

CLO.3.3 

 

 

 

11 Thảo luận nhóm đề tài số 4  Chuẩn 

bị bài 

và Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO.1.4 

CLO.2.1 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

CLO.2.4 
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12 Thảo luận nhóm đề tài số 5  Chuẩn 

bị bài 

và Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

 

 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO.1.4 

CLO.1.5 

CLO.2.1 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

CLO.2.4 

CLO.2.5 

CLO.3.5 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: ............................................. 

- Mã HP: .................................................. 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

9. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

9.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Mức độ thường xuyên tham gia các giờ học, tinh thần, thái độ học tập. 
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+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ. 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến và nhiệm vụ học tập khác. 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     + Thông qua điểm danh thường xuyên; 

 + Thông qua mức độ tham gia trả lời, thảo luận các chủ đề, làm bài tập, 

ghi chép bài, ý thức phát biểu, xây dựng bài. 

9.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra lần 1 :  

++ Mục đích: Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được 

sau khi kết thúc nội dung về TTĐC, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy 

và học nội dung tiếp theo. 

++ Các kĩ thuật đánh giá: (Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải 

quyết vấn đề nghiên cứu) 

++ Hình thức: Được triển khai theo nhiều hình thức tùy tình hình thực tế 

giảng dạy: Bài làm viết trên lớp (1 giờ), tiểu luận, bài tập cá nhân, bài tập nhóm... 

+ Bài kiểm tra lần 2:  

++ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau khi kết 

thúc nội dung về DLXH. 

++ Các kĩ thuật đánh giá: (Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải 

quyết vấn đề nghiên cứu) 

++ Hình thức: Được triển khai theo nhiều hình thức tùy tình hình thực tế 

giảng dạy: Bài làm viết trên lớp (1 giờ), tiểu luận, bài tập cá nhân, bài tập nhóm... 

9.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 
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           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

 

9.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

 CLO

.1.1 

CLO

.1.2 

CLO

.1.3 

CLO

.1.4 

CLO.

1.5 

CLO

.1.6 

CLO

.1.7 

CLO

.2.1 

CLO

.2.2 

Điểm chuyên cần 

(20%) 

X X X X X X X X X 

Điểm kiểm tra giữa 

kì (30%) 

         

Bài kiểm tra lần 1   X       

Bải kiểm tra lần 2      X    

Điểm thi kết thúc 

học phần (50%) 

X X X X X X X X X 

Giải thích cách làm: Cột CĐR của học phần nếu ở mục 7 liệt kê bao nhiêu 

chuẩn thì ở bảng đánh giá phải liệt kê hết. Riêng phần điểm chuyên cần và điểm thi kết 

thúc học phần đánh hết các chuẩn cần phải có. 

 

 

 

 

 

9.6. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 
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RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-40% 

Đi học khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên cần 

0%-10% 

50%/70% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu ý 

kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30% 

Điểm trừ 11 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-2 
điểm) 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 
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tối đa 02 điểm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 
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Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 

 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

Nội 

dung 

phù 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

50% 
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hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 
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không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

10. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

10.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Tạ Ngọc Tấn 2004 Truyền thông đại 

chúng  

NXB CTQG Hà Nội 

2 Phan Tân 2015 Dư luận xã hội Lý 

luận và thực tiễn 

NXB Khoa học Xã hội, Hà 

Nội 

10.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Nguyễn Văn 

Dững 

2011 Truyền thông Lý 

thuyết và kỹ năng cơ 

bản 

NXB Chính trị Quốc gia 

HN 

2 Lê Thanh Bình 2008 Truyền thông đại 

chúng và phát triển 

xã hội 

NXB Chính trị Quốc gia 

HN 

3 Đỗ Văn Quân 2016 Dư luận xã hội trong 

lãnh đạo, quản lý- 

Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

NXB Chính trị Quốc gia 

HN 

11. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  
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Nội dung 

(Ghi chi tiết đến từng bài dạy của  

từng chương) 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Lên lớp 

SV tự 

nghiên 

cứu, 

tự học 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thực 

hành, 

thí 

nghiệm,  

thực 

tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Chương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ 

BẢN. 

1.1. Truyền thông 
1.1.1. Định nghĩa 
1.1.2. Các loại hình truyền 
thông. 
1.1.3. Một số mô hình 
truyền thông. 

1.2. Đại chúng 

1.2.1. Định nghĩa 

1.2.2. Đặc điểm của Đại chúng 

1.3. Truyền thông đại chúng 

    1.4. Các phương tiện truyền thông đại 

chúng 

4  2  18 

     

     

     

Chương 2: Chức năng, vai trò của 

Truyền thông đại chúng. 

2.1. Chức năng của Truyền thông đại 

chúng 

2.1.1. Chức năng tư tưởng 

2.1.2. Chức năng Giám sát và phản biện xã 

hội 

2.1.3. Chức năng tâm lý xã hội 

2.3. Vai trò của Truyền thông đại chúng 

4  2  18 
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Chương 3: Sơ lược về lịch sử và lý 

thuyết nghiên cứu Truyền thông đại 

chúng. 

3.1.Sơ lược lịch sử phát triển của truyền 

thông 

3.1.1.Từ năm 1910 đến trước chiến tranh 

thế giới lần 2 

3.1.2.Từ năm 1940 đến năm 1960 

3.1.3.Từ năm 1960 đến nay 

3.2..Các lý thuyết nghiên cứu  

3.2.1.Thuyết viên đạn ma thuật 

3.2.2.Thuyết mô hình hai bước 

3.2.3.Thuyết thiết lập chương trình nghị sự 

3.2.4.Thuyết sử dụng và hài lòng 

4  4  32 

     

     

     

Chương 4: Dư luận Xã hội và lịch sử 

nghiên cứu dư luận xã hội 

4.1. Khái niệm Dư luận Xã hội 

4.2. Phân biệt Dư luận Xã hội và Tin đồn. 

4.3. Vài nét về lịch sử Dư luận Xã hội 

4.3.1. Lịch sử hình thành Dư luận Xã hội 

4.3.2. Các tổ chức nghiên cứu Dư luận Xã 

hội. 

6  3  27 

     

     

     

     

Chương 5: Khách thể, chủ thể, con 

đường hình thành và thể hiện Dư luận 

Xã hội 

5.1. Khách thể của Dư luận Xã hội 

5.2. Chủ thể của Dư luận Xã hội 

5.3. Con đường hình thành và thể hiện Dư 

luận Xã hội 

4  2  24 

Chương 6: Tính chất và chức năng của 4  2  24 
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Dư luận Xã hội 

6.1. Tính chất của Dư luận Xã hội 

6.1.1. Tính công khai công chúng 

6.1.2. Tính lợi ích 

6.1.3. Tính tiềm ẩn 

6.1.4. Tính lan truyền 

6.1.5. Tính biến đổi 

6.2. Chức năng của Dư luận Xã hội 

6.2.1 Đánh giá 

6.2.2. Điều hòa các quan hệ xã hội 

6.2.3. Giáo dục 

6.2.4. Giám sát 

6.2.5. Tư vấn phản biện 

6.2.6. Giải tỏa tâm lý-xã hội 

Chương 7: Mối quan hệ giữa truyền 

thông đại chúng và dư luận xã hội  

7.1. Cơ sở nghiên  cứu mối quan hệ truyền 

thông đại chúng và dư luận xã hội 

7.2. Vai trò của TT ĐC trong việc hình 

thành và thể hiện Dư luận xã hội 

7.3. Tác động của Dư luận Xã hội đối với 

hệ thống TTĐC. 

 

4    12 

     

     

     

     

     

     

     

Tổng số tiết 30  15  135 
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HỌC PHẦN 21A: TÂM LÝ HỌC DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Công tác xã hội 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Hồng Bích 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84 - 0983200287    - Email: 

bichpth@dhcd.edu.vn     

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Xuân Hòa 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:                                         -  Email: hoanx@dhcd.edu.vn 

 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tâm lý học Du lịch 

- Tên (tiếng Anh): Psychology of Tourism 

- Mã học phần:   

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  10 

- Giờ thảo luận:  10  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

        Cung cấp cho người học các kiến thức khoa học cơ bản về tâm lý con 

người được ứng dụng trong hoạt động du lịch để tiếp cận và nắm bắt tâm lý khách 

hàng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến các quy luật, cơ chế và cách thức vận hành 

các hiện tượng tâm lý, đồng thời trang bị cho người học một số kỹ năng cần thiết như 

kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chủ trì hội nghị, 

quan hệ công chúng để giải quyết các công việc chuyên môn liên quan đến ngành du 

lịch.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (PLO): 

Mã 

CĐR 

của học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

PLO.1 Chuẩn về kiến thức   

PLO.1.1 Hiểu được các khái niệm, nội dung về tâm lý du lịch, vai 

trò, nhiệm vụ của tâm lý du lịch 

2 PLO1 
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PLO.1.2 Vận dụng các kiến thức để hiểu được nhu cầu, tâm trạng 

của khách du lịch 

3 
PLO2 

 

PLO.1.3 Vận dụng các kiến thức về hiện tượng tâm lý xã hội 3 

PLO.1.4 Vận dụng được các kiến thức để giao tiếp với khách du 

lịch 

3 

PLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

PLO.2.2 Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu về đặc 

điểm tâm lý khách du lịch 

3 PL10 

 

 PLO.2.3 Có kỹ năng đánh giá các kỹ năng giao tiếp với khách du 

lịch 

4 

PLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

PLO.3.2 Có năng lực quan sát, phân tích, phản biện thuyết trình 

về các hiện tượng tâm lý khách du lịch 

5  

PLO13 

PLO14 

 

PLO.3.3 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình về giao 

tiếp với khách du lịch 

5 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
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Học phần cung cấp kiến thức lý luận về tâm lý khách du lịch: khái niệm, đối 

tượng nhiệm vụ của tâm lý học du lịch. Đồng thời giúp người học nắm được các đặc 

điểm tâm lý của khách du lịch: Nhận thức, tình cảm, nhu cầu... Cung cấp cho người 

học những kỹ năng giao tiếp với khách du lịch 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp, 

hoạt động 

dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Giảng 

viên 

Sinh 

viên 

học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Những vấn đề chung 

về tâm lý học du lịch 

1.1. Một số khái niêm 

1.1.1. Khái niệm tâm lý học du 

lịch 

1.1.2. Khái niệm tâm lý khách du 

lịch 

1.2. Đối tượng, nhiệm vụ  

1.3. Phương pháp nghiên cứu tâm 

lý học du lịch 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, tổ 

chức trò 

chơi để 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

PLO.1.1 

PLO2.1 

 

Giáo trình 

Tâm lý học 

đại học du 

lịch -  

Nguyễn 

Hữu Thụ 
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1.3.1. Phương pháp quan sát 

1.3.2. Phương pháp trò chuyện 

1.3.3. Phương pháp điều tra bằng 

bảng hỏi 

1.3.4. Phương pháp trắc nghiệm  

 

sinh viên 

hiểu các 

khái 

niệm, 

giao bài 

về nhà 

2 Chương 2: Tâm lý khách du 

lịch 

2.1.Hoạt động nhận thức của 

khách du lịch 

2.1.1. Cảm giác 

2.1.2. Tri giác 

2.1.3. Tư duy 

2.1.4.Tưởng tượng  

2.2.Tình cảm, ý chí của khách du 

lịch 

2.2.1.Tình cảm của khách du lịch 

2.2.2.Ý chí của khách du lịch 

2.3. Nhu cầu của khách du lịch 

2.3.1.Nhu cầu vận chuyển khách 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

PLO.1.2 

PLO.2.2 

PLO.3.2 

1.Giáo 

trình Tâm 

lý học đại 

cương – 

Nguyễn 

Quang 

Uẩn- NXB 

Đại học Sư 

phạm 

2.Tâm lý 

du lịch – 

Nguyễn 

Hữu Thụ- 

NXB Đại 

học Quốc 

gia 



524 
 

du lịch 

2.3.2.Nhu cầu lưu trú và ăn uống 

2.3.3.Nhu cầu cảm thụ cái đẹp và 

giải trí 

2.3.4.Nhu cầu khác 

2.4.Động cơ du lịch của con 

người đương đại  

2.4.1.Nhóm giải trí 

2.4.2.Nhóm nghiệp vụ 

2.4.3.Nhóm động cơ khác 

2.5.Khí chất của khách du lịch  

2.5.1.Khái niệm khí chất 

2.5.2.Các kiểu khí chất của khách 

du lịch 

 Chương 3: Hiện tượng tâm lý 

xã hội và một số nét đặc trưng 

tâm lý của du khách  

3.1. Một số hiện tượng tâm lý 

xã hội 

3.1.1.Phong tục tập quán 

3.1.2.Truyền thống 

  PLO.1.3 

PLO.3.2 
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3.1.3.Tín ngưỡng –tôn giáo 

3.1.4.Thị hiếu 

3.2.Những nét đặc trưng trong 

tâm lý của khách du lịch 

3.2.1.Tâm lý khách du lịch theo 

châu lục 

3.2.2.Tâm lý khách du lịch theo 

quốc gia dân tộc 

3.2.3.Tâm lý khách du lịch theo 

nghề nghiệp 

3 Chương 4: Giao tiếp trong hoạt 

động du lịch 

4.1.Khái niệm và phân loại giao 

tiếp  

4.1.1. Khái niệm giao tiếp là gì? 

4.1.2. Phân loại giao tiếp 

4.2. Các phương tiện giao tiếp  

4.2.1. Giao tiếp ngôn ngữ 

4.2.1. Giao tiếp phi ngôn ngữ  

4.3. Kỹ năng giao tiếp với khách 

du lịch 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

cho nhóm 

thuyết 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài, 

thuyết 

trình 

PLO.1.4 

PLO.3.3 

 

Giáo trình 

tâm lý du 

lịch- 

Nguyễn 

Hữu  Thụ 
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4.3.1. Kỹ năng lắng nghe khách 

hàng 

4.3.2. Kỹ năng thuyết trình 

4.3.3. Kỹ năng làm chủ cảm xúc 

4.3.4. Kỹ năng quan sát tinh tế 

4.3.5. Kỹ năng tổ chức sắp xếp  

trình nhóm 

theo đề 

tài  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

 Thảo luận nhóm chủ đề 1 Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Tham 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài, 

thuyết 

trình 

theo 

nhóm 

PLO.1.2 

PLO2.2 

 

 Thảo luận nhóm chủ đề 2 Thuyết Tham PLO.1.3  



527 
 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

gia 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài, 

thuyết 

trình 

theo 

nhóm 

PLO.2.3 

PLO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không       

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 
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- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các kĩ thuật đánh giá: ( Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 



529 
 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT 
Điểm bộ 

phận 
Chuẩn đầu ra của học phần 

  PLO.1.1 PLO.1.2 PLO.1.3 PLO1.4 PLO.2.2 PLO.2.3 PLO.3.3 PLO3.4 

1 Điểm 

chuyên 

cần (20%) 

X X X X X X X  

2 Điểm 

kiểm tra 

giữa kỳ 

(30%) 

        

2.1 Bài kiểm   X  X    
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tra lần 1 

2.2 Bài kiểm 

tra lần 2  

        

3 Điểm thi 

kết thúc 

học phần 

(50%) 

X X X X X X X  

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

 

RUBRIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 

điểm 

 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-

Đi học 

chuyên 

cần 

10%-20% 

Đi học 

rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70% 
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40% 30% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm 

khi tham 

gia phát 

biểu xây 

dựng bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng 

góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho 

bài học có 

hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến 

tích cực, 

các đóng 

góp rất 

hiệu quả 

50%/30% 

Điểm trừ 
12 ần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-2 

điểm) 

 

Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THẢO LUẬN NHÓM 

Tiêu chí  

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

Mức B 

Tính bằng 

điểm trung 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm 

so với điểm trung 
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bình nhóm bình của nhóm bình nhóm 

Thảo luận 

 nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở 

mức độ trung 

bình, cho điểm 

bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều đóng 

góp, được cộng 

thêm tối đa 02 

điểm so với điểm 

trung bình của 

nhóm 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không phù 

hợp 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải thích 

chưa rõ 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

50% 
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ràng ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, đẹp, 

có sử 

dụng 

video 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, 

phong 

phú đẹp, 

có sử 

dụng 

video và 

giải thích 

cụ thể 

Trình bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với số 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài 

và kết 

luận 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài 

và kết 

luận, thể 

hiện sự 

thành 

thạo 

trong 

trình bày 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, 

gồm mở 

đầu, thân 

bài và kết 

luận. 

Thuật 

ngữ sử 

dụng đơn 

giản, dễ 

hiểu. Thể 

hiện sự 

thành 

thạo 

25% 
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trong 

trình bày 

và ngôn 

ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, vượt 

quá thời 

gian quy 

định, sử 

dụng thuật 

ngữ không 

đúng, phát 

âm không 

rõ, giọng 

nói nhỏ, 

người nghe 

không hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

Phần 

trình bày 

có bố cục 

3 phần rõ 

ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, 

dễ nghe, 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu 

và kịp 

Phần 

trình bày 

ngắn gọn 

dễ hiểu. 

Sử dụng 

các thuạt 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ 

ràng, 

giọng nói 

rõ ràng, 

lưu loát. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định. 

Tương 

tác tốt với 

người 

nghe. 

Phần 

trình bày 

ngắn gọn. 

Bố cục rõ 

ràng. 

Giọng nói 

rõ ràng, 

lưu loát. 

Thu hút 

được sự 

chú ý của 

người 

nghe, 

tương tác 

tốt với 

người 

nghe. 

Người 

nghe có 

thể hiểu 

và theo 

kịp tất cả 

25% 
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theo dõi 

nội dung 

trình bày 

Người 

nghe hiểu 

được nội 

dung 

trình bày 

các nội 

dung 

trình bày. 

Thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1  Nguyễn Hữu Thụ 2009 Giáo trình Tâm lý học 

du lịch 

NXB Đại học Quốc gia 

2 Trần Thị Thu Hà 2015 Giáo trình tâm lý học 

kinh doanh du lịch 

NXB Hà Nội 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 
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1 Nguyễn Quang 

Uẩn 

2012 Tâm lý học đại cương NXB Đại học sư phạm 

2 Nguyễn Văn 

Đính 

1996 Tâm lý và nghệ thuật 

giao tiếp, ứng xử 

trong kinh doanh du 

lịch 

NXB Thống kê 

3 Mã Hạo Thiên 2021 Tâm lý học biểu cảm NXB Văn học 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lý học du lịch 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Khái niệm tâm lý học du lịch 

1.1.2. Khái niệm tâm lý khách du lịch 

1.2. Đối tượng, nhiệm vụ  

1.3. Phương pháp nghiên cứu tâm lý học du lịch 

1.3.1. Phương pháp quan sát 

 

3 

 

1 
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1.3.2. Phương pháp trò chuyện 

1.3.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

1.3.4. Phương pháp trắc nghiệm  

 

2 Chương 2: Tâm lý khách du lịch 

2.1.Hoạt động nhận thức của khách du lịch 

2.1.4. Cảm giác 

2.1.5. Tri giác 

2.1.6. Tư duy 

2.1.4.Tưởng tượng  

2.2.Tình cảm, ý chí của khách du lịch 

2.2.1.Tình cảm của khách du lịch 

2.2.2.Ý chí của khách du lịch 

2.4. Nhu cầu của khách du lịch 

2.3.1.Nhu cầu vận chuyển khách du lịch 

2.3.2.Nhu cầu lưu trú và ăn uống 

2.3.3.Nhu cầu cảm thụ cái đẹp và giải trí 

2.3.4.Nhu cầu khác 

2.4.Động cơ du lịch của con người đương đại  

2 3  
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2.4.1.Nhóm giải trí 

2.4.2.Nhóm nghiệp vụ 

2.4.3.Nhóm động cơ khác 

2.5.Khí chất của khách du lịch  

2.5.1.Khái niệm khí chất 

2.5.2.Các kiểu khí chất của khách du lịch 

3 Chương 3: Hiện tượng tâm lý xã hội và một số nét đặc 

trưng tâm lý của du khách  

3.1. Một số hiện tượng tâm lý xã hội 

3.1.1.Phong tục tập quán 

3.1.2.Truyền thống 

3.1.3.Tín ngưỡng –tôn giáo 

3.1.4.Thị hiếu 

3.2.Những nét đặc trưng trong tâm lý của khách du lịch 

3.2.1.Tâm lý khách du lịch theo châu lục 

3.2.2.Tâm lý khách du lịch theo quốc gia dân tộc 

3.2.3.Tâm lý khách du lịch theo nghề nghiệp 

   

4 Chương 4: Giao tiếp trong hoạt động du lịch 

4.1.Khái niệm và phân loại giao tiếp  

2 2  
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4.1.1. Khái niệm giao tiếp là gì? 

4.1.2. Phân loại giao tiếp 

4.2. Các phương tiện giao tiếp  

4.2.1. Giao tiếp ngôn ngữ 

4.2.1. Giao tiếp phi ngôn ngữ  

4.3. Kỹ năng giao tiếp với khách du lịch 

4.3.1. Kỹ năng lắng nghe khách hàng 

4.3.2. Kỹ năng thuyết trình 

4.3.3. Kỹ năng làm chủ cảm xúc 

4.3.4. Kỹ năng quan sát tinh tế 

4.3.5. Kỹ năng tổ chức sắp xếp  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  2 

 Thảo luận nhóm dề tài số 1  6  

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  6  
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HỌC PHẦN 21B: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ  

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Công tác xã hội 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Thủy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0989555180    - Email: 

thuylethi@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Xuân Hòa  

- Chức danh, học hàm, học vị: GVC. Ths. Nguyễn Xuân Hòa  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0903296466    - Email: hoanx@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tâm lý học Quản lý 

- Tên (tiếng Anh): Management Psychology 

- Mã học phần: 1240 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  10 

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 
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6. Mục tiêu của học phần: 

             Cung cấp cho người học các kiến thức khoa học cơ bản về tâm lý con 

người được ứng dụng trong hoạt động quản lý. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến các 

quy luật, cơ chế và cách thức vận hành các hiện tượng tâm lý với vai trò là nền tảng, 

hỗ trợ và chi phối đến hiệu quả hoạt động quản lý của con người, đồng thời trang bị 

cho người học một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm 

và kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn, xung đột của bản thân mình và trong tổ chức 

thông qua các tình huống giả định thực hành nhằm định hướng cho người học bước 

đầu biết vận dụng kiến thức vào nghề nghiệp liên quan, có năng lực sử dụng các 

nguồn lực trong tổ chức làm tăng động lực, vai trò trách nhiệm cho người dưới quyền 

trong hoạt động lao động  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (PLO): 

Mã 
CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 

theo 
thang 
Bloom 

Liên 
kết với 
CĐR 
của 

CTĐT 
(Đáp 
ứng 

CĐR 
CTĐT) 

PLO.1 Chuẩn về kiến thức   

PLO.1.1 - Hiểu  được khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và các phương 
pháp nghiên cứu môn học cơ bản. Nắm được các kiến thức cơ 
bản về tâm lý học.  

2  
 
 
 
 
 

PLO1 
 

PLO.1.2 - Nắm được đặc điểm tâm lý cá nhân và tâm lý nhóm  trong 
hoạt động quản lý; biểu hiện qua các quá trình tâm lý, trạng 
thái tâm lý và các thuộc tính tâm lý của cá nhân và qua các 
hiện tượng tâm lý xã hội trong nhóm, tập thể khi con người 
giao tiếp, làm việc cùng nhau, hiểu được các nguyên nhân 
hình thành. Từ đó sử dụng các biện pháp để giải quyết các vấn 
đề có hiệu quả  

4 

PLO.1.3 - Nắm được nội dung và vận dụng đặc điểm tâm lý của người 
lãnh đạo để phát triển các phẩm chất tâm lý cần thiết của 
người lãnh đạo. 
- Nắm được nội dung và vận dụng các phong cách lãnh đạo 
dưới góc độ tâm lý học. 
- Nắm được nội dung và các biện pháp xây dựng Ê kíp lãnh 
đạo trong tổ chức. 

3 

PLO.1.4 - Nắm được khái niệm, bản chất và mục đích của giao tiếp.  
- Nắm được nội dung và vận dụng các công cụ giao tiếp.  

4 
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- Nắm được nội dung và vận dụng có sáng tạo các bài học kinh 
nghiệm về ứng xử trong giao tiếp 

PLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

PLO.2.2 - Vận dụng các quy luật với thực tế để có thể nhận biết tâm lý 
của bản thân và tâm lý của đối tượng trong hoạt động quản lý 
 - Vận dụng để giải quyết các tình huống về nhân sự nảy sinh 
trong quá trình quản lý 
-  Vận dụng để có sự kết nối, điều hành dẫn dắt đội nhóm sao 
cho đoàn kết và thành công  

3 
PLO6 

PLO7 

PLO8 

PLO9 

PLO10 

 
PLO.2.3 - Vận dụng các phong cách, uy tín và quyền lực lãnh đạo dưới 

góc độ tâm lý học trong tổ chức. 
  

PLO.2.4 - Vận dụng các công cụ giao tiếp và vận dụng có sáng tạo các 
bài học kinh nghiệm về ứng xử trong giao tiếp trong hoạt động 
quản lý 

3 

PLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   
PLO.3.2 Có năng lực sử dụng các nguồn lực trong hoạt động quản lý 

cũng như trong đời sống của bản thân  
3  

PLO13 
PLO13 
PLO14 

PLO.3.3 Có năng lực quan sát và phân tích các tình huống về nhân sự 
nảy sinh trong quá trình quản lý  

4 

PLO.3.4 Có năng lực vận dụng các công cụ giao tiếp và vận dụng sáng 
tạo các bài học về ứng xử trong giao tiếp 

3 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 
tra) 
Thảo luận nhóm đề tài số 1 
Thảo luận nhóm đề tài số 2 
Thảo luận nhóm đề tài số 3 

  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

    Học phần cung cấp kiến thức lý luận về tâm lý con người như: một số 

khái niệm về tâm lý, quản lý, đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành tâm lý học 

quản lý, các phương pháp nghiên cứu tâm lý quản lý, nghiên cứu về hiện tượng 

tâm lý cá nhân và nhóm với tư cách là khách thể quản lý, đặc điểm tâm lý của 

người lãnh đạo, quản lý và giao tiếp trong hoạt động quản lý. Từ đó giúp người 

học có được những kiến thức nền tảng căn bản, hỗ trợ cho việc học tập các học 

phần tiếp theo trong chương trình đào tạo. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 
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 theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học của 

sinh 

viên 

Học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 

TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ 

BẢN 

1. Khái niệm tâm lý 

2. Khái niệm quản lý 

3. Khái niệm tâm lý học quản lý 

II. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ 

CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ 

1. Đối tượng của tâm lý học quản lý 

2. Nhiệm vụ của tâm lý học quản lý 

III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN TÂM LÝ HỌC 

QUẢN LÝ 

1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Tâm lý học quản lý trên thế giới 

2. Lịch sử hình thành và phát triển 

Tâm lý học quản lý tại Việt Nam 

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU TRONG TÂM LÝ HỌC 

QUẢN LÝ 

1. Phương pháp quan sát 

2. Phương pháp trắc nghiệm 

3. Phương pháp thực nghiệm 

4. Phương pháp đàm thoại 

5. Phương pháp nghiên cứu chân 

dung nhân cách điển hình 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

chia sẻ 

ghép 

đôi, học 

nhóm, , 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng bài 

 

PLO.1.1 

PLO2.1 

Q1,2 
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6. Phương pháp nghiên cứu sản 

phẩm của hoạt động  

V. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ 

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

1. Câu hỏi Thảo luận chương 1 

2. Câu hỏi Ôn tập chương 1 

2 CHƯƠNG 2: CÁ NHÂN VÀ 

NHÓM VỚI TƯ CÁCH LÀ 

KHÁCH THỂ CỦA HOAT 

ĐỘNG QUẢN LÝ 

  I. TÂM LÝ CÁ NHÂN TRONG 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Quá trình tâm lý cá nhân 

1.1. Hoạt động nhận thức của người 

lao động 

1.2. Hành động ý chí của người lao 

động 

2. Trạng thái tâm lý cá nhân 

2.1. Tâm trạng và cảm xúc của 

người lao động 

2.2. Trạng thái căng thẳng của 

người lao động 

2.3. Trạng thái chú ý của người lao 

động 

3. Thuộc tính tâm lý cá nhân 

3.1. Tình cảm 

3.2. Khí chất 

3.3. Tính cách 

3.4. Hứng thú 

3.5. Nhu cầu 

3.6. Động cơ 

3.7. Thái độ 

 II. TÂM LÝ NHÓM TRONG 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

nghiên 

cứu tình 

huống , 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu,chia 

sẻ ghép 

đôi trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng bài 

PLO.1.2 

PLO.2.2 

PLO.3.2 

 

Q1,2 
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Khái niệm nhóm 

2. Phân loại nhóm  

3. Các hiện tượng tâm lý xã hội phổ 

biến trong nhóm 

3.1. Bầu không khí tâm lý 

3.2. Sự tương hợp tâm lý 

3.3. Mâu thuẫn, xung đột trong 

nhóm 

3.4. Dư luận trong nhóm 

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ 

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 

1. Câu hỏi Thảo luận chương 2 

2. Câu hỏi Ôn tập chương 2 

3 CHƯƠNG 3: 

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ NGƯỜI 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

I. KHÁI NIỆM NGƯỜI LÃNH 

ĐẠO, THỦ LĨNH VÀ NGƯỜI 

QUẢN LÝ 

1. Lãnh đạo 

2. Thủ lĩnh 

3. Quản lý 

II. PHẨM CHẤT VÀ NĂNG 

LỰC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ 

1. Phẩm chất của người lãnh đạo, 

quản lý 

2. Năng lực của của người lãnh đạo 

quản lý 

2.1. Năng lực tự đào tạo và đào tạo 

nhân sự dưới quyền 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

cho 

nhóm 

thuyết 

trình 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài, 

thuyết 

trình 

nhóm 

theo đề 

tài  

PLO.1.3 

PLO.2.3  

       

PLO.3.3 

Q1,2 
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2.2. Năng lực ra quyết định 

III. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về phong cách quản lý 

2. Các quan điểm về phong cách 

quản lý 

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

lựa chọn phong cách quản lý 

IV. UY TÍN CỦA NGƯỜI LÃNH 

ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về uy tín 

2. Phân loại và biểu hiện uy tín của 

người lãnh đạo, quản lý 

3. Con đường nâng cao uy tín của 

người lãnh đạo, quản lý 

V. QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Khái niệm chung về quyền lực 

2. Các loại quyền lực 

3. Ảnh hưởng của quyền lực đối với 

người dưới quyền 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ 

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 

1.Câu hỏi Thảo luận chương 3 

2. Câu hỏi Ôn tập chương 3 

4 CHƯƠNG 4: 

GIAO TIẾP TRONG HOẠT 

ĐỘNG QUẢN LÝ 

I. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP 

VÀ GIAO TIẾP TRONG HOẠT 

ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về giao tiếp 

2. Giao tiếp trong hoạt động quản lý  

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

PLO.1.4 

PLO.2.4 

    P  

LO.3.4 

Q1,2,3,4 
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II. CHỨC NĂNG CỦA GIAO 

TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ 

1. Chức năng thông tin 

2. Chức năng nhận thức 

3. Chức năng điều chỉnh hành vi 

III. VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP 

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN 

LÝ 

1. Vai trò điều hành 

2. Vai trò tạo ảnh hưởng 

3. Vai trò đánh giá  

4. Vai trò truyền thông  

IV. MỘT SỐ HÌNH THỨC 

GIAO TIẾP TRONG HOẠT 

ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Họp hành  

2. Tọa đàm  

3. Meeting  

4. Tổ chức sự kiện 

V. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ 

ÔN TẬP CHƯƠNG 4 

1. Câu hỏi Thảo luận chương 4 

2. Câu hỏi Ôn tập chương 4 

 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm 

bài, 

thuyết 

trình 

theo 

nhóm 

7 Thảo luận, bài tập nhóm đề tài số 1  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

PLO.1.2 

PLO.2.2 

PLO.3.2 

 

 

Thảo luận, bài tập nhóm đề tài số 2  Chuẩn bị PLO.1.3  
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bài và 

Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

PLO.2.3  

PLO.3.3 

Thảo luận, bài tập nhóm đề tài số 3  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo 

luận 

theo đề 

tài được 

giao 

PLO.1.4 

PLO.2.4 

PLO.3.4 

 

9. Yêu cầu của học phần học trước 

9.1. Yêu cầu của học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 
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- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì.(Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các kĩ thuật đánh giá: ( Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

 + Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

 + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT 
Điểm bộ 

phận 
Chuẩn đầu ra của học phần 

  PLO1.1 PLO1.2 PLO1.3 PLO1.4 PLO2.2 PLO2.3 PLO2.4 PLO3.3 PLO3.4 

1 Điểm 
chuyên 
cần 
(20%) 

X X X X X X X X X 

2 Điểm 
kiểm tra 
giữa kỳ 
(30%) 
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2.1 Bài kiểm 
tra lần 1 

  X  X    X 

2.2 Bài kiểm 
tra lần 2 
(nếu có) 

         

3 Điểm thi 
kết thúc 
học phần 
(50%) 

X X X X X X X X  

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu 

có). 

- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBRIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

    Mức độ đạt chuẩn quy định 

(điểm) 

Trọng 

số 

Mứ

c F 

(0) 

Mức 

D 

(4,0-

4,9) 

Mứ

c D+ 

(5,0 

– 

5,4) 

Mức 

C 

(5,5-

6,4 

Mức 

C+ 

(6,5-

6,9) 

Mức 

B 

(7,0 

– 

7,9) 

Mức 

B+ 

(8,0-

8,4) 

Mức 

A 

(8,5-

8,9)  

Mức 

A+ 

(9,0-

10)  

 

Tham gia 

đi học  

Khô

ng 

đi 

học 

(< 

30% 

số 

tiết) 

Đi học 

không 

chuyê

n cần 

(30%-

39% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khô

ng 

chu

yên 

cần 

(40

%-

49% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khá 

chuy

ên 

cần 

(50

%-

59% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khá 

chuy

ên 

cần 

(60

%-

69%

) số 

tiết 

Đi 

học 

chuy

ên 

cần 

(70%

-79% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

chuy

ên 

cần 

(80%

-89% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

đầy 

đủ, 

chuy

ên 

cần 

(90

%-

99% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

đầy 

đủ, 

rất 

chuy

ên 

cần 

(100

% số 

tiết) 

60% 
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Tham gia 

phát biểu, 

đóng góp 

bài trên 

lớp 

Khô

ng 

tha

m 

gia 

hoạt 

độn

g tại 

lớp 

Khôn

g 

tham 

gia 

hoạt 

động 

tại lớp 

Hiế

m 

khi 

tha

m 

gia 

phát 

biểu 

xây 

dựn

g 

bài 

Thỉn

h 

thoả

ng 

tham 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến, 

đóng 

góp 

khôn

g 

hiệu 

quả 

Thỉn

h 

thoả

ng 

tham 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến, 

đóng 

góp 

khôn

g 

hiệu 

quả 

Thườ

ng 

xuyê

n 

phát 

biểu 

và 

trao 

đổi ý 

kiến 

cho 

bài 

học, 

các 

đóng 

góp 

cho 

bài 

học 

có 

hiệu 

quả 

Thườ

ng 

xuyê

n 

phát 

biểu 

và 

trao 

đổi ý 

kiến 

cho 

bài 

học, 

các 

đóng 

góp 

cho 

bài 

học 

có 

hiệu 

quả 

Tha

m 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến 

tích 

cực, 

các 

đóng 

góp 

rất 

hiệu 

quả 

Tha

m 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến 

rất 

tích 

cực, 

các 

đóng 

góp 

rất 

hiệu 

quả 

40% 

Ghi chú 
Nếu sinh viên nghỉ > 20% số tiết và không tham gia phát biểu, đóng góp 

bài trên lớp thì không đủ điều kiện thi 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THẢO LUẬN NHÓM 

Tiêu chí  

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức F Mức D và 

D+ 

0 điểm 

Mức C và 

C+ 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B và B+ 

Tính bằng 

điểm trung 

bình của nhóm 

Mức A và A+ 

Cộng tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Thảo luận 

nhóm 

Không 

tham gia, 

không chấp 

hành phân 

công của 

nhóm, 

Tham gia 

không tích 

cực, thụ 

động, ít 

đóng góp, 

bị trừ đi 

Tham gia ở 

mức độ 

trung bình, 

cho điểm 

bằng điểm 

trung bình 

Thường xuyên 

tham gia góp 

ý và đóng góp 

ý kiến hay, 

được cộng 

thêm tối đa 01 

Nhiệt tình, 

tích cực, có 

nhiều đóng 

góp hiệu quả 

cao, được 

cộng thêm tối 
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bị trừ đi tối 

đa 01 điểm 

tối đa 01 

điểm 

của nhóm điểm đa 02 điểm so 

với điểm 

trung bình 

của nhóm 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

và D+ 

4,0-5,4 

Mức C và 

C+ 

5,5-6,9 

Mức B và 

B+ 

7,0-8,4 

Mức A và 

A+ 

8,5-10 

 

Nội dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, đẹp, 

có sử dụng 

video 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải 

thích cụ 

thể 

50% 

Trình bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với số 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài 

và kết 

luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận. 

Thuật ngữ 

sử dụng 

đơn giản, 

25% 
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bày dễ hiểu. 

Thể hiện 

sự thành 

thạo trong 

trình bày 

và ngôn 

ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy định, 

sử dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ; 

giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, chưa 

có tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu 

và kịp 

theo dõi 

nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu; sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản, 

dễ hiểu; bố 

cục rõ 

ràng, giọng 

nói rõ ràng, 

lưu loát; 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định; tương 

tác tốt với 

người 

nghe; 

người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn; bố 

cục rõ 

rang; 

giọng nói 

rõ ràng, 

lưu loát; 

thu hút 

được sự 

chú ý của 

người 

nghe, 

tương tác 

tốt với 

người 

nghe; 

người nghe 

có thể hiểu 

và theo kịp 

tất cả các 

nội dung 

trình bày; 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

25% 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 
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TT Tên tác giả Năm XB Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 Nguyễn Hữu Thụ 2016 Tâm lý học quản lý NXB ĐH Quốc 

Gia Hà Nội 

2 Đỗ Văn Đoạt 2019 Tâm lý học Quản lý  NXB ĐH Sư 

phạm 

10.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1  Vũ Dũng 2007 Tâm lý học Quản lý  NXB Đại học Quốc Gia Hà 

Nội  

2 Nguyễn Bá 

Dương 

2012 Tâm lý học quản lý NXB Từ Điển Bách Khoa 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 CHƯƠNG 1: 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1. Khái niệm tâm lý 

2. Khái niệm quản lý 

3. Khái niệm tâm lý học quản lý 

II. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN 

LÝ 

1. Đối tượng của tâm lý học quản lý 

2. Nhiệm vụ của tâm lý học quản lý 

4 2  
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III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ 

HỌC QUẢN LÝ 

1. Lịch sử hình thành và phát triển Tâm lý học quản lý trên thế 

giới 

2. Lịch sử hình thành và phát triển Tâm lý học quản lý tại Việt 

Nam 

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG TÂM LÝ 

HỌC QUẢN LÝ 

1. Phương pháp quan sát 

2. Phương pháp trắc nghiệm 

3. Phương pháp thực nghiệm 

4. Phương pháp đàm thoại 

5. Phương pháp nghiên cứu chân dung nhân cách điển hình 

6. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của hoạt động  

2 CHƯƠNG 2: CÁ NHÂN VÀ NHÓM VỚI TƯ CÁCH LÀ 

KHÁCH THỂ CỦA HOAT ĐỘNG QUẢN LÝ 

  I. TÂM LÝ CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN 

LÝ 

1. Quá trình tâm lý cá nhân 

1.1. Hoạt động nhận thức của người lao động 

1.2. Hành động ý chí của người lao động 

2. Trạng thái tâm lý cá nhân 

2.1. Tâm trạng và cảm xúc của người lao động 

2.2. Trạng thái căng thẳng của người lao động 

2.3. Trạng thái chú ý của người lao động 

3. Thuộc tính tâm lý cá nhân 

3.1. Tình cảm 

3.2. Khí chất 

3.3. Tính cách 

3.4. Hứng thú 

3.5. Nhu cầu 

6   4  
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3.6. Động cơ 

3.7. Thái độ 

 II. TÂM LÝ NHÓM TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Khái niệm nhóm 

2. Phân loại nhóm  

3. Các hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong nhóm 

3.1. Bầu không khí tâm lý 

3.2. Sự tương hợp tâm lý 

3.3. Mâu thuẫn, xung đột trong nhóm 

3.4. Dư luận trong nhóm 

3 CHƯƠNG 3: 

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

I. KHÁI NIỆM NGƯỜI LÃNH ĐẠO, THỦ LĨNH VÀ 

NGƯỜI QUẢN LÝ 

1. Lãnh đạo 

2. Thủ lĩnh 

3. Quản lý 

II. PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI LÃNH 

ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý 

2. Năng lực của của người lãnh đạo quản lý 

2.1. Năng lực tự đào tạo và đào tạo nhân sự dưới quyền 

2.2. Năng lực ra quyết định 

III. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về phong cách quản lý 

2. Các quan điểm về phong cách quản lý 

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách quản 

lý 

IV. UY TÍN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về uy tín 

5 2  
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2. Phân loại và biểu hiện uy tín của người lãnh đạo, quản lý 

3. Con đường nâng cao uy tín của người lãnh đạo, quản lý 

V. QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

1. Khái niệm chung về quyền lực 

2. Các loại quyền lực 

3. Ảnh hưởng của quyền lực đối với người dưới quyền 

4 CHƯƠNG 4: 

GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

I. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP VÀ GIAO TIẾP TRONG 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Khái niệm về giao tiếp 

2. Giao tiếp trong hoạt động quản lý  

II. CHỨC NĂNG CỦA GIAO TIẾP TRONG HOẠT 

ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Chức năng thông tin 

2. Chức năng nhận thức 

3. Chức năng điều chỉnh hành vi 

III. VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ 

1. Vai trò điều hành 

2. Vai trò tạo ảnh hưởng 

3. Vai trò đánh giá  

4. Vai trò truyền thông  

IV. MỘT SỐ HÌNH THỨC GIAO TIẾP TRONG HOẠT 

ĐỘNG QUẢN LÝ 

1. Họp hành  

2. Tọa đàm  

3. Meeting  

4. Tổ chức sự kiện 

4 2  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra)   1 
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HỌC PHẦN 21C: TÂM LÝ HỌC LAO ĐỘNG  

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Công tác xã hội 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Thủy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0989555180    - Email: 

thuylethi@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Xuân Hòa  

- Chức danh, học hàm, học vị: GVC. Ths. Nguyễn Xuân Hòa  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0903296466    - Email: hoanx@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tâm lý học Lao động  

- Tên (tiếng Anh): Labor Psychology  

- Mã học phần: 1240 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  10 

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 
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6. Mục tiêu của học phần: 

             Cung cấp cho người học các kiến thức khoa học cơ bản về tâm lý con 

người được ứng dụng trong hoạt động lao động. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến các 

quy luật, cơ chế và cách thức vận hành các hiện tượng tâm lý với vai trò là nền tảng, 

hỗ trợ và chi phối đến hiệu quả hoạt động lao động 

Bên cạnh việc cung cấp và phân tích các kiến thức thuộc phạm trù tâm lý như 

một công cụ gây ảnh hưởng lên hiệu quả hoạt động lao động, học phần còn trang bị 

cho người học một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng làm việc nhóm, nhằm định hướng cho người học bước đầu biết vận dụng kiến 

thức vào trong đời sống của cá nhân và hoạt động nghề nghiệp nhằm cải thiện điều 

kiện lao động, xây dựng đội nhóm đoàn kết, ngăn ngừa biến cố (tai nạn) nghề nghiệp 

và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng cho người lao 

động trong đời sống và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (PLO): 

Mã 
CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 

theo 
thang 
Bloom 

Liên 
kết với 
CĐR 
của 

CTĐT 
(Đáp 
ứng 

CĐR 
CTĐT) 

PLO.1 Chuẩn về kiến thức   
PLO.1.1 - Hiểu  được đối tượng và các phương pháp nghiên cứu môn 

học cơ bản. Nắm được các kiến thức cơ bản về tâm lý học nói 
chung và tâm lý học lao động nói riêng 

2 PLO1 

PLO.1.2 - Nắm được hoạt động nhận thức của người lao động từ nhận 
thức cảm tính đến nhận thức lý tính, trí nhớ của người lao 
động. Từ đó vận dụng vào trong việc thảo luận, làm bài tập 
tình huống  

4 

PLO.1.3 Nắm được đặc điểm tâm lý cá nhân của người lao động: Xu 
hướng, Tính khí, tính cách, năng lực, tình cảm và cảm xúc...Từ 
đó vận dụng vào trong việc thảo luận, làm bài tập và ứng dụng 
ngay vào trong đời sống của bản thân 
 

4 

PLO.1.4 Nắm được vấn đề tâm lý học trong tổ chức lao động khoa học như 
các trạng thái tâm lý nảy sinh trong lao động, tâm trạng lao động, 
tâm thế lao động, khả năng làm việc, chế độ lao động và nghỉ ngơi 

3 
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hợp lý và các yếu tố thẩm mỹ, an toàn trong lao động. Từ đó vận 
dụng vào trong việc thảo luận, làm bài tập   

PLO.1.5 - Nắm được khái niệm, nội dung và vận dụng các quy luật tâm 
lý tác động trong tập thể lao động. Hiểu được nguyên nhân 
hình thành cũng như các loại mâu thuẫn tồn tại trong tập thể, 
cách thức giải quyết các mâu thuẫn đó. Từ đó vận dụng thành 
công để giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong tập thể mình 
- Nắm được các khái niệm và phẩm chất của người lãnh đạo, 
quản lý. Vận dụng để phát triển các phẩm chất tâm lý của cá 
nhân   

4 

PLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   
PLO.2.2 - Vận dụng các quy luật tâm lý vào trong hoạt động lao động 

nhằm phát huy hiệu quả hoạt động và bảo vệ sức khỏe cho bản 
thân và cho hoạt động nghề nghiệp 

3 PLO6 
PLO7 
PLO8 
PLO9 
PLO10 

 
 

PLO.2.3 Vận dụng các đặc điểm tâm lý cá nhân trong các tình huống 
nảy sinh trong hoạt động lao động 

 

PLO.2.4 Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống giả định trong 
việc cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động 
và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính 
mạng cho người lao động trong đời sống và trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

3 

PLO.2.5 - Vận dụng để giải quyết các tình huống giả định về nhân sự 
nảy sinh trong quá trình quản lý an toàn lao động  
-  Vận dụng thành công để giải quyết những tình huống mâu 
thuẫn ngay trong lớp học, xây dựng đội nhóm đoàn kết. Từ đó 
liên hệ trong việc giải quyết tình huống trong tập thể lao động, 
biết cách xây dựng đội nhóm đoàn kết trong tập thể, trong tổ 
chức  

3 

PLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   
PLO.3.2 Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để 

nhận biết tâm lý của các đối tượng trong hoạt động lao động  
3  

 
PLO11 
PLO14 
PLO15 
PLO16 
 

 

PLO.3.3 Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong 
điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 
nhiệm đối với nhóm; Có khả năng hướng dẫn, giám sát những 
người khác thực hiện nhiệm vụ xác định 

4 

PLO.3.4 Có năng lực phân tích các tình huống về nhân sự nảy sinh trong 
quá trình lao động và trách nhiệm với công việc  

3 

PLO.3.5 Có năng lực vân dụng kiến thức đã học để áp dụng các phong 
cách quản lý dưới góc độ tâm lý học 

4 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 
tra) 
Thảo luận nhóm đề tài số 1 
Thảo luận nhóm đề tài số 2 
Thảo luận nhóm đề tài số 3 

  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Môn học Tâm lý học lao động cung cấp cho người học các khái niệm cơ 

bản của tâm lý học , tâm lý học lao động bản chất hiện tượng tâm lý con người, các 
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quá trình nhận thức của người lao động, nhân cách của người lao động, một số vấn đề 

tâm lý học trong tổ chức lao động khoa học, những yếu tố tâm sinh lý ảnh hưởng đến 

sự an toàn lao động của người lao động, tâm lý học quản lý trong tập thể lao động , 

những biện pháp kích thích lao động, xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh nhằm 

nâng cao năng suất lao động và sự phát triển tích cực của những tập thể sản xuất và 

các phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học lao động như: phương pháp quan 

sát, điều tra, trắc nghiệm, thực nghiệm, phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá 

nhân, phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài 

liệu 

học 

tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học của 

sinh 

viên 

Học 

phần 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Những vấn đề chung về 

tâm lý học và tâm lý học lao động 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1.Khái niệm tâm lý 

1.1.2 Khái niệm chung về lao động 

1.2. Tâm lý học lao động như là một 

khoa học ứng dụng kiến thức tâm lý 

học vào hoạt động lao động 

1.2.1. Bản chất, chức năng, phân loại 

hiện tượng tâm lý con người 

1.2.2. Đối tượng, nhiệm vụ, phương 

pháp nghiên cứu TLHLĐ 

1.2. Các phương pháp nghiên cứu của 

tâm lý học lao động 

1.2.1. Phương pháp luận  

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu TLH 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

chia sẻ 

ghép 

đôi, học 

nhóm, , 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

PLO.1.1 

PLO1.2 

Q1,2 
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LĐ 

2 Chương 2: Hoạt động nhận thức 

của người lao động 

2.1. Nhận thức cảm tính của người 

lao động 

2.1.1. Cảm  giác 

2.1.2. Tri giác 

2.2. Nhận thức lý tính 

2.2.1. Tư duy 

2.2.2. Tưởng tượng 

2.2.3. Trí nhớ  

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

nghiên 

cứu tình 

huống, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu,chia 

sẻ ghép 

đôi trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

PLO.2.2 

PLO3.2 

 

 

Q1,2 

3 Chương 3: Nhân cách người lao 

động 

3.1.Xúc cảm, tình cảm trong lao 

động 

3.1.1. Xúc cảm của người lao động 

3.1.2. Tình cảm của người lao động 

3.2.Ý chí và hành động ý chí 

3.2.1. Ý chí của người lao động 

3.2.2. Hành động của người lao 

động 

3.3. Nhân cách người lao độ 

3.3.1 Các thuộc tính tâm lý cá nhân 

3.3.2.Động cơ nghề nghiệp và vấn đề 

hướng nghiệp 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

cho 

nhóm 

thuyết 

trình 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thuyết 

trình 

nhóm 

theo đề 

tài  

PLO.2.3 

PLO3.3 

 

     

Q1,2 

4 Chương 4: Một số vấn đề Tâm lý học 

trong tổ chức lao động khoa học 

4.1.Các trạng thái tâm lý nảy sinh trong 

Thuyết 

giảng, 

giải 

Đọc 

TLTK 

Tham 

PLO.2.4 

PLO3.4 

Q1 
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lao động 

4.1.1 Tâm trạng trong lao động của 

người lao động 

4.1.2. Tâm thế của người lao động 

4.1.3. Khả năng làm việc 

4.2.Xây dựng chế độ lao động và nghỉ 

ngơi hợp lý 

4.2.1. Ý nghĩa của giờ giải lao 

4.2.2.Yếu tố thẩm mĩ trong lao động 

4.2.3Vấn đề an toàn trong lao động 

 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thuyết 

trình 

theo 

nhóm 

      

5 Chương 5: Tâm lý học quản lý tập 

thể lao động 

5.1.Khái niệm chung về tập thể lao 

động 

5.1.1. Khái niệm tập thể 

5.1.2. Đặc trưng của tập thể lao động 

5.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập 

thể 

5.2. Các hiện tượng tâm lý xã hội trong 

tập thể 

5.2.1.Bầu không khí tâm lý trong tập 

thể 

5.2.1.Xung đột trong tập thể lao động 

5.3.Nhân cách người lãnh đạo 

5.3.1. Khái niêm lãnh đao, quản lý 

5.3.2.Các phương pháp quản lý tập thể 

lao động 

5.3.3.Phong cách lãnh đạo 

5.3.4.Uy tín nhà lãnh đạo 

Thuyết 

giảng, 

giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp 

thảo 

luận, 

học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thuyết 

trình 

theo 

nhóm 

PLO2.5 

PLO3.5 

 

Q1,3,4 

6 Thảo luận, bài tập nhóm đề tài số 1  Chuẩn bị 

bài và 
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Thảo 

luận theo 

đề tài 

được 

giao 

PLO.2.2 

 

 

Thảo luận, bài tập nhóm đề tài số 2  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo 

luận theo 

đề tài 

được 

giao 

 

PLO.2.3 

 

 

Thảo luận, bài tập nhóm đề tài số 3  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo 

luận theo 

đề tài 

được 

giao 

 

PLO.2.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần học trước 

9.1. Yêu cầu của học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 
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- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì.(Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các kĩ thuật đánh giá: ( Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

 + Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

 + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 
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  PLO2.1 PLO2.2 PLO2.3 PLO2.4 PLO2.5 

1 Điểm 

chuyên cần 

(20%) 

X X X X X 

2 Điểm kiểm 

tra giữa kỳ 

(30%) 

     

3 Điểm thi 

kết thúc học 

phần (50%) 

X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBRIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

    Mức độ đạt chuẩn quy định 

(điểm) 

Trọng 

số 

Mứ

c F 

(0) 

Mức 

D 

(4,0-

4,9) 

Mứ

c D+ 

(5,0 

– 

5,4) 

Mức 

C 

(5,5-

6,4 

Mức 

C+ 

(6,5-

6,9) 

Mức 

B 

(7,0 

– 

7,9) 

Mức 

B+ 

(8,0-

8,4) 

Mức 

A 

(8,5-

8,9)  

Mức 

A+ 

(9,0-

10)  

 

Tham gia 

đi học  

Khô

ng 

đi 

học 

(< 

30% 

số 

tiết) 

Đi học 

không 

chuyê

n cần 

(30%-

39% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khô

ng 

chu

yên 

cần 

(40

%-

49% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khá 

chuy

ên 

cần 

(50

%-

59% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khá 

chuy

ên 

cần 

(60

%-

69%

) số 

tiết 

Đi 

học 

chuy

ên 

cần 

(70%

-79% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

chuy

ên 

cần 

(80%

-89% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

đầy 

đủ, 

chuy

ên 

cần 

(90

%-

99% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

đầy 

đủ, 

rất 

chuy

ên 

cần 

(100

% số 

tiết) 

60% 
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Tham gia 

phát biểu, 

đóng góp 

bài trên 

lớp 

Khô

ng 

tha

m 

gia 

hoạt 

độn

g tại 

lớp 

Khôn

g 

tham 

gia 

hoạt 

động 

tại lớp 

Hiế

m 

khi 

tha

m 

gia 

phát 

biểu 

xây 

dựn

g 

bài 

Thỉn

h 

thoả

ng 

tham 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến, 

đóng 

góp 

khôn

g 

hiệu 

quả 

Thỉn

h 

thoả

ng 

tham 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến, 

đóng 

góp 

khôn

g 

hiệu 

quả 

Thườ

ng 

xuyê

n 

phát 

biểu 

và 

trao 

đổi ý 

kiến 

cho 

bài 

học, 

các 

đóng 

góp 

cho 

bài 

học 

có 

hiệu 

quả 

Thườ

ng 

xuyê

n 

phát 

biểu 

và 

trao 

đổi ý 

kiến 

cho 

bài 

học, 

các 

đóng 

góp 

cho 

bài 

học 

có 

hiệu 

quả 

Tha

m 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến 

tích 

cực, 

các 

đóng 

góp 

rất 

hiệu 

quả 

Tha

m 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến 

rất 

tích 

cực, 

các 

đóng 

góp 

rất 

hiệu 

quả 

40% 

Ghi chú 
Nếu sinh viên nghỉ > 20% số tiết và không tham gia phát biểu, đóng góp 

bài trên lớp thì không đủ điều kiện thi 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THẢO LUẬN NHÓM 

Tiêu chí  

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức F Mức D và 

D+ 

0 điểm 

Mức C và 

C+ 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B và B+ 

Tính bằng 

điểm trung 

bình của nhóm 

Mức A và A+ 

Cộng tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Thảo luận 

nhóm 

Không 

tham gia, 

không chấp 

hành phân 

công của 

nhóm, 

Tham gia 

không tích 

cực, thụ 

động, ít 

đóng góp, 

bị trừ đi 

Tham gia ở 

mức độ 

trung bình, 

cho điểm 

bằng điểm 

trung bình 

Thường xuyên 

tham gia góp 

ý và đóng góp 

ý kiến hay, 

được cộng 

thêm tối đa 01 

Nhiệt tình, 

tích cực, có 

nhiều đóng 

góp hiệu quả 

cao, được 

cộng thêm tối 
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bị trừ đi tối 

đa 01 điểm 

tối đa 01 

điểm 

của nhóm điểm đa 02 điểm so 

với điểm 

trung bình 

của nhóm 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

và D+ 

4,0-5,4 

Mức C và 

C+ 

5,5-6,9 

Mức B và 

B+ 

7,0-8,4 

Mức A và 

A+ 

8,5-10 

 

Nội dung  

báo cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, đẹp, 

có sử dụng 

video 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải 

thích cụ 

thể 

50% 

Trình bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với số 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài 

và kết 

luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận. 

Thuật ngữ 

sử dụng 

đơn giản, 

25% 
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bày dễ hiểu. 

Thể hiện 

sự thành 

thạo trong 

trình bày 

và ngôn 

ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy định, 

sử dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ; 

giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, chưa 

có tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu 

và kịp 

theo dõi 

nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu; sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản, 

dễ hiểu; bố 

cục rõ 

ràng, giọng 

nói rõ ràng, 

lưu loát; 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định; tương 

tác tốt với 

người 

nghe; 

người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn; bố 

cục rõ 

rang; 

giọng nói 

rõ ràng, 

lưu loát; 

thu hút 

được sự 

chú ý của 

người 

nghe, 

tương tác 

tốt với 

người 

nghe; 

người nghe 

có thể hiểu 

và theo kịp 

tất cả các 

nội dung 

trình bày; 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

25% 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 
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TT Tên tác giả Năm XB Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 Lê Thị Dung 2009 Tâm lý học lao động NXB lao động  Hà 

Nôi 

2 Nguyễn Quang Uẩn  2007 Tâm lý học Đại 

cương  

NXB ĐH Sư 

phạm 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1  Vũ Dũng  2011 Tâm lý học quản lý NXB Đại học Quốc Gia  

2 Đỗ Văn Đoạt 2019 Tâm lý học quản lý NXB Đại học Sư Phạm 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

TT 

Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân 

bổ thời gian 

T L T 

Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lý học và tâm lý 
học lao động 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1.Khái niệm tâm lý 

1.1.2 Khái niệm chung về lao động 

1.2. Tâm lý học lao động như là một khoa học ứng dụng kiến 
thức tâm lý học vào hoạt động lao động 

1.2.1. Bản chất, chức năng, phân loại hiện tượng tâm lý con 
người 

1.2.2. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu 
TLHLĐ 

1.2. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học lao động 

1.2.1. Phương pháp luận  

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu TLH LĐ 
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Chương 2: Hoạt động nhận thức của người lao động 

2.1. Nhận thức cảm tính của người lao động 

2.1.1. Cảm  giác 

2.1.2. Tri giác 

2.2. Nhận thức lý tính 

2.2.1. Tư duy 

2.2.2. Tưởng tượng 

2.2.3. Trí nhớ  

Chương 3: Nhân cách người lao động 

3.1.Xúc cảm, tình cảm trong lao động 

3.1.1. Xúc cảm của người lao động 

3.1.2. Tình cảm của người lao động 

3.2.Ý chí và hành động ý chí 

3.2.1. Ý chí của người lao động 

3.2.2. Hành động của người lao động 

3.4. Nhân cách người lao động 
3.3.2 Các thuộc tính tâm lý cá nhân 

3.3.2.Động cơ nghề nghiệp và vấn đề hướng nghiệp 

Chương 4: Một số vấn đề Tâm lý học trong tổ chức lao 

động khoa học 

4.1.Các trạng thái tâm lý nảy sinh trong lao động 

4.1.1 Tâm trạng trong lao động của người lao động 

4.1.2. Tâm thế của người lao động 

4.1.4. Khả năng làm việc 

4.2.Xây dựng chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý 

4.2.1. Ý nghĩa của giờ giải lao 

4.2.2.Yếu tố thẩm mĩ trong lao động 

4.2.3.Vấn đề an toàn trong lao động 

 

Chương 5: Tâm lý học quản lý tập thể lao động 
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HỌC PHẦN 22A: TÀI NGUYÊN DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Khoa học cơ bản  

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Trương Thị Như Nguyệt 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

nguyetttn@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Đức Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

tuannd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tài nguyên du lịch  

- Tên (tiếng Anh): Resources of Tourism 

- Mã học phần: 2132 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 
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6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Kiến thức 

- Trang bị cho người cơ sở lí luận về tài nguyên du lịch 

- Giúp người học phân tích các dạng tài nguyên du lịch, nhận thức được sự 

phong phú, đa dạng của tài nguyên du lịch Việt Nam. 

- Giúp cho người học năm bắt và phân tích được đặc điểm, thế mạnh của từng 

loại tài nguyên du lịch trong việc tạo ra sản phẩm du lịch và phục vụ nhu cầu du lịch. 

6.2. Kỹ năng 

- Phân tích, tổng hợp thông tin, phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

tài nguyên du lịch. 

- Sưu tầm tư liệu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tài sản, di sản văn hóa 

truyền thống. 

- Viết báo cáo phân tích sự đa dạng và ý nghĩa của từng loại tài nguyên du lịch. 

6.3. Thái độ  

- Tôn trọng sự đa dạng, giàu bản sắc của các dạng tài nguyên du lịch. Có ý thức 

sử dụng, bảo vệ và tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch. 

- Ủng hộ, có biện pháp tích cực bảo vệ tài nguyên du lịch.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

của học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT  

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

CLO.1.1 Trình bày được các khái niệm, vai trò, đặc điểm và phân 

loại về tài nguyên du lịch  

2 PLO2 

PLO3 

CLO.1.2 Phân tích được sự phong phú, đa dạng của tài nguyên du 

lịch tự nhiên 

3 
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CLO.1.3 Phân tích được sự phong phú, đa dạng của tài nguyên du 

lịch văn hóa 

3 

CLO.1.4 Phân tích được vai trò, đặc điểm của tài nguyên kinh tế - 

kĩ thuật và bổ trợ 

3 

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

CLO.2.1 Vận dụng kĩ năng khai thác thông tin qua Internet để 

nhận biết đánh giá các vấn đề về tài nguyên du lịch 

2 PLO6 

PLO9 

PLO10 CLO.2.2 Sưu tầm tư liệu, tìm hiểu thông tin về các loại tài nguyên 

du lịch 

3 

CLO.2.3 Viết báo cáo về đặc trưng, ý nghĩa của một loại tài 

nguyên du lịch 

4 

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

CLO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc phân tích những giá trị của 

tài nguyên du lịch từ đó có thể tham vấn trong các dự án 

xây dựng, quy hoạch tuyến điểm du lịch  

3 PLO13 

PLO14 

CLO.3.2 Có năng lực tìm hiểu, đánh giá các tài nguyên du lịch 

dạng tiềm năng để xây dựng phương án khai thác, tôn tạo 

phục vụ phát triển du lịch. Đề xuất các giải pháp tư vấn 

giải quyết các vấn đề tồn tại của việc khai thác và bảo vệ 

tài nguyên du lịch 

4 

CLO.3.3 Có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, quảng bá sự giàu 

đẹp của tài nguyên du lịch, đóng góp cho chiến lược phát 

triển du lịch địa phương 

4 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học cung cấp cho người học các vấn đề cơ bản về tài nguyên du lịch, hệ 

thống hóa các loại tài nguyên du lịch, đặc điểm của từng loại tài nguyên và ảnh hưởng 

của chúng tới sự phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch và khả năng hình thành các 

điểm, tuyến du lịch và đáp ứng nhu cầu du lịch. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt 

động học 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ 

TÀI NGUYÊN DU LỊCH 

1.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch 

1.2. Vai trò của tài nguyên du lịch 

1.2.1. Vai trò về kinh tế 

1.2.2. Vai trò về xã hội 

1.2.3. Vai trò về môi trường. 

1.3. Đặc điểm tài nguyên du lịch 

1.3.1. Phong phú, đa dạng 

1.3.2. Có thể mở rộng theo nhu 

cầu 

1.3.3. Hiệu quả khai thác lâu dài 

1.4. Phân loại tài nguyên du lịch. 

1.4.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

1.4.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 

1.4.3. Tài nguyên kinh tế - kĩ 

thuật và bổ trợ 

Thuyết 

giảng, đàm 

thoại, làm 

việc nhóm,  

giải quyết 

vấn đề. 

Nghiên 

cứu tài 

liệu. 

Trao đổi, 

thảo luận 

theo 

nhóm và 

cả lớp. 

CLO. 

1.1 

 

CLO.2.

1 

 

 

2 CHƯƠNG 2. TÀI NGUYÊN DU 

LỊCH TỰ NHIÊN 

2.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch 

tự nhiên 

2.2. Địa hình 

2.2.1. Địa hình núi 

2.2.2. Địa hình bờ biển, đảo 

Thuyết 

giảng, đàm 

thoại, làm 

việc nhóm,  

tình huống, 

dự án 

Nghiên 

cứu tài 

liệu. 

Thực 

hành điều 

tra, đánh 

giá, viết 

báo cáo 

Trao đổi, 

thảo luận 

CLO1.2 

CLO2.2 

CLO2.3 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 
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2.2.3. Địa hình caxtơ 

2.2.4. Các dạng địa hình đặc biệt 

2.3. Khí hậu 

2.3.1. Các tiêu chí sinh khí hậu 

2.3.2. Chỉ số nhiệt với các loại 

hình du lịch 

2.3.3. Chỉ số mưa với các loại 

hình du lịch 

2.3.4. Chỉ số gió với các loại 

hình du lịch 

2.4. Tài nguyên nước 

2.4.1. Nước trên lục địa 

2.4.2. Nước ngầm, nước khoáng 

2.4.3. Nước biển 

2.5. Sinh vật 

2.5.1. Vườn quốc gia, khu dự 

trữ sinh quyển, khu bảo tồn 

thiên nhiên 

2.5.2. Các khu vực phong cảnh 

đẹp 

2.6. Các tổ hợp tài nguyên du lịch tự 

nhiên 

2.6.1. Tổ hợp ven biển 

2.6.2. Tổ hợp núi 

2.6.3. Tổ hợp đồng bằng-đồi 

theo 

nhóm và 

cả lớp. 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học 

đến thời điểm kiểm tra) 

  CLO1.1 

CLO1.2 
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CLO2.1 

CLO2.2 

CLO2.3 

 Thuyết trình 

Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Tổ chức 

cho HS báo 

cáo kết quả 

Báo cáo 

kết quả 

làm việc 

nhóm 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.3 

 

3 CHƯƠNG 3. TÀI NGUYÊN DU 

LỊCH VĂN HÓA 

3.1. Quan niệm tài nguyên du lịch 

văn hóa 

3.2. Tài sản văn hóa 

3.2.1. Di sản văn hóa thế giới 

được UNESCO công nhận 

3.2.2. Di tích lịch sử, văn hóa 

3.2.3. Công trình kiến trúc 

3.3. Giá trị văn hóa truyền thống 

3.3.1. Ngôn ngữ, văn hóa dân 

gian 

3.3.2. Lễ hội 

3.3.3. Kĩ năng và nghề thủ công 

3.3.4. Ẩm thực 

3.3.5. Trang phục dân tộc 

3.4. Công trình lao động, sáng tạo 

3.4.1. Các công trình ở nông 

thôn 

3.4.2. Các công trình ở đô thị 

Thuyết 

giảng, đàm 

thoại, làm 

việc nhóm,  

giải quyết 

vấn đề. 

Nghiên 

cứu tài 

liệu. 

Trao đổi, 

thảo luận 

theo 

nhóm và 

cả lớp. 

CLO1.3 

CLO2.2 

CLO2.3 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 
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4 CHƯƠNG 4: TÀI NGUYÊN KINH 

TẾ- KĨ THUẬT VÀ BỔ TRỢ 

4.1. Cơ sở lưu trú, hạ tầng 

4.2. Dịch vụ vận chuyển 

4.3. Dịch vụ mua sắm 

4.4. Dịch vụ khác 

Thuyết 

giảng, đàm 

thoại, làm 

việc nhóm,  

giải quyết 

vấn đề. 

Nghiên 

cứu tài 

liệu. 

Trao đổi, 

thảo luận 

theo 

nhóm và 

cả lớp. 

CLO1.4 

CLO2.2 

CLO3.1 

 

 

 

 Thuyết trình 

Tài nguyên du lịch văn hóa 

 

Tổ chức 

cho HS báo 

cáo kết quả 

Báo cáo 

kết quả 

làm việc 

nhóm 

CLO1.3 

CLO2.2 

CLO2.3 

CLO3.1 

CLO3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: không 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20% 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vần đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 
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+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: tự luận, báo cáo. 

     10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30% 

- Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50% 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề. 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

 

TT Điểm bộ 
phận 

Chuẩn đầu ra học phần 

CLO
1.1. 

CLO.
1.2 

CLO.
1.3 

CLO.
1.4 

CLO.
2.1 

CLO.
2.2 

CLO.
2.3 

CLO
3.1 

CLO
.3.2 

CLO.
3.3 

1 Điểm 
chuyên 
cần 

X X X X X X X X X X 
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(20%) 

2 Điểm 
kiểm tra 
giữa kỳ 
(30%) 

          

2.1. Bài kiểm 
tra lần 1 

X X    X X X X X 

2.2. Bài kiểm 
tra lần 2 
(nếu có) 

          

3 Điểm thi 
kết thúc 
học 
phần 
(50%) 

X X X X X X X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Nghỉ học 

quá 20% số 

tiết 

Nghỉ học 

từ 11% 

→19% số 

tiết 

Nghỉ học 

từ 6% → 

10% số 

tiết 

Nghỉ học 

1% →5% số 

tiết  

Đi học 

100% số 

tiết 

60% 
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Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài học, 

Các đóng 

góp cho bài 

học có hiệu 

quả 

Tham gia 

phát biểu ý 

kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu quả 

40% 

Điểm trừ Quy định 02 lần khiển trách hạ 1 bậc (1 bậc từ 1-2 điểm) 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của các thành viên trong nhóm 

RUBIC ĐIỂM THẢO LUẬN NHÓM 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi tối 

đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
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Nội 

dung  

báo 

cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

hình ảnh 

và giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, đẹp, 

có sử dụng 

video 

Nội dung phù hợp 

với yêu cầu, thuật 

ngữ đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng video 

và giải thích cụ 

thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày bố 

cục logic, rõ ràng, 

gồm mở đầu, thân 

bài và kết luận. 

Thuật ngữ sử 

dụng đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện sự 

thành thạo trong 

trình bày và ngôn 

ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói nhỏ, 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, chưa 

có tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, rõ 

ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh thoảng 

có tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

Phần trình 

bày ngắn gọn 

dễ hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng quy 

định. Tương 

tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu 

loát. Thu hút 

được sự chú ý của 

người nghe, 

tương tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe có 

thể hiểu và theo 

kịp tất cả các nội 

dung trình bày. 

Thời gian trình 

bày đúng quy 

định 

25% 
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người 

nghe 

không 

hiểu 

dung trình 

bày 

nội dung 

trình bày 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Bùi Thị Hải Yến 2021 Tài nguyên du lịch NXBGD 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo 

trình, tên bài báo, 

văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Quang Lân 2021 Non nước Việt Nam 

63 tỉnh thành 

NXB Hồng Đức 

2 Ngô Đạt Tam – 

Nguyễn Quý 

Thao 

2021 Át lát Địa lí Việt 

Nam 

NXBGD 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời gian 

LT TL/TH KT 

1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÀI NGUYÊN DU 

LỊCH 

1.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch 

1.2. Vai trò của tài nguyên du lịch 

1.2.1. Vai trò về kinh tế 

1.2.2. Vai trò về xã hội 

2   
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1.2.3. Vai trò về môi trường. 

1.3. Đặc điểm tài nguyên du lịch 

1.3.1. Phong phú, đa dạng 

1.3.2. Có thể mở rộng theo nhu cầu 

1.3.3. Hiệu quả khai thác lâu dài 

1.4. Phân loại tài nguyên du lịch. 

1.4.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

1.4.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 

1.4.3. Tài nguyên kinh tế - kĩ thuật và bổ trợ 

2 CHƯƠNG 2. TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN 

2.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch tự nhiên 

2.2. Địa hình 

2.2.1. Địa hình núi 

2.2.2. Địa hình bờ biển, đảo 

2.2.3. Địa hình caxtơ 

2.2.4. Các dạng địa hình đặc biệt 

2.3. Khí hậu 

2.3.1. Các tiêu chí sinh khí hậu 

2.3.2. Chỉ số nhiệt với các loại hình du lịch 

2.3.3. Chỉ số mưa với các loại hình du lịch 

2.3.4. Chỉ số gió với các loại hình du lịch 

2.4. Tài nguyên nước 

2.4.1. Nước trên lục địa 

2.4.2. Nước ngầm, nước khoáng 

2.4.3. Nước biển 

2.5. Sinh vật 

2.5.1. Vườn quốc gia, khu sự trữ sinh quyển, khu bảo 

13   
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tồn thiên nhiên 

2.5.2. Các khu vực phong cảnh đẹp 

2.6. Các tổ hợp tài nguyên du lịch tự nhiên 

2.6.1. Tổ hợp ven biển 

2.6.2. Tổ hợp núi 

2.6.3. Tổ hợp đồng bằng-đồi 

3 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  1 

4 CHƯƠNG 3. TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA 

3.1. Quan niệm tài nguyên du lịch văn hóa 

3.2. Tài sản văn hóa 

3.2.1. Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công 

nhận 

3.2.2. Di tích lịch sử, văn hóa 

3.2.3. Công trình kiến trúc 

3.3. Giá trị văn hóa truyền thống 

3.3.1. Ngôn ngữ, văn hóa dân gian 

3.3.2. Lễ hội 

3.3.3. Kĩ năng và nghề thủ công 

3.3.4. Ẩm thực 

3.3.5. Trang phục dân tộc 

3.4. Công trình lao động, sáng tạo 

3.4.1. Các công trình ở nông thôn 

3.4.2. Các công trình ở đô thị 

12   

5 CHƯƠNG 4: TÀI NGUYÊN KINH TẾ- KĨ THUẬT VÀ 

BỔ TRỢ 

2   
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HỌC PHẦN 22B: KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Khoa học cơ bản 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Nga 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

ngavt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Bùi Đoan Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: 

trangbd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

- Tên (tiếng Anh): Presentation skills 

- Mã học phần: 2131 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30   

- Giờ thực hành:  0 

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Môn học Kĩ năng thuyết trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kĩ 

năng thuyết trình từ đó giúp sinh viên có kĩ năng trình bày bài thuyết trình hiệu quả. 

Đồng thời, môn học còn giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của kĩ năng thuyết 
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trình trong học tập, công việc và trong cuộc sống. Trên cơ sở đó xây dựng ở sinh viên 

thái độ và động cơ đúng đắn trong việc rèn luyên, hoàn thiện và phát triển kĩ năng 

thuyết trình trong học tập và trong công việc sau này. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 
CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 

theo 
thang 
Bloom 

Liên kết 
với CĐR 

của 
CTĐT 

(Đáp ứng 
CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

CLO.1.1 Hiểu được các kiến thức cơ bản về kĩ năng thuyết trình 3  

CLO.1.2 Hiểu và phân tích được khái niệm, vai trò, hình thức, 
yêu cầu và các bước của kĩ năng thuyết trình 

3  

CLO.1.3 Liên hệ và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kĩ 
năng thuyết trình vào các chủ đề và tình huống thuyết 
trình cụ thể 

3  

CLO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

CLO.2.1 Kỹ năng phân tích, đánh giá việc vận dụng kĩ năng 
thuyết trình trong các hoạt động cụ thể. 

4  

CLO.2.2 Có kĩ năng đánh giá bản thân, thính giả, chủ đề thuyết 
trình; kĩ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ quá trình 
thuyết trình một cách hiệu quả.  

4  

CLO.2.3 Có kĩ năng kiểm soát tâm lí, cảm xúc của bản thân 
trong suốt quá trình thuyết trình 

4  

CLO.2.4 Có kĩ năng thuyết trình hiệu quả các chủ đề, nội dung 
khác nhau trong học tập và công việc. 

  

CLO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

CLO.3.1 Hiểu đúng về tầm quan trọng của kĩ năng thuyết trình 
trong học tập, trong công việc và trong đời sống. 

4  

CLO.3.2 Biết tự đánh giá điểm mạnh, hạn chế của mình khi 
thuyết trình và đề ra những biện pháp khắc phục và  
 

4  
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hoàn thiện bản thân. 

CLO.3.3 Có tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong công việc, tự 
chủ trong công việc, chịu trách nhiệm về kết quả công 
việc của bản thân 

4  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Kĩ năng thuyết trình là môn khoa học ứng dụng nghiên cứu các nội dung như: 

tổng quan về kĩ năng thuyết trình và thực hành kĩ năng thuyết trình. Trong quá trình 

học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về thuyết trình, kĩ năng thuyết 

trình, đồng thời thực hành để rèn luyện và biết cách vận dụng những kiến thức đã được 

học vào các tình huống thuyết trình trong học tập cũng như hoạt động nghề nghiệp sau 

này. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu 

 học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ 

số) 

Phương 

pháp  

giảng 

dạy 

Hoạt 

động 

học của 

SV 

học 

phần 

Tài liệu  

tham khảo 

1 Chương 1: Tổng quan về kĩ 

năng thuyết trình 

1.1. Khái niệm kĩ năng thuyết 

trình 

1.2. Vai trò của kĩ năng thuyết 

trình 

1.2.1. Vai trò của kĩ năng thuyết 

trình với cá nhân 

1.2.2. Vai trò của kĩ năng thuyết 

trình với cơ quan, tổ chức 

1.3. Các hình thức thuyết trình 

1.3.1. Đọc bài soạn trên giấy 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

chương 

1. 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

Q1, Q2 
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1.3.2. Nói miệng có chuẩn bị 

1.4. Các yêu cầu khi thuyết 

trình 

1.4.1. Nhịp cầu ánh mắt 

1.4.2. Giọng nói 

1.4.3. Ngoại hình 

1.4.4. Sự đồng cảm của thính giả 

1.4.5. Phương tiện nghe nhìn 

1.5. Các bước thuyết trình 

1.5.1 Chuẩn bị thuyết trình 

1.5.2. Tiến hành thuyết trình 

  

2 Chương 2: Kĩ năng thuyết 

trình hiệu quả 

2.1. Kĩ năng đánh giá bản thân 

và thính giả 

2.1.1. Đánh giá bản thân 

2.1.2. Tìm hiểu, đánh giá thính 

giả 

2.2. Kĩ năng xây dựng nội 

dung bài thuyết trình 

2.2.1. Xác định chủ đề 
2.2.2. Thu thập thông tin 
2.2.3. Chuẩn bị nội dung 
bài thuyết 

trình 

2.2.4. Soạn thảo nội dung: Vận 

dụng quy tắc ABC 

2.3. Kĩ năng sử dụng các công 

cụ hỗ trợ trong thuyết trình 

2.3.1. Slide 

2.3.2. Trang thiết bị hỗ trợ khác 

2.4. Kĩ năng kiểm soát tâm lí, 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

giao bài 

về nhà. 

Đọc 

TLTK 

Làm bài 

thuyết 

trình 

Tham 

gia phát 

biểu, 

trao đổi 

ý kiến, 

xây 

dựng 

bài 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO.2.1 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

CLO.2.4 

Q1, Q2 
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cảm xúc 

2.4.1. Kiểm soát tâm lí 

2.4.2. Kiểm soát cảm xúc 

2.4. Thuyết trình trước thính 

giả 

2.4.1. Mở đầu 

2.4.2. Khai triển 

2.4.3. Kết thúc 

3 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

  CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO.2.1 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

CLO.2.4 

 

4 Chương 3: Thực hành kĩ năng 

thuyết trình 

3.1. Nhiệm vụ cá nhân 

3.2. Nhiệm vụ nhóm 

 

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

Thực 

hành kĩ 

năng 

thuyết 

trình 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.1.3 

CLO.2.1 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

CLO.2.4 

CLO.3.1 

CLO.3.2 

CLO.3.3 

Q1, Q2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết:  

- Tên học phần tiên quyết: Không    

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 
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tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1.  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)trọng số: 20 % 

- Tham gia học tập trên lớp:  

+ Đi học đầy đủ đảm bảo ít nhất 80% giờ nghe giảng trên lớp. 

+ Tập trung nghe giảng. 

+ Tích cực thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng bài và làm bài tập. 

- Phần tự học: 

+ Hoàn thành tốt các bài tập được giao cho cá nhân, nhóm. 

+ Đọc tài liệu trước khi lên lớp theo hướng dẫn của giảng viên. 

10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

Hình thức đánh giá định kỳ: Kiểm tra tự luận 01 bài/50 phút trên lớp. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

Hình thức đánh giá cuối kỳ: Kiểm tra tự luận, thời gian 90 phút.     

10.4. Lịch trình kiểm tra và thi (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kì  

+  Kiểm tra 01 lần vào tuần 9. 

- Thi hết học phần và thi lại theo kế hoạch của nhà trường. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm 
bộ 
phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CLO.1.
1 

CLO1.
2 

CLO1.
3 

CLO2.
1 

CLO2.
2 

CLO2.
3 

CLO2.
4 

CLO.3.
1 

CLO.3.
2 

CLO.3.
3 

1 Điểm 
chuyê
n cần 
(10%) 

X X X X X X X X X X 
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2 Điểm 
kiểm 
tra 
giữa 
kỳ 
(20%) 

          

2.1
. 

Bài 
kiểm 
tra lần 
1 

X X X X X X     

2.2
. 

Bài 
kiểm 
tra lần 
2 (nếu 
có) 

          

3 Điểm 
thi kết 
thúc 
học 
phần 
(70%) 

X X X X X X X X X X 

10.6. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70% 
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Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và 

trao đổi ý 

kiến cho 

bài học, 

Các đóng 

góp cho 

bài học có 

hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30% 

Điểm trừ 13 ần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-
2 điểm) 

 - Tiêu chí đánh giá điểm làm việc nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Làm 

việc 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo 

trình, tên bài báo, 

văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Bộ môn Khoa 

học cơ bản 

2020 Tài liệu học tập Kĩ 

năng thuyết trình 

Bộ môn Khoa học cơ bản – 

Trường Đại học Công đoàn 

2 Dương Thị Liễu  2013 Giáo trình kĩ năng 

thuyết trình 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 
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11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Phạm Thùy 

Giang  

2017 Kĩ năng giao tiếp và 

thuyết trình trong kinh 

doanh 

 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: Tổng quan về kĩ năng thuyết trình 

1.1. Khái niệm kĩ năng thuyết trình 

1.2. Vai trò của kĩ năng thuyết trình 

1.2.1. Vai trò của kĩ năng thuyết trình với cá nhân 

1.2.2. Vai trò của kĩ năng thuyết trình với cơ quan, tổ chức 

1.3. Các hình thức thuyết trình 

1.3.1. Đọc bài soạn trên giấy 

1.3.2. Nói miệng có chuẩn bị 

1.4. Các yêu cầu khi thuyết trình 

1.4.1. Nhịp cầu ánh mắt 

1.4.2. Giọng nói 

1.4.3. Ngoại hình 

1.4.4. Sự đồng cảm của thính giả 

1.4.5. Phương tiện nghe nhìn 

1.5. Các bước thuyết trình 

1.5.1 Chuẩn bị thuyết trình 

1.5.2. Tiến hành thuyết trình 

 

 

7 
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2 Chương 2: Kĩ năng thuyết trình hiệu quả 

2.1. Kĩ năng đánh giá bản thân và thính giả 

2.1.1. Đánh giá bản thân 

2.1.2. Tìm hiểu, đánh giá thính giả 

2.2. Kĩ năng xây dựng nội dung bài thuyết trình 

2.2.4. Xác định chủ đề 
2.2.5. Thu thập thông tin 
2.2.6. Chuẩn bị nội dung bài thuyết 

trình 

2.2.4. Soạn thảo nội dung: Vận dụng quy tắc ABC 

2.3. Kĩ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ trong thuyết 

trình 

2.3.1. Slide 

2.3.2. Trang thiết bị hỗ trợ khác 

2.4. Kĩ năng kiểm soát tâm lí, cảm xúc 

2.4.1. Kiểm soát tâm lí 

2.4.2. Kiểm soát cảm xúc 

2.4. Thuyết trình trước thính giả 

2.4.1. Mở đầu 

2.4.2. Khai triển 

2.4.3. Kết thúc 

12   

3 Chương 3: Thực hành kĩ năng thuyết trình 

3.1. Nhiệm vụ cá nhân 

3.2. Nhiệm vụ nhóm 

 

10 10  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  1 
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HỌC PHẦN 22C: DÂN TỘC HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Xã hội học 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hằng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Thông tin tư liệu, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0974093972     Email: hangntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Diệu Linh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0946562458     Email: linhnnd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần 

- Tên (tiếng Việt): Dân tộc học đại cương 

- Tên (tiếng Anh): Ethnographic study 

- Mã học phần: 1903 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Cấu trúc học phần: 

- Giờ lý thuyết:  18 

- Giờ thảo luận:  4 

- Giờ bài tập, kiểm tra: 4 

- Giờ thực tế:   4 

- Giờ tự học:   90 

 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung 

Trang bị cho người học những kiến thức chung về tộc người và văn hóa tộc 

người. Nắm được những kiến thức cơ bản về cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 
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Về kiến thức: 

Môn học Dân tộc học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về Dân tộc học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đồng thời, giúp cho người học 

có thể vận dụng những kiến thức đã học vào việc tìm hiểu, nghiên cứu về các tộc 

người thiểu số ở Việt Nam nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất 

là ở vùng các dân tộc thiểu số… 

Về kỹ năng: 

Hình thành kỹ năng tiếp cận liên ngành, đa ngành trong nghiên cứu về văn hóa 

các tộc người. Bước đầu hiều về điền dã DTH, có thể thực hiện các kỹ thuật cơ bản 

của nghiên cứu điền dã DTH. Phân tích và tổng hợp các tri thức về các tộc người trên 

giới cũng như ở VN. Vận dụng những kiến thức đã học vào việc tham gia bảo tồn, 

phát huy và gắt kết các tộc người của Việt Nam. Ngoài ra, môn học còn giúp người 

học phát triển và hoàn thiện các kỹ năng: Đọc tài liệu, thuyết trình, seminar, làm việc 

nhóm… theo yêu cầu của giảng viên. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp: 

Trang bị cho NH thể hiện thái độ, quan điểm khách quan khi nghiên cứu về dân 

tộc học. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần NH đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO.s): 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

CLO.s 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(PLO.s) 

 Chuẩn về kiến thức   

CLO.1.1 
Nắm được các kiến thức cơ bản và xác định được các 

loại hình cộng đồng người trong lịch sử 
4 

PLO.1.3 

PLO.1.4 

PLO.1.5 

CLO.1.2 

NH diễn giải được các chiều cạnh cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam như: điều kiện tự nhiên, thành phần tộc 

người, sự phân bố dân cư và đặc điểm của các dân tộc 

3 

PLO.1.3 

PLO.1.4 

PLO.1.5 
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thiểu số ở Việt Nam 

 Chuẩn về Kỹ năng   

CLO.2.1 NH thành thạo trong kỹ năng làm việc theo nhóm 3 
PLO.2.2 

 

CLO.2.2 
NH sử dụng CNTT hiệu quả trong học tập và nghiên 

cứu 
3 PLO.2.1 

CLO.2.3 
NH biểu hiện được sự thuần thục trong kỹ năng sưu 

tầm và nghiên cứu tài liệu 
3 PLO.2.1 

 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

CLO.3.1 
NH thể hiện thái độ, quan điểm khách quan khi 

nghiên cứu về tôn giáo 
4 

PLO.3.1 

PLO.3.3 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Dân tộc học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dân 

tộc học (DTH) trên thế giới và cũng như ởViệt Nam; Các kiến thức cơ bản về các loại 

hình cộng đồng người trong lịch sử, khái niệm tộc người và dân tộc ở Việt Nam, các 

tiêu chí xác định dân tộc (tộc người). Nguồn gốc các chủng tộc, các tiêu chí phân loại 

chủng tộc, phân loại chủng tộc trên thế giới, Đông Nam Á và Việt Nam. Các phương 

pháp phân loại ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Các 

hình thức tín ngưỡng nguyên thủy, tàn dư của nó hiện nay ở các tộc người. Những kiến 

thức cơ bản về Cộng đồng các dân tộc Việt Nam như: Điều kiện tự nhiên, thành phần 

tộc người, sự phân bố dân cư và đặc điểm của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần, phương pháp dạy và học. 

 

Các nội dung cơ bản 
Số 

tiết 

Phương pháp, hoạt động 

dạy&học 

CĐR 

học phần 

(CLO.s) Giảng viên NH 

Bài 1. Những vấn đề chung về dân tộc học    

1. Khái niệm Dân tộc học 

2. Đối tượng của Dân tộc học 

3. Nhiệm vụ của Dân tộc học 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

CLO.1.1 

CLO.3.1 
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4. Phương pháp nghiên cứu Dân tộc 

học 

Phát biểu ý 

kiến 

5. Lịch sử ra đời và phát triển của 

ngành DTH, các trường phái DTH 

6. Lịch sử phát triển của Dân tộc 

học VN. 

7. Một số thành tựu của ngành Dân 

tộc học 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

Phát biểu ý 

kiến 

Bài 2. Tộc người, chủng tộc và ngôn ngữ 

1. Tộc người 

1.1. Khái niệm 

1.2. Các tiêu chí xác định tộc người 

1.3. Các loại hình cộng đồng tộc 

người trong lịch sử 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

CLO.1.1 

CLO.2.3 

CLO.3.1 

2. Chủng tộc 

2.1. Khái niệm 

2.2. Chủng tộc và Dân tộc học 

2.3. Đặc điểm phân loại chủng tộc 

2.4. Phân loại chủng tộc trên thế giới 

2.5. Sự hình thành các chủng tộc 

2.6. Nguyên nhân dẫn đến việc hình 

thành các chủng tộc 

2.7. Phân loại chủng tộc ở Đông Nam 

Á và Việt Nam. 

2.8. Chủ nghĩa chủng tộc và nguồn 

gốc xã hội của nó 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

CLO.1.1 

CLO.2.3 

CLO.3.1 

3. Ngôn ngữ 

3.1. Khái niệm 

3.2. Chức năng cơ bản của ngôn ngữ 

3.3. Ngôn ngữ và Dân tộc học 

3.4. Nguồn gốc của ngôn ngữ 

3.5. Diễn tiến của ngôn ngữ trong sự 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

CLO.1.1 

CLO.2.3 

CLO.3.1 
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phát triển xã hội và tộc người 

3.6. Các ngữ hệ trên thế giới 

Thảo luận Thuyết trình (theo nhóm) 

theo các chủ đề liên quan đến: 

Vấn đề phân biệt chủng tộc hiện nay. 

Ngôn ngữ tộc người trong thời kỳ hội 

nhập 

Thuyết trình theo nhóm 

(Yêu cầu NH sử dụng các phương 

tiện trình bày bài thảo luận nhóm như: 

Mind manager; Powerpoint, Word) 

2 
Thảo luận 

nhóm 

Tìm kiếm 

tài liệu trên 

internet 

Đọc tài liệu 

Thảo luận 

 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.2.1 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

Bài 3. Xã hội nguyên thủy và các hình thái 

tôn giáo sơ khai 
   

1. Phân kỳ xã hội nguyên thủy 

1.1. Phân kỳ theo khảo cổ học 

1.2. Phân kỳ theo tính chất xã hội 

1.3. Phân kỳ theo sự phân công lao 

động 

1.4. Phân kỳ theo hình thái sở hữu 

1.5. Phân kỳ theo Dân tộc học 

2. Các giai đoạn phát triển của Xã 

hội nguyên thủy 

2.1. Giai đoạn bầy người 

2.2. Giai đoạn công xã thị tộc 

2.3. Giai đoạn thị tộc mẫu hệ và thị 

tộc phụ hệ 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

CLO.1.1 

CLO.2.3 

CLO.3.1 

3. Những thành tựu cơ bản của con 

người trong xã hội nguyên thủy 
1 

Thuyết 

giảng 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

4. Các hình thái tôn giáo sơ khai 

4.1. Khái niệm tôn giáo 

4.2. Nguồn gốc của tôn giáo 

1 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 
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4.3. Chức năng của tôn giáo 

4.4. Các hình thái tôn giáo sơ khai 

trong lịch sử 

Thảo luận Thuyết trình (theo nhóm) 

theo các chủ đề liên quan đến: 

Ảnh hưởng của tín ngưỡng nguyên 

thủy đến đời sống xá hội các tộc 

người Việt Nam hiện nay 

(Yêu cầu NH sử dụng các phương 

tiện trình bày bài thảo luận nhóm như: 

Mind manager; Powerpoint, Word) 

2 
Thảo luận 

nhóm 

Tìm kiếm 

tài liệu trên 

internet 

Đọc tài liệu 

Thảo luận 

 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.2.1 

CLO.2.2 

CLO.2.3 

Bài 4. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam    

1. Những vấn đề chung về cộng 

đồng các dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.2. Đặc điểm của các tộc người thiểu 

số Việt Nam 

1.3. Quan điểm của Đảng và nhà 

nước về vấn đề dân tộc 
 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.3.1 

2. Qúa trình hình thành, phát triển 

và thành phần các dân tộc ở Việt 

Nam 

2.1. Các tộc người thuộc ngữ hệ Nam 

Á 

2.2. Các tộc người thuộc ngữ hệ Thái 

- Ka đai 

2.3. Các tộc người thuộc ngữ hệ Nam 

Đảo (Malayo – Polinesiens) 

2.4. Các tộc người thuộc ngữ hệ Hán - 

Tạng 

2.5. Các tộc người thuộc ngữ hệ 

2 

Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Đọc tài liệu 

Nghe giảng 

Ghi chép, 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

CLO.3.1 
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Hmông - Dao 

Bài tập: Điều kiện tự nhiên tác động 

như thế nào đến đời sống các cộng 

đồng tộc người ở Việt Nam 

2 

Hướng dẫn 

NH tự học. 

PP dạy học 

trực quan 

Bài tập tự 

học 

CLO.1.1 

CLO.2.3 

Thăm quan, học tập thực tế tại Bảo 

tàng Dân tộc học 
4 

Hướng dẫn 

viên bảo 

tàng thuyết 

minh 

Lắng nghe 

Ghi chép 

Quan sát 

Viết báo 

cáo 

CLO.1.1 

CLO.2.3 

CLO.3.1 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết:   Mã HP:  

9.2. Yêu cầu khác: 

Yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao, 

có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: nghe giảng, tích 

cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra/đánh giá thường 

xuyên, kiểm tra/đánh giá giữa kỳ và kiểm tra/đánh giá kết thúc học phần. Chuẩn bị đầy 

đủ giáo trình, tài liệu học phần theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Sinh viên phải thực hiện đầy nội dung, nhiệm vụ trong từng thời thời gian cụ 

thể đã được giảng viên trình bày trong đề cương học phần. 

+ Thiếu điểm trong các tiêu chí đánh giá sẽ không có điểm hết môn. 

+ Các bài tập nộp đúng hạn 

+ Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 20% số giờ lên lớp. 

+ Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

+ Giáo viên có thể thưởng điểm cho sinh viên có nhiều đóng góp cho học phần 

(như cung cấp tài liệu, dịch thuật, những sáng kiến, đổi mới phương pháp học tập…). 

Điểm thưởng cộng vào điểm bài tập ở nhà hoặc vào kết quả điểm của cá nhân trong 

nhóm. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá. 

10.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20% 
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Điểm chuyên cần được giảng viên dùng để đánh giá ý thức học tập, tính tích 

cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, phối hợp của sinh viên trong toàn bộ 

quá trình học tập. Được dùng để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên 

thông qua các hoạt động học tập trên lớp, các hoạt động thảo luận nhóm và bài tập 

nhóm, bài tập cá nhân và các hoạt động khác. 

- Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm thúc đẩy ý thức tự học, tự 

nghiên cứu của sinh viên; thúc đẩy tinh thần chủ động, hăng say trong học tập, rèn 

luyện năng lực học tập thường xuyên, năng lực tự chịu trách nhiệm trong học tập của 

sinh viên. Bên cạnh đó, thúc đẩy tinh thần hợp tác, chia sẻ trong các hoạt động học tập 

giữa các sinh viên với nhau. Giúp sinh viên hình thành các giá trị đạo đức trong học 

tập và nghiên cứu khoa học như sự chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức 

tập thể, tinh thần làm việc theo nhóm. 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện): 

+ Mức độ thường xuyên tham gia các giờ học trên giảng đường, tinh thần, thái 

độ học tập trên lớp. 

+ Mức độ chuẩn bị các giáo trình, tài liệu, học liệu liên quan 

+ Mức độ tham gia các hoạt động học tập trên lớp như: phát biểu ý kiến, tham 

gia thảo luận, ghi chép bài, tham gia các hoạt động khác do giảng viên triển khai. 

+ Mức độ đọc, nghiên cứu và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Mức độ chuẩn bị bài tập do giảng viên giao 

+ Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ học tập khác do giảng viên phân công. 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: 

+ Thông qua điểm danh thường xuyên; 

+ Thông qua việc chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên (đi học đúng giờ, về 

trang phục, thái độ, hành vi, ứng xử…); 

+ Thông qua đánh giá mức độ tham gia trả lời các câu hỏi do giảng viên nêu; 

mức độ tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, làm bải tập, ghi chép bài trên lớp; 

thông qua kiểm tra kiến thức trên lớp của giảng viên; 

+ Thông qua việc chuẩn bị bài tập, tài liệu học tập của sinh viên; 

+ Thông qua việc thực hiện những hoạt động khác do giảng viên phân công 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30% 
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- Mục tiêu: Đánh giá khả năng, mức độ tiếp thu các kiến thức và kỹ năng của 

sinh viên sau nửa học kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đánh giá được khái quát mức độ tiếp thu khối lượng các kiến thức và kỹ năng 

mà sinh viên đã được học. 

+ Đánh giá được khả năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng phân tích, tổng hợp 

trong việc giải quyết các nhiệm vụ được giao. 

- Hình thức kiểm tra giữa kỳ: lựa chọn 1 trong 2 hình thức (tùy điều kiện thực 

tế) 

Bài viết tự luận – 90 phút 

Bài tập thảo luận nhóm 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50% 

- Mục tiêu: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kỹ năng thu được của 

sinh viên đối với học phần; làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách giảng dạy của 

giảng viên và cách học của sinh viên trong những năm học tiếp theo. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đánh giá được khái quát mức độ tiếp thu khối lượng các kiến thức và kỹ năng 

mà sinh viên đã được học trong toàn bộ học phần. 

+ Đánh giá được khả năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng phân tích, tổng hợp, liên 

hệ, vận dụng thực tế liên quan đến những kiến thức, kỹ năng đã được học. 

- Hình thức kiểm tra/đánh giá cuối kì: Bài thi tự luận – 90 phút 

10.4. Bảng mô tả phương thức, tiêu chí đánh giá hoạt động học tập của 

sinh siên: 

Đánh giá chuyên cần, ý thức, thái độ, tự học, tự nghiên cứu trên lớp 

Tiêu chí 

Tỷ 

lệ 

% 

Mức chất lượng  

Rất tốt Tốt 
Đạt yêu 

cầu 
Không đạt Điểm 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0  

Tham dự theo 

TKB 
50 

Tham dự 

>90% buổi 

học 

Tham dự 

80 - 

90% buổi 

học 

Tham dự 

70 - 

80% buổi 

học 

Tham dự 

<70% buổi 

học 
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Tham gia các 

hoạt động học tập 
10 

Nhiệt tình 

trao đổi, 

phát biểu, 

trả lời nhiều 

câu hỏi 

Có đặt/trả 

lời, > 2 

câu hỏi 

Có đặt/trả 

lời ít 

nhất 1 câu 

hỏi 

Không tham 

gia thảo luận, 

trả lời, đóng 

góp 

 

Tinh thần, thái độ 

học tập trên lớp. 
10 

Trật tự, chú 

ý nghe 

giảng, ghi 

chép bài 

Bị nhắc 

nhở 1 lần 

Bị nhắc 

nhở từ 2 

đến 4 lần 

Bị nhắc nhở 

từ 5 lần trở 

lên 

 

Chuẩn bị giáo 

trình, tài liệu, học 

liệu liên quan 

10 

Đầy đủ ở tất 

cả các buổi 

học 

Thiếu 1 

lần 

Từ 2 đến 

4 lần 

Từ 5 lần trở 

lên 
 

Tự đọc, tự nghiên 

cứu và sử dụng 

các tài liệu do 

GV hướng dẫn. 

10 

Đầy đủ tất 

cả các tài 

liệu 

Thiếu 1 

lần 

Từ 2 đến 

4 lần 

Từ 5 lần trở 

lên 
 

Chuẩn bị bài tập 

do giảng viên 

giao 

10 Đầy đủ 
Thiếu 1 

lần 

Từ 2 đến 

4 lần 

Từ 5 lần trở 

lên 
 

Đánh giá sản phẩm/báo cáo làm việc nhóm. 

Mức chất 

lượng 

Thang 

điểm 
Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi 8.5 - 10 

Hình thức đẹp, rõ, không lỗi chính tả (10%). 

Trình bày rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người 

nghe (10%). 

Nội dung báo cáo/chất lượng sản phẩm đáp ứng 80% 

- 100% yêu cầu của giảng viên (40%). 

Trả lời đúng tất cả các câu hỏi (20%). 

Có 100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày 

(20%). 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  

Trung bình 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  
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Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét  

Đánh giá hoạt động thuyết trình 

 

Tỷ 

lệ 

% 

Mô tả mức chất lượng  

Rất tốt Tốt 
Đạt yêu 

cầu 
Không đạt Điểm 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0  

Giọng nói 10 

Rõ ràng, âm 

lượng vừa 

đủ 

 

Hoàn toàn 

không rõ ràng, 

không nghe rõ 

 

Mức độ lưu loát 

khi trình bày 
10 

Lưu loát, tốc 

độ phù hợp 

Hoàn tòa 

không không 

lưu loát, tốc độ 

không phù hợp 

 

Cảm xúc/thái 

độ/biểu hiện 
10 

Kiểm soát 

tốt cảm xúc. 

Thái độ cởi 

mở, nhiệt 

tình 

Không kiểm 

soát được cảm 

xúc. Không có 

thái độ phù hợp 

 

Yêu cầu nội dung 

bài thuyết trình 
60 

Đáp ứng 

80% - 100% 

yêu cầu 

Đáp ứng 

70% - 

80% yêu 

cầu 

Đáp ứng 

50% -

70% 

yêu cầu 

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu 
 

Cấu trúc trình 

bày bài thuyết 

trình (giới 

thiệu/nội 

dung/kết thúc) 

10 Phù hợp 

Thiếu 

mở đầu 

hoặc kết 

luận 

Thiếu cả 

mở đầu 

và kết 

luận 

Không phù 

hợp, không 

logic 

 

Đánh giá hoạt động tự học/tự nghiên cứu/làm bài tập của sinh viên 

Mức chất 

lượng 

Thang 

điểm 
Mô tả mức chất lượng Điểm 
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Giỏi 8.5 - 10 

Đáp ứng đúng giới hạn/quy định về thời gian (10%) 

Đáp ứng 80% - 100% yêu cầu về nội dung được 

hướng dẫn tự học (70%) 

Đáp ứng được 80% - 100% hướng dẫn của GV về 

hoạt động tự học/tự nghiên cứu/làm bài tập (20%) 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  

TB 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  

Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét   

Đánh giá bài tự luận/tiểu luận của cá nhân 

Mức chất 

lượng 

Thang 

điểm 
Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi 8.5 - 10 

Không có lỗi chính tả; hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ rõ 

ràng, đúng quy định (10%). 

Bố cục có đầy đủ các phần và độ dài theo quy định, 

logic(10%). 

TLTK phong phú, được sắp xếp đúng quy định, 

trích dẫn đúng thể thức (10%). 

Đáp ứng 80% - 100% yêu cầu của GV về nội dung 

(70%). 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  

Trung bình 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  

Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét   

10.5. Ma trận liên kết đánh giá điểm học tập với CĐR của học phần 

Điểm bộ phận 
 Chuẩn đầu ra học phần (CLO.s) 

CLO.1.1 CLO.1.2 CL0.2.1 CL0.2.2 CL0.2.3 CLO.3.1 

Điểm chuyên cần 

(20%) 
X X X X  X 

Điểm kiểm tra giữa 

kì (30%) 
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Bài KT lần 1  X X X  X 

Bải KT lần 2       

Điểm thi kết thúc học 

phần (50%) 
X X    X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

CLO. 

1 Lê Sỹ Giáo 2013 Dân tộc học đại cương NXB Giáo dục 
CLO.1.1 

CLO.1.2 

2 Trần Bình 2014 
Các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam 
Nxb Lao động 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT 
Tên tác 

giả 

Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 
CLO. 

1  2013 
Văn hóa các dân tộc Việt 

Nam 

NXB Văn hóa thông 

tin 

CLO.1.1 

CLO.1.2 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

Tuần Các nội dung cơ bản 
Số tiết 

LT TL BT KT TT 

1,2,3 
Bài 1. Những vấn đề chung 

về Dân tộc học 
4    

 

4,5,6,7 
Bài 2. Tộc người, chủng tộc 

và ngôn ngữ 
6 2   

 

8,9,10,11 

Bài 3. Xã hội nguyên thủy 

và các hình thái tôn giáo sơ 

khai 

4 2  2 

 

12,13,14,15 
Bài 4. Cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam 
4  2  

 

4 
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HỌC PHẦN 22D: DI TÍCH DANH THẮNG VIỆT NAM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Di tích, danh thắng Việt Nam 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2503 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về: cơ sở hình thành các 

loại hình văn hóa vật thể ở Việt Nam; những thành tố cơ bản của hệ thống di tích và 

danh thắng Việt Nam; vấn đề quản lý, bảo tồn và phát huy tác dụng của các di tích và 

danh thắng, đặc biệt nhấn mạnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế du lịch. Học phần 

cũng trang bị cho người học những kỹ năng, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành 

cơ bản. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, đặc điểm và phân loại được di tích 

lịch sử và danh thắng 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc điểm, phân 

loại di tích lịch sử và danh thắng 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được cơ sở hình 

thành các loại di tích, danh thắng 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định về các loại di tích 

khảo cổ học 
3 

LO2 

- Hiểu về đặc điểm của các loại di tích khảo cổ học 4 

- Đánh giá được đặc điểm của các loại di tích khảo cổ học 4 

- Hiểu được đặc điểm chung về các loại di tích lịch sử 5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải những hiện tượng 

đời sống có liên quan đến các di tích lịch sử, danh thắng 
3 

 

 

- Phân tích được đặc điểm các di tích kiến trúc nghệ thuật ở Việt 

Nam 
3 
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LO.1.3 - Đánh giá được ảnh hưởng của đặc điểm của các di tích kiến trúc 

nghệ thuật đến đời sống văn hóa xã hội 
5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu được vấn đề chung về danh lam thắng cảnh 3 

- Phân tích và đánh giá được giá trị của các danh lam thắng cảnh 5 LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về di tích, danh thắng trong hoạt động 

lĩnh vực du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để 

nghiên cứu về các loại hình di tích, danh thắng trong thực hiện 

công tác. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về bảo 

tồn, phát triển các loại hình di tích, danh thắng nhằm mục tiêu tạo 

công ăn việc làm, phát triển du lịch bền vững. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn để tư 

vấn đối với các lĩnh vực liên quan đến các loại hình di tích, danh 

thắng. 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về nghệ thuật truyền thống Việt Nam: Quá 

trình nghiên cứu lễ hội ở Việt Nam; Khái niệm lễ hội; Cơ cấu của lễ hội; Vấn đề tổ 

chức lễ hội. 

Chương 2: Nghiên cứu về cơ sở hình thành nghệ thuật truyền thống ở Việt 

Nam: Môi trường tự nhiên và hoạt động sản xuất; Môi trường xã hội; Môi trường lịch 

sử văn hóa 

Chương 3: Nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam: Lễ hội 

trong thời kỳ xây dựng nền văn hóa Đông Sơn;  Lễ hội trong thời kỳ Bắc thuộc; Lễ hội 

trong thời kỳ xây dựng quốc gia Đại Việt độc lập tự chủ; Lễ hội trong thời kỳ đất nước 

dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. 

  Chương 4: Nghiên cứu về phân loại và giá trị nghệ thuật truyền thống Việt 

Nam: Vấn đề phân loại lễ hội truyền thống; Giá trị của lễ hội truyền thống 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: KHÁI NIỆM VÀ 

PHÂN LOẠI DI TÍCH LỊCH 

SỬ, VĂN HÓA 

1.1. Khái niệm và đặc điểm các 

di tích lịch sử, văn hóa 

1.2. Phân loại di tích lịch sử văn 

hóa 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: DI TÍCH KHẢO 

CỔ HỌC 

1. Những vấn đề chung về di 

- Thuyết 

giảng 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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tích khảo cổ học 

2. Các loại di tích khảo cổ học 

 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: DI TÍCH LỊCH SỬ - Thuyết - Lắng nghe LO.1.3  
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3.1. Những vấn đề chung về di 

tích lịch sử 

3.2. Các loại di tích lịch sử 

 

 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 
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4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 3) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: DI TÍCH KIẾN 

TRÚC NGHỆ THUẬT 

4.1. Những vấn đề chung về di 

tích kiến trúc nghệ thuật 

4.2. Phân loại di tích kiến trúc 

nghệ thuật 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

6 Chương 5: DI TÍCH DANH 

LAM THẮNG CẢNH 

5.1. Những vấn đề chung về 

danh lam thắng cảnh 

5.2. Các loại danh lam thắng 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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cảnh 

5.3. Một số danh lam thắng cảnh 

tiêu biểu ở Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

7 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 
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Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  
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+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
Dương Văn Sáu 2008 

Di tích lịch sử văn hóa và 

danh thắng Việt Nam 

Nxb Đại học 

QGHN 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc (Chủ biên) 

2009 Hệ thống di tích lịch sử 

văn hóa và danh thắng 

Nxb Thông tin và 

Truyền thông 

3 
Tổng cục Du lịch 2002 Nước non Việt Nam Nxb Văn hóa 

Thông tin 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 
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HỌC PHẦN 22E: CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG 

 VIỆT NAM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  0  
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- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản giới thiệu về:  

-  Những kiến thức chung về khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo, lễ, hội, lễ hội, lễ tục, 

di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. 

-  Những kiến thức về cơ sở hình thành, lịch sử, các loại hình của tín ngưỡng, tôn 

giáo, lễ hội. Qua đó tránh được sự nhầm lẫn giữa các loại hình tín ngưỡng và tôn giáo, 

đồng thời nâng cao được sự hiểu biết tại một cơ sở thờ tự, một lễ hội 

-  Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường học tập, 

nghề nghiệp. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm dân tộc, cơ cấu lễ hội và vấn 

đề tổ chức lễ hội. 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm, cơ cấu và vấn đề tổ chức lễ hội 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được cơ sở 

hình thành nghệ thuật truyền thống Việt Nam 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được môi 

trường tự nhiên và hoạt động sản xuât 
3 

LO2 

- Hiểu về đặc điểm môi trường tự nhiên, môi trường xã hội 

và lịch sử văn hóa 4 

- Đánh giá được đặc điểm lễ hội trong thời kỳ xây dựng nền 

văn hóa Đông Sơn 
4 
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- Hiểu được đặc điểm lễ hội trong thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ 

xây dựng quốc gia Đại Việt tự chủ và lễ hội trong thời kỳ đất 

nước dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. 

5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải những hiện 

tượng đời sống có liên quan đến quan niệm, nếp sống, thói  

quen những đặc điểm lễ hội truyền thống Việt Nam 

3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các lễ hội ở Việt Nam 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của đặc điểm lễ hội truyền thống 

đến sự hình thành phát triển của văn hóa Việt Nam 5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu được vấn đề phân loại các lễ hội truyền thống 3 

- Phân tích và đánh giá được giá trị của các lễ hội truyền 

thống 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về lễ hội truyền thống trong hoạt 

động lĩnh vực du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để nghiên cứu về các loại hình nghệ thuật truyền trong thực 

hiện công tác. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống 

nhằm mục tiêu bảo tồn các làng nghề, tạo công ăn việc làm, 

phát triển du lịch. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để tư vấn đối với các lĩnh vực liên quan đến các loại hình 

nghệ thuật truyền thống 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về nghệ thuật truyền thống Việt Nam: Quá 

trình nghiên cứu lễ hội ở Việt Nam; Khái niệm lễ hội; Cơ cấu của lễ hội; Vấn đề tổ 

chức lễ hội. 
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Chương 2: Nghiên cứu về cơ sở hình thành nghệ thuật truyền thống ở 

Việt Nam: Môi trường tự nhiên và hoạt động sản xuất; Môi trường xã hội; Môi 

trường lịch sử văn hóa 

Chương 3: Nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam: Lễ hội 

trong thời kỳ xây dựng nền văn hóa Đông Sơn;  Lễ hội trong thời kỳ Bắc thuộc; Lễ hội 

trong thời kỳ xây dựng quốc gia Đại Việt độc lập tự chủ; Lễ hội trong thời kỳ đất nước 

dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. 

 Chương 4: Nghiên cứu về phân loại và giá trị nghệ thuật truyền thống 

Việt Nam: Vấn đề phân loại lễ hội truyền thống; Giá trị của lễ hội truyền thống 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ 

NGHỆ THUẬT TRUYỀN 

THỐNG VIỆT NAM 

1.1. Quá trình nghiên cứu lễ hội 

ở Việt Nam 

1.2. Khái niệm lễ hội 

1.3. Cơ cấu của lễ hội 

1.4. Vấn đề tổ chức lễ hội 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: CƠ SỞ HÌNH 

THÀNH NGHỆ THUẬT 

TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT 

NAM 

1. Môi trường tự nhiên và 

hoạt động sản xuất 

2. Môi trường xã hội 

3. Môi trường lịch sử văn hóa 

 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

LO.2.2 

LO.3.2 
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Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

3 Chương 3: LỊCH SỬ HÌNH 

THÀNH NGHỆ THUẬT 

TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 

3.1. Lễ hội trong thời kỳ xây 

dựng nền văn hóa Đông Sơn 

3.2. Lễ hội trong thời kỳ Bắc 

thuộc 

3.3. Lễ hội trong thời kỳ xây 

dựng quốc gia Đại Việt độc lập 

tự chủ 

3.4. Lễ hội trong thời kỳ đất 

nước dưới chế độ thực dân nửa 

phong kiến 

 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

LO.2.3 

LO.3.3 
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đóng vai 

học tập 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 3) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: VẤN ĐỀ PHÂN 

LOẠI VÀ GIÁ TRỊ CỦA 

NGHỆ THUẬT TRUYỀN 

THỐNG VIỆT NAM 

4.1. Vấn đề phân loại lễ hội 

truyền thống 

4.2. Giá trị của lễ hội truyền 

thống 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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học tập 

 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

6 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 
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+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau chương 2, 

làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô-gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 
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- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
Trần Ngọc Thêm 2006 

Tìm về bản sắc văn hóa 

Việt Nam 

Nxb Tổng hợp 

TP.HCM 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 

Hoàng Lương 2005 Lễ hội truyền thống các 

dân tộc Việt Nam - các 

tỉnh phía Bắc 

Nxb Thông tin và 

Truyền thông 

3 
Bùi Xuân Đính 2012 Các tộc người ở Việt Nam Nxb Thời đại 

Tp.HCM 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT TRUYỀN 4 2  
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HỌC PHẦN 22F: VĂN HÓA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Quan hệ lao động và Công 

đoàn 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Yên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517078   - Email: yenntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hưởng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517078   - Email: huongnt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Văn hóa Đông Á và Đông Nam Á 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 1138 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 
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6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản của văn hoá Đông Á, 

văn hóa Đông Nam Á như: tổng quan chung về khu vực Đông Nam Á; nhóm chủng 

tộc; nhóm ngôn ngữ; chữ viết; ngành nghề, địa lý, khí hậu; các giai đoạn “đột biến văn 

hoá”; giúp sinh viên nắm vững những vấn đề mấu chốt liên quan đến vấn đề văn hóa dân 

tộc của các nước trong khu vực.  

 Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, tích cực trong 

việc chuẩn bị bài ở nhà, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm có kết quả. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được cách xác định ranh giới khu vực văn 

hóa Đông Á và Đông Nam Á. 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm địa lý ảnh hưởng đến văn hóa Đông Á, Đông Nam 

Á 

3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được con 

đường di chuyển dân cư ở Đông Á, Đông Nam Á 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng  kiến thức chuyên môn để xác định được các 

nhóm chủng tộc ở Đông Á, Đông Nam Á 
3 

LO2 

- Hiểu về các nhóm chủng tộc, các nhóm ngôn ngữ, các 

ngữ hệ chính, tiếng nói và chữ viết của các quốc gia 

Đông Á và Đông Nam Á. 

4 

- Đánh giá được đặc điểm  nhóm chủng tộc, các nhóm 

ngôn ngữ, các ngữ hệ chính, tiếng nói và chữ viết ảnh 
4 
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hưởng như thế nào đến văn hóa Đông Á, Đông Nam Á 

- Hiểu được sự ra đời của nông nghiệp trên thế giới và 

nông nghiệp ở Đông Á, Đông Nam Á và vai trò của cây 

lúa nước. 

5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải những 

hiện tượng đời sống có liên quan đến quan niệm, nếp 

sống, thói  

quen những đặc điểm tính cách của cộng đồng các quốc 

gia ở Đông Á, Đông Nam Á 

3 

 

 

LO.1.3 

 

- Phân tích được đặc điểm sự ra đời của nông nghiệp thế 

giới và nông nghiệp Đông Á, Đông Nam Á. 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của đặc điểm về kinh tế 

nông nghiệp trồng lúa nước đối với sự hình thành, phát 

triển văn hóa Đông Á và Đông Nam Á. 

5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu và phân tích được sự thay đổi trong quan điểm về 

thế giới phương Tây trong văn hóa Đông Á, Đông Nam 

Á 

3 

- Phân tích và đánh giá được quá trình nhận thức về khu 

vực Đông Á và Đông Nam Á 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được các kĩ năng về thế ứng xử với các dân 

tộc thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên 

môn để nghiên cứu về truyền thống văn hóa, phong tục 

tập quán các dân tộc thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam 

Á. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến 

thức chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp về văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng vùng 

miền trong thực hiện chính sách hoặc triển khai các hoạt 

động quản lý, xã hội và sản xuất tại các quốc gia thuộc 

khu vực Đông Á và Đông Nam Á. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên 

môn để tư vấn đối với công việc trong lĩnh vực du lịch 

liên quan đến khu vực Đông Á và Đông Nam Á. 

3 
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8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan chung về khu vực Đông Á và Đông Nam Á: xác 

định ranh giới; đặc điểm địa lý; con đường di chuyển của cư dân Đông Á, Đông Nam 

Á. 

Chương 2: Nghiên cứu về các nhóm chủng tộc và ngôn ngữ ở Đông Á và Đông 

Nam Á. 

Chương 3: Nội dung bài giảng cụ thể hóa đặc điểm về đất đai và văn hóa nông 

nghiệp Đông Á và Đông Nam Á. 

Chương 4: Nội dung bài giảng giới thiệu về văn hóa bản địa Đông Á và Đông 

Nam Á. 

Chương 5: Bài giảng giới thiệu về văn hóa Đông Á và Đông Nam Á. 

Chương 6: Quá trình nhận thức về văn hóa khu vực Đông Á và Đông Nam Á 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: TỔNG QUAN 

CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG 

Á VÀ ĐÔNG NAM. 

1.1. Xác định ranh giới khu 

vực văn hoá Đông Á và Đông 

Nam Á 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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1.2. Đặc điểm địa lý ảnh hưởng 

đến văn hoá Đông Á và Đông 

Nam Á 

1.3. Các con đường di chuyển 

của cư dân ở Đông Á và Đông 

Nam Á 

1.4. Quá trình nhận biết về khu 

vực Đông Á và Đông Nam Á 

mới đến 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: CÁC NHÓM 

CHỦNG TỘC VÀ NGÔN NGỮ 

ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á 

2.1. Các nhóm chủng tộc ở 

Đông Á và Đông Nam Á 

2.2. Các nhóm ngôn ngữ ở 

Đông Á và Đông Nam Á 

2.3. Các ngữ hệ chính ở Đông 

Á và Đông Nam Á 

2.4. Tiếng nói và chữ viết của 

các quốc gia ở Đông Á và Đông 

Nam Á 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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 viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3:  ĐẤT ĐAI VÀ VĂN 

HÓA DU MỤC Ở ĐÔNG Á VÀ 

VĂN HOÁ LÚA NƯỚC Ở 

ĐÔNG NAM Á  

3.1. Sự ra đời của văn hoá du 

mục ở Đông Á 

3.2. Sự ra đời của văn hoá lúa 

nước ở Đông Nam Á 

3.3. Vai trò văn hoá văn hoá du 

mục và văn hoá lúa nước trong 

sự kiến tạo nền văn hoá và vùng 

văn hoá 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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đóng vai 

học tập 

 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 3) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: VĂN HÓA BẢN ĐỊA 

ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á   

4.1. Tổng quan về văn hoá bản 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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địa Đông Á và Đông Nam Á 

4.2. Sơ đồ của Coedès về văn hoá 

bản địa Đông Nam Á 

4.3. Những yếu tố khác của văn 

hoá bản địa Đông Á và Đông 

Nam Á 

4.4. Văn hoá bản địa của một số 

dân tộc ở Đông Á và Đông Nam 

Á 

4.5. Các tín ngưỡng bản địa Đông 

Á và Đông Nam Á 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

 

6 Chương 5: VĂN HÓA ĐÔNG Á 

VÀ ĐÔNG NAM Á 

5.1. Sự thay đổi trong quan niệm 

về thế giới phương Tây;  

5.2. Những quan niệm về phạm vi 

khu vực Đông Á và Đông Nam Á;  

5.3. Những nét văn hoá Đông Á 

và Đông Nam Á.  

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.4  
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7 Chương 6: QUÁ TRÌNH NHẬN 

THỨC VỀ KHU VỰC ĐÔNG Á, 

ĐÔNG NAM Á 

6.1. Thời kỳ đột biến văn hoá thứ 

nhất;  

6.2. Thời kỳ đột biến văn hoá thứ 

hai;  

6.3. Thời kỳ đột biến văn hoá thứ 

ba.  

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.4  

8 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  
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Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 
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- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
Mai Ngọc Chừ 1999 Văn hóa Đông Nam Á 

Nxb ĐHQG 

Hà Nội 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 Nguyễn Tấn Đắc (chủ 2010 Văn hóa Đông Nam Á Nxb KHXH 
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HỌC PHẦN 23: QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT VÀ ĐÀM PHÁN  

(Conflict Management and Negotiation) 

Trình độ đào tạo: Đại học và Thạc sĩ 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa QTKD 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Mạnh Hùng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0947391010    - Email: hunglm@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hoàng Văn Hảo 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0988500427    - Email: haohv@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt):  QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT VÀ ĐÀM PHÁN 

- Tên (tiếng Anh): Conflict Management and Negotiation 

- Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:            36   

- Giờ thực hành :  .                      0  

- Giờ thảo luận:                                          9 

- Giờ báo cáo thực tập:                              0   

- Giờ tự học:     135  

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần này cung cấp nền tảng về quản trị xung đột trong nhiều bối cảnh khác 

nhau và cung cấp cho người học các kỹ năng làm chủ các cuộc đàm phán trong môi 

trường giữa các cá nhân, tổ chức và nhiều bên. Một trong những đặc điểm phổ biến 

nhất của quá trình phát triển của cá nhân trong tổ chức và cộng đồng là xung đột. Các 

mục tiêu, giá trị, niềm tin và phong cách khác nhau khiến mỗi cá nhân phải trải qua 

một số loại xung đột mỗi ngày. Quản trị hiệu quả xung đột đòi hỏi các kỹ năng và 

công cụ để xây dựng các mối quan hệ làm việc bền vững. Học phần bắt đầu bằng cách 
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xem xét các cách phân tích xung đột và khám phá các chiến lược để quản trị xung đột, 

sau đó tiếp tục giới thiệu và làm rõ bản chất của đàm phán, cung cấp nền tảng lý thuyết 

cũng như thực tiễn để người học có thể tham gia vào các cuộc đàm phán một cách hiệu 

quả nhất. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và phát triển kĩ 

năng về quản trị xung đột và đàm phán trong môi trường công việc. Sau khi học xong 

học phần này, sinh viên ý thức được tầm quan trọng của quản trị xung đột và đàm 

phán cũng như giải quyết các xung đột, thực hiện đàm phán với tinh thần hợp tác, tôn 

trọng các bên liên quan và vì mục tiêu của tổ chức. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

Trình độ đạt 

được của 

người học 

Trình độ tương ứng 

theo thang bậc nhận 

thức của Bloom 

Chuẩn đầu ra về kiến thức 

Mức 1 (Có khả 

năng tái hiện) 

Mức 1 (Nhớ) Nhận diện được xung đột, các cấp độ xung 

đột và các quan điểm cũng như các nguyên 

tắc xử lý và quản trị xung đột. Nhận diện 

được khái niệm và bản chất của đàm phán, 

nắm được các vấn đề gặp phải khi đàm phán 

theo chiến lược thông thường, đánh giá và 

lựa chọn phương pháp đàm phán để có thể 

mang lại các kết quả hiệu quả. 

Mức 2 (Có khả 

năng tái tạo) 

Mức 2 & 3 (Hiểu và 

áp dụng) 

Hiểu được xung đột và quản trị xung đột, áp 

dụng được các lý thuyết về quản trị xung 

đột để phân tích hiệu quả các xung đột trong 

các tình huống cụ thể. Hiểu và áp dụng các 

chiến lược, chiến thuật và ứng dụng vào 

thực tiễn của công tác đàm phán, sử dụng 

được kỹ năng chính trong việc trình bày các 

quan điểm được lập luận rõ ràng và trong 

các vấn đề đàm phán, giải quyết xung đột 

trong quá trình quản trị các tổ chức.   

Mức 3 (Có khả 

năng lập luận) 

Mức 4 & 5 (Phân tích 

và đánh giá) 

Có khả năng phân tích, đánh giá và tạo ra 

các chiến lược để quản trị xung đột, xây 

dựng và triển khai các chiến lược đàm phán 
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trong nhiều tình huống khác nhau để có thể 

mang lại các kết quả thật hữu hiệu và thân 

thiện. 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị xung 

đột và đàm phán như: khái niệm xung đột và đàm phán, nội dung quản trị xung đột và 

đàm phán, nghệ thuật quản trị xung đột và đàm phán. 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị các loại xung đột và thực 

hiện các loại đàm phán như: đàm phán cạnh tranh, đàm phán hợp tác, đàm phán đa 

phương, đàm phán quốc tế… 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

(Chương trình Đại học: từ chương 1 – chương 5; Chương trình Thạc sĩ: Học 

8 chương) 

STT 

Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

(đến 3 chữ số) 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

Học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của  

sinh viên 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Đối tượng và nội 

dung môn học 

Mục tiêu của chương:  

- Giới thiệu những vấn đề về 

cách thức tiếp cận của môn 

học Quản trị xung đột và Đàm 

phán. 

- Giới thiệu đối tượng và 

nhiệm vụ của môn học. 

Thuyết giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

động não, gợi 

mở-vấn đáp 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng bài 

Mức 3 

Mức 4 
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- Giới thiệu nội dung môn học 

- Giới thiệu phương pháp 

nghiên cứu môn học.  

Người học phải nắm chắc 

những vấn đề này làm sợi chỉ 

đỏ cho toàn bộ quá trình học 

những chương sau. 

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ 

môn học  

1.2. Nội dung môn học 

1.3. Phương pháp nghiên cứu 

môn học 

 

2 Chương 2: Những vấn đề cơ 

bản về xung đột 

Mục tiêu của chương:  

- Giới thiệu tổng quan về xung 

đột và làm rõ bản chất của 

xung đột. 

- Giới thiệu và làm rõ các quan 

điểm về xung đột. 

- Giới thiệu và làm rõ cấu trúc 

xung đột 

2.1. Bản chất của xung đột 

2.2. Quan điểm về xung đột 

2.3. Cấu trúc xung đột 

 

Thuyết giảng, 

gợi mở-vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng bài 

Mức 3 

Mức 4 

Q4,Q6 

3 Chương 3: Quản trị xung đột 

Mục tiêu của chương:  

- Giới thiệu làm rõ sở thích và 

Thuyết giảng, 

gợi mở-vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

Mức 3 

Mức 4 

Q3 
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mục tiêu trong các xung đột. 

- Giới thiệu và làm rõ các 

phong cách trong xung đột. 

- Giới thiệu và làm rõ cảm xúc 

trong xung đột  

- Hướng dẫn phân tích xung 

đột ở cấp độ vĩ mô và phân 

tích ở cấp độ vi mô, giúp đơn 

giản hóa các phương pháp tiếp 

cận.  

3.1. Sở thích và mục tiêu 

3.2. Phong cách xung đột 

3.3. Cảm xúc trong xung đột 

3.4. Phân tích xung đột 

huống, động 

não,  hoạt 

động nhóm 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; tham gia 

thảo luận 

theo chủ đề 

4 Chương 4: Những vấn đề cơ 

bản về đàm phán 

Mục tiêu của chương:  

- Giới thiệu định nghĩa về đàm 

phán và làm rõ bản chất của 

đàm phán. 

- Giới thiệu các yếu tố chính 

của quá trình đàm phán  

- Giới thiệu và làm rõ tâm lý 

trong đàm phán.  

4.1. Bản chất của đàm phán 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

đàm phán  

4.3. Tâm lý trong đàm phán  

 

Thuyết giảng, 

gợi mở-vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống, hướng 

dẫn luyện tập 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; làm bài 

tập chương 4 

Mức 3 

Mức 4 

Q5 

5 Chương 5: Đàm phán cạnh 

tranh và đàm phán hợp tác 

Thuyết giảng, 

gợi mở-vấn 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

Mức 3 Q3, 

Q6 
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Mục tiêu của chương:  

- Giới thiệu về đàm phán cạnh 

tranh, làm rõ cấu trúc cơ bản 

của các tình huống đam phán 

cạnh tranh, các chiến lược và 

chiến thuật trong đàm phán 

cạnh tranh và giới thiệu nghệ 

thuật đàm phán trong các tình 

huống đàm phán cạnh tranh. 

- Giới thiệu về đàm phán hợp 

tác, làm rõ cấu trúc cơ bản của 

các tình huống đàm phán hợp 

tác, các chiến lược và chiến 

thuật trong đàm phán hợp tác 

và giới thiệu nghệ thuật đàm 

phán trong các tình huống đàm 

phán hợp tác. 

 

5.1. Đàm phán cạnh tranh 

5.1.1 Cấu trúc cơ bản của các 

tình huống đàm phán cạnh 

tranh  

5.1.2 Chiến lược và chiến thuật 

trong đàm phán cạnh tranh 

5.1.3 Nghệ thuật đàm phán 

trong các tình huống đàm phán 

cạnh tranh 

5.2. Đàm phán hợp tác 

5.2.1 Cấu trúc cơ bản của các 

tình huống đàm phán hợp tác 

5.2.2 Chiến lược và chiến thuật 

trong đàm phán hợp tác 

5.2.3 Nghệ thuật đàm phán 

trong các tình huống đàm phán 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống, hướng 

dẫn luyện tập 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; làm bài 

tập chương 5 

Mức 4 
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hợp tác 

 

6 Chương 6: Đàm phán đa 

phương 

Mục tiêu của chương:  

- Giới thiệu đàm phán đa 

phương. 

- Giới thiệu và hướng dẫn quản 

trị một cuộc đàm phán đa 

phương có hiệu quả.  

6.1. Khái quát về đàm phán đa 

phương 

6.2. Quản trị một cuộc đàm 

phán đa phương hiệu quả. 

 

  Mức 3 

Mức 4 

 

7 Chương 7: Đàm phán quốc tế 

Mục tiêu của chương:  

- Giới thiệu làm rõ đàm phán 

quốc tế. 

- Giới thiệu và làm rõ vai trò 

của văn hóa trong đàm phán 

quốc tế 

7.1. Khái quát về đàm phán 

quốc tế 

7.2. Vai trò của văn hóa trong 

đàm phán quốc tế 

 

  Mức 3 

Mức 4 

 

8 Chương 8: Giao tiếp trong 

đàm phán 

Mục tiêu của chương:  

  Mức 3 

Mức 4 
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- Giới thiệu làm rõ sở giao tiếp 

trong đàm phán. 

- Giới thiệu và làm rõ các cách 

thức giao tiếp trong đàm phán. 

- Giới thiệu và làm rõ các nghệ 

thuật giao tiếp trong đàm phán. 

8.1. Khái quát về giao tiếp 

trong đàm phán 

8.2. Cách thức giao tiếp trong 

đàm phán  

8.3. Nghệ thuật giao tiếp trong 

đàm phán  

 

9 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

Kiểm tra viết 

trực tiếp trên 

lớp 

Làm bài 

kiểm tra 

  

10 Thảo luận nhóm đề tài số 1 – 

Phân tích và xử lý tình huống 

xung đột 

 Chuẩn bị bài 

và Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

Mức 5  

11 Thảo luận nhóm đề tài số 2 – 

Phân tích và thực hiện thực 

hành đàm phán 

 Chuẩn bị bài 

và Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

Mức 5  

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

      Quản trị học.                              Mã học phần:  

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 



657 
 

tra - đánh giá thường xuyên, kiểm tra - đánh giá giữa kỳ và kiểm tra - đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức; hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác và làm việc 

theo nhóm; hình thành thái độ tích cực đối với môn học. Nắm được thông tin phản hồi 

để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) (trọng số của các tiêu chí, tuỳ vào 

các học phần tự thay đổi trọng số) 

+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (trọng số: 40%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra miệng  

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: (Tuỳ vào học phần, giảng viên để là sau chương thứ 

mấy) 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Các kĩ thuật đánh giá: Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu. 

- Hình thức:  Tuỳ từng học phần, giáo viên chọn 1 trong các hình thức sau: 

1. Làm bài kiểm tra trên lớp 

2. Làm báo cáo theo nhóm 

3. Chữa bài tập 

4. Cho điểm trực tiếp trong quá trình giảng dạy 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 
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- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Vận dụng lý thuyết vào việc làm bài tập và giải quyết tình huống 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) (Theo ma trận đề thi)  

 

10.4. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBRIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu 

chí 

đán

h giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định (điểm) 

Trọn

g số 

Mức 

F 

(0) 

Mức 

D 

(4,0 -

4,9) 

Mức 

D+ 

(5,0 – 

5,4) 

Mức 

C 

(5,5-

6,4 

Mức 

C+ 

(6,5-

6,9) 

Mức 

B 

(7,0 – 

7,9) 

Mức 

B+ 

(8,0-

8,4) 

Mức 

A 

(8,5-

8,9) 

Mức 

A+ 

(9,0-

10) 

Tha

m 

gia 

đi 

học 

Khôn

g đi 

học 

(< 

30% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khôn

g 

chuyê

n cần 

(30%

-39% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khôn

g 

chuyê

n cần 

(40%

-49% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khá 

chuyê

n cần 

(50%

-59% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

khá 

chuyê

n cần 

(60%

-

69%) 

số tiết 

Đi 

học 

chuyê

n cần 

(70%-

79% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

chuyê

n cần 

(80%-

89% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

đầy 

đủ, 

chuyê

n cần 

(90%

-99% 

số 

tiết) 

Đi 

học 

đầy 

đủ, 

rất 

chuyê

n cần 

(100

% số 

tiết) 

60% 

Tha

m 

gia 

phát 

Khôn

g 

tham 

gia 

Khôn

g 

tham 

gia 

Hiếm 

khi 

tham 

gia 

Thỉnh 

thoản

g 

tham 

Thỉnh 

thoản

g 

tham 

Thườ

ng 

xuyên 

phát 

Thườ

ng 

xuyên 

phát 

Tham 

gia 

phát 

biểu 

Tham 

gia 

phát 

biểu 

40% 
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biểu, 

đóng 

góp 

bài 

trên 

lớp 

hoạt 

động 

tại 

lớp 

hoạt 

động 

tại 

lớp 

phát 

biểu 

xây 

dựng 

bài 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến, 

đóng 

góp 

khôn

g 

hiệu 

quả 

gia 

phát 

biểu 

ý 

kiến, 

đóng 

góp 

khôn

g 

hiệu 

quả 

biểu 

và 

trao 

đổi ý 

kiến 

cho 

bài 

học, 

các 

đóng 

góp 

cho 

bài 

học có 

hiệu 

quả 

biểu 

và 

trao 

đổi ý 

kiến 

cho 

bài 

học, 

các 

đóng 

góp 

cho 

bài 

học có 

hiệu 

quả 

ý 

kiến 

tích 

cực, 

các 

đóng 

góp 

rất 

hiệu 

quả 

ý 

kiến 

rất 

tích 

cực, 

các 

đóng 

góp 

rất 

hiệu 

quả 

Ghi 

chú 

Nếu sinh viên nghỉ > 20% số tiết và không tham gia phát biểu, đóng góp bài 

trên lớp thì không đủ điều kiện thi 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THẢO LUẬN NHÓM 

Tiêu chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức F Mức D 

và D+ 

0 điểm 

Mức C và C+ 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B và B+ 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A và A+ 

Cộng tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

nhóm 

Không 

tham gia, 

không 

chấp hành 

phân công 

của nhóm, 

bị trừ đi 

tối đa 01 

điểm 

Tham 

gia 

không 

tích cực, 

thụ 

động, ít 

đóng 

góp, bị 

trừ đi tối 

Tham gia ở 

mức độ trung 

bình, cho điểm 

bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Thường xuyên 

tham gia góp ý 

và đóng góp ý 

kiến hay, được 

cộng thêm tối 

đa 01 điểm 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều 

đóng góp hiệu 

quả cao, được 

cộng thêm tối 

đa 02 điểm so 

với điểm trung 

bình của nhóm 
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đa 01 

điểm 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

và D+ 

4,0-5,4 

Mức C và 

C+ 

5,5-6,9 

Mức B và B+ 

7,0-8,4 

Mức A và A+ 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

hình ảnh 

và giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, đẹp, 

có sử dụng 

video 

Nội dung phù hợp 

với yêu cầu, thuật 

ngữ đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, có 

sử dụng video và 

giải thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

số lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày bố 

cục logic, rõ ràng, 

gồm mở đầu, thân 

bài và kết luận. 

Thuật ngữ sử 

dụng đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện sự 

thành thạo trong 

trình bày và ngôn 

ngữ 

25% 
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Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá thời 

gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài 

trình 

bày đầy 

đủ; 

giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, rõ 

ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh thoảng 

có tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn gọn 

dễ hiểu; sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản, dễ 

hiểu; bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát; thời 

gian trình 

bày đúng quy 

định; tương 

tác tốt với 

người nghe; 

người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn; bố cục 

rõ rang; giọng nói 

rõ ràng, lưu loát; 

thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe; người nghe 

có thể hiểu và 

theo kịp tất cả các 

nội dung trình 

bày; thời gian 

trình bày đúng 

quy định 

25% 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

1. GS.TS. Hoàng Đức Thân (2016), Giáo trình Giao dịch và Đàm phán kinh doanh, 

Nhà xuất bản Thống kê 

2. Thomas C. Schelling (2017), Chiến lược xung đột (The Strategy of Conflict), 

NXB Trẻ, 2007. 

3. Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton (2017), Để thành công trong đàm phám 

(Gettingt to yes), Nhóm biên dịch INNMA.  

4. Negotiation –– Copyright 2003 Harvard Business School Publishing Corporation. 

5. Getting Past No – William Ury 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 (Chương trình Đại học: từ chương 1 – chương 5; Chương trình Thạc sĩ: 

Học 8 chương) 
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STT Các nội dung cơ bản  Phân bổ thời gian 

  Lý thuyết Thảo 

luận/Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Chương 1: Đối tượng và nội dung môn 

học 

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ môn học  

1.2. Nội dung môn học 

1.3. Phương pháp nghiên cứu môn học 

   

2 Chương 2: Những vấn đề cơ bản về xung 

đột 

2.1. Bản chất của xung đột 

2.2. Quan điểm về xung đột 

2.3. Cấu trúc xung đột 

   

3 Chương 3: Quản trị xung đột 

3.1. Sở thích và mục tiêu 

3.2. Phong cách xung đột 

3.3. Cảm xúc trong xung đột 

3.4. Phân tích xung đột 

   

4 Chương 4: Những vấn đề cơ bản về đàm 

phán 

4.1. Bản chất của đàm phán 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán  

4.3. Tâm lý trong đàm phán  

   

5 Chương 5: Đàm phán cạnh tranh và đàm 

phán hợp tác 

5.1. Đàm phán cạnh tranh 

5.1.1 Cấu trúc cơ bản của các tình huống 
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đàm phán cạnh tranh  

5.1.2 Chiến lược và chiến thuật trong đàm 

phán cạnh tranh 

5.1.3 Nghệ thuật đàm phán trong các tình 

huống đàm phán cạnh tranh 

5.2. Đàm phán hợp tác 

5.2.1 Cấu trúc cơ bản của các tình huống 

đàm phán hợp tác 

5.2.2 Chiến lược và chiến thuật trong đàm 

phán hợp tác 

5.2.3 Nghệ thuật đàm phán trong các tình 

huống đàm phán hợp tác 

6 Chương 6: Đàm phán đa phương 

6.1. Khái quát về đàm phán đa phương 

6.2. Quản trị một cuộc đàm phán đa phương 

hiệu quả. 

   

7 Chương 7: Đàm phán quốc tế 

7.1. Khái quát về đàm phán quốc tế 

7.2. Vai trò của văn hóa trong đàm phán 

quốc tế 

   

8 Chương 8: Giao tiếp trong đàm phán 

8.1. Khái quát về giao tiếp trong đàm phán 

8.2. Cách thức giao tiếp trong đàm phán  

8.3. Nghệ thuật giao tiếp trong đàm phán  

   

9 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến 

thời điểm kiểm tra) 
   

10 Thảo luận nhóm đề tài số 1 – Phân tích và 

xử lý tình huống xung đột 
   

11 Thảo luận nhóm đề tài số 2 – Phân tích và 

thực hiện thực hành đàm phán 
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HỌC PHẦN 24: KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Tin học 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Kỹ năng chuyển đổi số 

- Tên (tiếng Anh): Digital Capabilities 

- Mã học phần: 240* 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          24     

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ thực hành - bài tập: 12  

- Giờ báo cáo thực tế:   0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Mục tiêu là giúp sinh viên có được kỹ năng chuyển đổi số cần thiết để sống, học tập, 

làm việc và tham gia giao tiếp xã hội một cách chủ động, tích cực và an toàn trong môi 

trường số. Giúp sinh viên tận dụng được các lợi ích của công nghệ, đồng thời hỗ trợ 

cộng đồng và thúc đẩy khả năng đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp ứng 

CĐR 

CTĐT) 
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LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu về một số khái niệm về chuyển đổi số 

Hiểu về vai trò và các hoạt động của công dân số trong 

cộng đồng trực tuyến 

2  

LO.1.2  Hiểu về các nguồn thông tin, cách truy cập, tìm kiếm, 

khai thác và đánh giá thông tin 

Hiểu về vai trò của quản lý và lưu trữ thông tin 

Hiểu về an toàn số trong khi tham gia trực tuyến 

2  

LO.1.3. Hiểu về đặc điểm, xu thế và quy trình sáng tạo nội 

dung số  

2  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1  Thực hiện tương tác, giao tiếp, ứng xử trong cộng 

đồng trực tuyến phù hợp đạo đức và pháp luật 

3  

LO.2.2 Phân tích, đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số 4  

LO.2.3 Vận dụng biên tập nội dung số. Chuyển đổi, kết hợp 

thông tin và nội dung số vào vốn tri thức có sẵn  

3  

Tổng hợp các công cụ và công nghệ số để hợp tác, 

cùng thiết kế, tạo lập các nguồn tin và tri thức 

5  

LO.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

LO.3.2 

Vận dụng hiểu biết năng lực số thúc đẩy truy cập mở, 

khai thác và chia sẻ thông tin một cách an toàn 

3  

LO.3.3 Vận dụng các công nghệ số trong các bối cảnh nghề 

nghiệp đặc thù 

3  

Sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp trong môi trường số 6  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
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Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về chuyển đổi số thông 

qua việc nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân, doanh nghiệp; triển khai chiến 

lược tìm tin, truy cập, đánh giá cá nguồn tin và nội dung của chúng; lưu trữ, quản lý và 

tổ chức thông tin an toàn. Áp dụng vào thực tế để đề xuất ý tưởng và xây dựng các sản 

phẩm nội dung số. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp, hoạt 

động dạy&học CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Giảng viên 
Sinh 

viên 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương I: Tổng quan về 

chuyển đổi số 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Công dân số 

Bài tập chương 1 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Làm BT 

chương 1 

 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1  

Thủ tướng 

Chính 

phủ. 

(2020). 

Quyết 

định số 

749/QĐ-

TTg: Phê 

duyệt 

“Chương 

trình 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

đến năm 

2025, định 

hướng đến 

năm 

2030”,  

UNESCO 

(2018), A 

global 

framework 
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of 

reference 

on digital 

literacy, 

UNESCO 

Institute 

for 

Statistics. 

2 Chương II: Khai thác thông tin 

và dữ liệu 

2.1.Tìm kiếm thông tin và dữ 

liệu 

2.2. Quản lý, lưu trữ và chia sẻ 

thông tin, dữ liệu 

2.3. An toàn số 

Bài tập chương 2 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thực hiện 

các BT 

chương 2 

 

LO.1.2  

LO.2.2 

LO.3.2 

Facebook 

(2020). 

Tập tài 

liệu đào 

tạo của 

Chương 

trình tư 

duy thời 

đại số; 

Microsoft 

(2021). 

Discover 

digital 

literacy. 

3 Chương III: Sáng tạo nội dung 

số 

3.1. Tư duy sáng tạo trong thiết 

kế và tạo lập nội dung số 

3.2. Công cụ và công nghệ để 

tạo lập nội dung số 

3.3. Ngôn ngữ lập trình trong 

việc thiết kế và phát triển các 

sản phẩm ứng dụng trên nền 

tảng số  

Bài tập chương 3 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc 

TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thực hiện 

các BT 

chương 3 

 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Facebook 

(2020). 

Tập tài 

liệu đào 

tạo của 

Chương 

trình tư 

duy thời 

đại số; 

Microsoft 

(2021). 

Discover 

digital 
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literacy. 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

 Thực 

hiện  theo 

đề tài 

được 

giao 

LO.1 

LO.2 

LO.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết:    Mã HP:  

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài 

tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: 

nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận, hoàn thành tốt các bài tập làm trên máy tính, 

các yêu cầu kiểm tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-

đánh giá kết thúc học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20% 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ 

lý thuyết, thảo luận và các giờ làm bài tập trên trên máy tính. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình thành các 

kỹ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp tác và làm 

việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. Nắm được 

thông tin phản hồi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Xác định được vấn đề nghiên cứu, hiểu được nhiệm vụ, mục đích vấn đề. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp khi giải quyết nhiệm vụ 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị và làm bài đầy đủ 

+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 
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     Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập trên máy (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30% 

 Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kỹ năng thu được sau các 

chương học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: Bài làm tập lớn trên máy tính  

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50% 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của cả 

môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng viên 

và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy tính (60 phút)  

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ phận Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.1.1 

LO.1.2  

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1. 

LO.3.2. 

LO.3.3. 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X X 

3 Điểm thi kết thúc học phần (50%) X X X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 



671 
 

- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài 

học, Các 

đóng góp 

cho bài học 

có hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30% 

Điểm trừ 
02 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 1-2 

điểm) 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với điểm 

trung bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm 

so với điểm trung 

bình nhóm 
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Thảo 

luận 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành phân 

công của nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi tối 

đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, 

cho điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, 

có nhiều đóng góp, 

được cộng thêm tối 

đa 02 điểm so với 

điểm trung bình của 

nhóm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội 

dung  

báo 

cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và 

giải thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải thích 

cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide 

trình bày 

với số 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận, thể 

hiện sự 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

25% 
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rõ ràng thành thạo 

trong trình 

bày 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể 

hiện sự thành 

thạo trong 

trình bày và 

ngôn ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy định, 

sử dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần rõ 

ràng, giọng 

nói vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh thoảng 

có tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ hiểu. 

Sử dụng các 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe hiểu 

được nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn. Bố cục 

rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thu hút 

được sự chú 

ý của người 

nghe, tương 

tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

có thể hiểu 

và theo kịp 

tất cả các nội 

dung trình 

bày. Thời 

gian trình 

bày đúng quy 

định 

25% 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 
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11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1 

Australian 

Government 

2020 Digital literacy skills 

framework. 

Foundation skills for 

your future program, 

Commonwealth of 

Australia  

Australian Government 

2 

Đặng Ngọc Bình  2019 Thiết kế Web siêu tốc 

(dành cho khối ngành 

không chuyên IT) 

NXB Sự thật 

3 

Đại học 

KHXH&NV-

ĐHQGHN 

2021 Khung năng lực số 

dành cho sinh viên  

Đại học KHXH&NV -

ĐHQGHN 

4 

Facebook  2020 Tập tài liệu đào tạo 

của Chương trình tư 

duy thời đại số 

Facebook  

5 
Microsoft  2021 Discover digital 

literacy.  

Microsoft 

6 

Thủ tướng chính 

phủ 

2020 Quyết định số 

749/QĐ-TTg: Phê 

duyệt “Chương trình 

Chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 

2030” 

Văn phòng chính phủ 

7 

UNESCO  2018 A global framework of 

reference on digital 

literacy, UNESCO 

Institute for Statistics. 

 

UNESCO  

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

LT = Lý thuyết, TL/TH = Thảo luận/Thực hành, KT = Kiểm tra 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp, hoạt động 

dạy&học 

CĐR 

học 

Tài liệu 

học tập/ 
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Giảng viên Sinh viên 
phần Tài liệu 

tham khảo 

1 Chương I: Tổng quan về 

chuyển đổi số 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Công dân số 

Bài tập chương 1 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Làm BT 

chương 1 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1  

Thủ tướng 

Chính phủ. 

(2020). 

Quyết định 

số 

749/QĐ-

TTg: Phê 

duyệt 

“Chương 

trình 

Chuyển 

đổi số quốc 

gia đến 

năm 2025, 

định hướng 

đến năm 

2030”,  

UNESCO 

(2018), A 

global 

framework 

of 

reference 

on digital 

literacy, 

UNESCO 

Institute 

for 

Statistics. 

2 Chương II: Khai thác thông 

tin và dữ liệu 

2.1.Tìm kiếm thông tin và 

dữ liệu 

2.2. Quản lý, lưu trữ và chia 

sẻ thông tin, dữ liệu 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

Facebook 

(2020). 

Tập tài liệu 

đào tạo của 

Chương 

trình tư 
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2.3. An toàn số 

Bài tập chương 2 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

thực hiện 

các BT 

chương 2 

 

duy thời 

đại số; 

Microsoft 

(2021). 

Discover 

digital 

literacy. 

3 Chương III: Sáng tạo nội 

dung số 

3.1. Tư duy sáng tạo trong 

thiết kế và tạo lập nội dung 

số 

3.2. Công cụ và công nghệ 

để tạo lập nội dung số 

3.3. Ngôn ngữ lập trình 

trong việc thiết kế và phát 

triển các sản phẩm ứng dụng 

trên nền tảng số  

Bài tập chương 3 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thực hiện 

các BT 

chương 3 

 

LO.1.3  

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Facebook 

(2020). 

Tập tài liệu 

đào tạo của 

Chương 

trình tư 

duy thời 

đại số; 

Microsoft 

(2021). 

Discover 

digital 

literacy 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

 Thực hiện  

theo đề tài 

được giao 

LO.1 

LO.2 

LO.3 

 

 

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời gian 

LT TL/TH KT 

1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.1. Chuyển đổi số 

1.1.2. Năng lực số 

1.1.3. Khung năng lực số 

1.2.  CÔNG DÂN SỐ 

1.2.1. Giao tiếp, nhận thức các chuẩn mực hành vi của 

cộng đồng trực tuyến 

1.2.2. Vai trò của công dân và sử dụng các dịch vụ qua 

nền tảng số 

1.2.3. Ứng xử trong môi trường số theo chuẩn mực đạo 

4 2  
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đức và pháp luật 

1.2.4. Cộng tác trong công việc thông qua công nghệ số 

Bài tập chương 1 

2 CHƯƠNG II: KHAI THÁC THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 

2.1.TÌM KIẾM THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 

2.1.1. Các loại nguồn tin và cách truy cập thông tin 

2.1.2. Các từ khóa và toán tử trong tìm kiếm thông tin 

2.1.3. Đánh giá thông tin và dữ liệu 

2.2. QUẢN LÝ, LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN, 

DỮ LIỆU 

2.2.1. Vai trò của quản lý và lưu trữ  thông tin, dữ liệu 

2.2.2. Công nghệ số trong tổ chức, sắp xếp và lưu trữ 

thông tin của môi trường có cấu trúc 

2.2.3. Sử dụng, chia sẻ thông tin và dữ liệu 

2.3. AN TOÀN SỐ 

2.3.1. Phân loại dấu chân số 

2.3.2. Kiểm soát dấu chân số 

2.3.3. Bảo vệ danh tính số và quyền riêng tư 

Bài tập chương 2 

5 2  

3 CHƯƠNG III: SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ  

3.1. TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG THIẾT KẾ VÀ TẠO 

LẬP NỘI DUNG SỐ 

3.1.1. Đặc điểm và xu thế phát triển của nội dung số 

3.1.2. Quy trình tư duy sáng tạo để thiết kế nội dung số 

3.1.3. Sử dụng công nghệ số trong việc phát triển ý tưởng, 

dự án và tìm kiếm cơ hội  

3.2. CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ ĐỂ TẠO LẬP NỘI 

DUNG SỐ 

3.2.1. Một số định dạng dữ liệu của nội dung số 

3.2.2. Quy trình tạo lập các nội dung số 

3.2.3. Một số công cụ, phần mềm để tạo lập, chỉnh sửa nội 

dung số 

3.3. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG VIỆC THIẾT 

KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ỨNG DỤNG 

TRÊN NỀN TẢNG SỐ  

3.3.1. Giới thiệu một số ngôn ngữ lập trình để thiết kế và 

tạo lập các nội dung số 

15 8  
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HỌC PHẦN 25: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056                  - Email: 

tanlv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lại Phi Hùng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 

- Điện thoại: 0914922969 - Email: laiphihung_dna@yahoo.com 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tổng quan về du lịch 

- Tên (tiếng Anh): General of Tourism 

- Mã học phần: 2539 

4. Số tín chỉ: 3 

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          40     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  05  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  90 

 

6. Mục tiêu của học phần:  
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Nội dung học phần gồm 7 chương, trình bày những vấn đề cơ bản, hệ thống, 

tương đối ngắn gọn, dễ hiểu về những vấn đề cơ bản về du lịch như các định nghĩa 

được sử dụng trong lĩnh vực du lịch, thị trường du lịch, sản phẩm du lịch, các lĩnh vực 

kinh doanh trong du lịch, nhân lực, cơ sở vật chất kĩ thuật và các tác động của du lịch.  

Tựu chung lại, sinh viên cần hiểu những vấn đề chung nhất về du lịch và quá 

trình vận động, phát triển của ngành du lịch từ quá khứ đến hiện đại, cách thức vận 

dụng những kiến thức tổng về du lịch trong công việc sau khi tốt nghiệp. 

Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, tích cực trong việc chuẩn 

bị bài ở nhà, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm có kết quả. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm được sử dụng trong ngành 

du lịch  
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm và các khía cạnh nội dung của các khái niệm liên quan. 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được chủ thể 

và loại hình du lịch hiện nay 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định quá trình hình 

thành, vận động và phát triển của ngành du lịch Việt Nam và 

thế giới qua các thời kỳ lịch sử 

3 

LO2 

- Hiểu về các bộ phận hợp thành của ngành du lịch; quá trình 

vận động và phát triển của ngành du lịch Việt Nam đương 

đại trong bối cảnh hội nhập và giao lưu toàn cầu giai đoạn 

hiện nay. 

4 
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- Đánh giá được các đặc điểm của quá trình hình thành, vận 

động và phát triển của ngành du lịch Việt Nam 4 

- Hiểu được các nội dung cụ thể về quá trình hình thành, vận 

động, phát triển của ngành du lịch. 5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải xu hướng vận 

động của ngành du lịch hiện đại 
3 

 

 

LO.1.3 

 

- Phân tích được vấn đề tác động tích cực và tiêu cực ảnh 

hưởng đến ngành du lịch 
3 

- Đánh giá được các đặc điểm, giá trị của hệ thống các sản 

phẩm du lịch, các loại hình kinh doanh du lịch, vấn đề nhân 

lực trong ngành du lịch 
5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu và phân tích được các vấn đề chung về du lịch 3 

- Phân tích và đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của từng 

lĩnh vực kinh doanh du lịch trong bối cảnh mới khi thế giới 

hội nhập toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch 

covid-19 

5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  

LO.2.3 

- Vận dụng được các kĩ năng về phân tích, đánh giá để nhận 

định được xu thế phát triển của ngành du lịch trong hiện tại 

và tương lai 

3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để nghiên cứu về ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

văn học, về ứng dụng, khai thác các giá trị tổng quan về du 

lịch 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để tư vấn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du 

lịch và lữ hành, tư vấn cho khách hàng 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu khái quát về du lịch 

Chương 2: Nghiên cứu về thị trường du lịch  
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Chương 3: Nghiên cứu về sản phẩm du lịch 

Chương 4: Nghiên cứu về các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch 

Chương 5: Nghiên cứu về nhân lực trong ngành du lịch 

Chương 6: Nghiên cứu về cơ sở vật chất - kỹ thuật trong ngành du lịch 

Chương 7: Nghiên cứu các tác động của du lịch đến kinh tế, văn hóa - xã hội và 

môi trường… 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục (đến 3 chữ số) 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ 

DU LỊCH 

1. Những nội dung cơ bản về du 

lịch 

1.1. Các khái niệm 

1.2. Lịch sử hình thành và phát 

triển du lịch 

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

hình thành và phát triển du lịch 

1.4. Xu hướng phát triển du lịch 

2. Một số tổ chức du lịch 

2.1. Một số tổ chức du lịch 

2.2. Quản lí Nhà nước về du lịch 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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2.3. Một số doanh nghiệp du lịch ở 

Việt Nam 

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG DU 

LỊCH 

1. Thị trường du lịch 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của thị 

trường du lịch 

1.2. Chức năng của thị trường du 

lịch 

1.3. Các loại thị trường và tác 

động tương hỗ giữa chúng 

2. Cầu du lịch 

2.1. Khái niệm cầu du lịch 

2.2. Đặc trưng của cầu du lịch 

2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến 

cầu du 

3. Cung du lịch 

3.1. Khái niệm và các bộ phận cấu 

thành của cung du lịch 

3.2. Các đặc trưng của cung du 

lịch 

3.3. Những yếu tố xác định khả 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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năng của cung du lịch 

4. Tính chất thời vụ (mùa) trong 

du lịch 

4.1. Khái niệm thời vụ (mùa) trong 

du lịch 

4.2. Đặc điểm của thời vụ (mùa) 

trong du lịch 

4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến 

thời vụ (mùa) trong du lịch 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM DU 

LỊCH 

1. Sản phẩm du lịch 

1.1. Khái niệm sản phẩm du lịch 

1.2. Các bộ phận cấu thành 

1.3. Đặc điểm của sản phẩm du 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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lịch 

2. Các loại hình du lịch 

2.1. Khái niệm loại hình du lịch 

2.2. ý nghĩa của việc phân loại loại 

hình du lịch 

2.3. Các loại hình du lịch 

2.4. Sự biến đổi của các loại hình 

du lịch 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 
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thời điểm kết thúc Chương 2) nhân gian 1 tiết LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 CHƯƠNG 4: CÁC LĨNH VỰC 

KINH DOANH TRONG DU 

LỊCH 

1. Kinh doanh du lịch 

1.1. Khái niệm và các lĩnh vực 

kinh doanh du lịch 

1.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân kinh doanh du lịch 

2. Kinh doanh lữ hành 

2.1. Một số khái niệm 

2.2. Kinh doanh lữ hành 

2.3. Dịch vụ hướng dẫn 

3. Kinh doanh lưu trú du lịch 

3.1. Khái niệm 

3.2. Vai trò và chức năng của 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

lưu trú du lịch 

3.3. Hoạt động cơ bản của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú 

du lịch 

3.3. Các loại hình kinh doanh dịch 

vụ lưu trú du lịch 

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc lựa chọn loại hình dịch vụ lưu 

trú của khách 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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4. Kinh doanh vận chuyển khách 

du lịch 

4.1. Khái niệm và các lọai phương 

tiện 

4.2. Các điều kiện kinh doanh 

5. Các lọai hình kinh doanh khác 

5.1. Kinh doanh phát triển khu du 

lịch, điểm du lịch 

5.2. Kinh doanh dịch vụ trong khu 

du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch 

6 CHƯƠNG 5: NHÂN LỰC DU 

LỊCH 

1. Yêu cầu chung đối với nhân lực 

du lịch 

1.1. Yêu cầu về kiến thức 

1.2. Yêu cầu về kĩ năng 

1.3. Yêu cầu về hành vi 

2. Vai trò và đặc trưng của nhân 

lực du lịch 

2.1. Vai trò và đặc trưng của nhóm 

nhân lực chức năng quản lí nhà 

nước về du lịch 

2.2. Vai trò và đặc trưng của nhóm 

nhân lực chức năng sự nghiệp 

ngành du lịch 

2.3. Vai trò và đặc trưng của nhóm 

nhân lực chức năng kinh doanh du 

lịch 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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3. Nhu cầu nhân lực trong phát 

triển du lịch Việt Nam 

3.1. Số lượng 

3.2. Chất lượng 

* Bài tập thảo luận 

- Đặc thù trong tính chất nghề 

nghiệp của lao động làm việc trong 

lĩnh vực du lịch. 

7 CHƯƠNG 6: CƠ SỞ VẬT CHẤT 

– KĨ THUẬT DU LỊCH 

1. Khái niệm và vai trò của cơ sở 

vật chất- kĩ thuật du lịch 

1.1. Khái niệm cơ sở vật chất - kĩ 

thuật du lịch 

1.2. Vai trò của cơ sở vật chất- kĩ 

thuật du lịch 

2. Cơ cấu của cơ sở vật chất- kĩ 

thuật du lịch 

2.1. Phân loại theo quá trình tạo ra 

dịch vụ 

2.2. Phân loại theo chức năng quản 

lí và kinh doanh 

3. Đặc điểm của cơ sở vật chất - kĩ 

thuật du lịch 

3.1. Yêu cầu về tiện nghi 

3.2. Yêu cầu về thẩm mỹ 

3.3. Yêu cầu về an toàn 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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3.4. Yêu cầu về vệ sinh 

* Bài tập thảo luận 

- Cơ sở vật chất có phải là yếu tố 

tạo sức hấp dẫn cho điểm đến, vì 

sao?. 

 CHƯƠNG 7: CÁC TÁC ĐỘNG 

CỦA DU LỊCH 

1. Tác động về kinh tế 

1.1. Quan niệm về tác động kinh tế 

1.2. Tác động tích cực của du lịch 

đối với kinh tế 

1.3. Tác động tiêu cực của du lịch 

đối với kinh tế 

2. Tác động về văn hóa - xã hội 

2.1. Quan niệm về tác động văn 

hóa - xã hội 

2.2. Tác động tích cực của du lịch 

đối với văn hóa - xã hội 

2.3. Tác động tiêu cực của du lịch 

đối với văn hóa - xã hội 

3. Tác động về môi trường 

3.1. Quan niệm về tác động môi 

trường 

3.2. Tác động tích cực của du lịch 

đối với môi trường 

3.3. Tác động tiêu cực của du lịch 

đối với môi trường 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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* Bài tập thực hành 

- Phân tích những tác động tích 

cực và tiêu cực về kinh tế, văn hóa 

– xã hội và môi trường đối với một 

điểm du lịch cụ thể. 

8 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 
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+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 
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10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Vũ Đức Minh 2008 Tổng quan du lịch Nxb Thống kê 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Nguyễn Văn Đính, 

Trần Thị Minh Hòa 

2008 Giáo trình kinh tế du lịch Nxb Lao động Xã 

hội 

3 
Đồng Ngọc Minh, 

Vương Lôi Đình 

2001 Kinh tế du lịch và du lịch 

học 

Nxb Trẻ 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH 6 0  

2 Chương 2: THỊ TRƯỜNG DU LỊCH 6 1  

3 Chương 3: SẢN PHẨM DU LỊCH 5 1  
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HỌC PHẦN 26: KINH TẾ DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 
1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Kinh tế  

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Quang Minh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế,, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-2438517075    - Email: minhlq@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phan Hà Lê 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-2438517075    - Email: leph@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KINH TẾ DU LỊCH  

- Tên (tiếng Anh): Tourism Economics 

- Mã học phần: 2211 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết: 26 

- Giờ thảo luận: 4  

- Giờ thực hành, bài tập: 0 

- Giờ báo cáo:  0 

- Giờ tự học: 90 

6. Mục tiêu của học phần: 
6.1. Mục tiêu chung 

Học phần có mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến kinh tế du lịch; các 

xu hướng trong du lịch, điều kiện để phát triển du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật trong du lịch, lao 

động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, quy hoạch phát triển du lịch và tổ chức quản lý ngành 

du lịch. Nhằm giúp cho người học có kiến thức và kỹ năng để giải thích được quan hệ cung - cầu, các 

tác động, xu hướng trong du lịch từ đó có khả năng vận dụng trong quản lý phát triển ngành du lịch 

địa phương hoặc doanh nghiệp. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức: 

Có kiến thức lý thuyết và thực tế sâu, rộng về kinh tế du lịch để giải quyết tốt các 

vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kinh tế du lịch cũng như các lĩnh vực khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

Vận dụng lý thuyết vào thực tế hoạt động của ngành du lịch như xây dựng và đề xuất chính sách 

nhằm thu hút du khách quay trở lại du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, quy hoạch 

và tổ chức quản lý ngành DL tại địa phương. 
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Thành thạo các kỹ năng hiệu quả, bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông, làm việc nhóm, ra 

quyết định và giải quyết vấn đề 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp: 

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; tuân thủ pháp luật; tuân thủ 

trách nhiệm xã hội; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động; Có 

năng lực tự học, tự nghiên cứu; Có đủ năng lực để phát triển sang các ngành đào tạo 

khác thuộc khối ngành kinh tế; Có thể theo học các cấp cao hơn. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 
Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLOs): 
Mã 
CĐR 
học 
phần 
CLOs 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 
theo 
thang 
Bloom 

Liên kết 
với 
CĐR 
của 
CTĐT 
(PLOs) 

 Chuẩn về kiến thức   
CLO.1.1 Trình bày được những kiến thức căn bản của kinh tế du lịch 2  
CLO.1.2 Phân tích được các yếu tố tác động đến hoạt động du lịch và kinh 

doanh du lịch 
2  

CLO.1.3 Đánh giá thực trạng và khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất kỹ 
thuật trong du lịch, nhân lực ngành du lịch, các yếu tố ảnh  
hưởng đến chất lượng điểm đến và lòng trung thành của du 
khách 

4  

 Chuẩn về Kỹ năng   
CLO.2.1 Vận dụng lý thuyết vào thực tế hoạt động của ngành du 

lịch như xây dựng và đề xuất chính sách nhằm thu hút du 
khách quay trở lại du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của điểm đến, quy hoạch và tổ chức quản lý ngành DL tại 
địa phương 

4  

CLO2.2 Thực hành các kỹ năng hiệu quả, bao gồm kỹ năng lập kế 
hoạch, truyền thông, làm việc nhóm, ra quyết định và giải 
quyết vấn đề 

4  

 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   
CLO.3.1 Chủ động, tích cực khi thực hiện các công việc liên quan 

đến thiết kế và xây dựng chương trình phát triển du lịch 
4  

CLO.3.2 Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình tác nghiệp và thực 
hiện đúng các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch 

4  

8. Nội dung học phần: 
8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến kinh tế du lịch. Cụ thể gồm: 
- Các xu hướng trong du lịch;  
- Điều kiện để phát triển du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật trong du lịch;  
- Lao động trong du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, quy hoạch phát triển du lịch và tổ chức quản lý 
ngành du lịch. 
8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục Phương pháp dạy&học CĐR 
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Số 
tiết  

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Hoạt 
động học 
của SV 

học phần 
(CLOs) 

1 Chương 1: Khái niệm về kinh tế du lịch 
1.1 Định nghĩa về kinh tế du lịch 
1.1.1 Đinh nghĩa 
1.1.2. Nội dung của hoạt động kinh tế du 
lịch 
1.2. Đặc thù của kinh tế du lịch 
1.2.1. Vai trò của kinh tế du 
lịch trong thương mại quốc tế và trong nền 
kinh tế quốc gia 
1.2.2. Sự vận hành kinh tế du 
lịch lấy tiền tệ làm môi giới 
1.3. Mối quan hệ giữa kinh tế du lịch với 
nền kinh tế xã hội 
1.3.1. Hiệu quả của du lịch đối với chiến 
lược phát 
triển kinh tế - xã hội 
1.3.2. Hiệu quả bộ phận đối với nền kinh tế 
quốc dân 
1.4. Chiến lược phát triển kinh tế du lịch 
1.4.1. Định nghĩa về chiến lược 
phát triển kinh tế du lịch 
1.4.2. Phân cấp chiến lược phát triển kinh 
tế du lịch 
1.4.3. Quy trình soạn thảo chiến  lược phát 
triển kinh tế du lịch 

11 Thuyết 
giảng, giải 
thích cụ thể, 
câu hỏi gợi 
mở, giải 
quyết vấn 
đề, phương 
pháp thảo 
luận, học 
nhóm, giao 
bài về nhà 

Đọc 
TLTK 
Làm BT 
chương 1 
Tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 
kiến, xây 
dựng bài 

CLO1.1 
CLO1.2 
CLO2.1 
CLO3.1 
 

2 Chương 2: Những biến số của kinh tế vĩ 
mô trong du lịch 
2.1. Số cầu du lịch 
2.2. Những nhân tố quyết định số cầu du 
lịch 
2.3. Sự tiêu dùng du lịch 
2.4. Sản xuất (cung ứng ) du lịch 
2.5. Đầu tư du lịch 
2.6. Du lịch và giải quyết việc làm 
 

3 Thuyết 
giảng, giải 
thích cụ thể, 
câu hỏi gợi 
mở, giải 
quyết vấn 
đề, phương 
pháp thảo 
luận, học 
nhóm, giao 
bài về nhà 

Đọc 
TLTK 
Làm BT 
chương 2 
Tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 
kiến, xây 
dựng bài 

CLO2.2 
CLO2.3 
CLO3.1 
CLO3.2 
 

3 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến 
thời điểm kiểm tra) 

1    

4 Chương 3: Thị trường du lịch 
3.1. Khái niệm về thị trường du lịch 
3.2. Đặc điểm của thị trường du lịch 
3.3. Chức năng của thị trường du lịch 
3.4. Tác động tương hỗ giữa các loại thị 
trường 

3 Thuyết 
giảng, giải 
thích cụ thể, 
câu hỏi gợi 
mở, giải 
quyết vấn 
đề, phương 

Đọc 
TLTK 
Làm BT 
chương 3 
Tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 

CLO2.2 
CLO3.1 
CLO3.2 
CLO1.3 
CLO2.1 
CLO2.3 
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3.5. Cung trong du lịch 
3.6. Cầu trong du lịch 
 

pháp thảo 
luận, học 
nhóm, giao 
bài về nhà 

kiến, xây 
dựng bài 

 

5 Chương 4: Hiệu quả kinh tế du lịch 
4.1. Định nghĩa về hiệu quả kinh tế 
4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chung 
4.3. Phân tích hiệu quả kinh tế của các lĩnh 
vực kinh doanh du lịch 
4.3.1. Kinh doanh lữ hành 
4.3.2. Kinh doanh lưu trú 
4.3.3. Kinh doanh ăn uống 
4.3.4. Kinh doanh vận chuyển 
4.3.5. Kinh doanh thông tin du lịch 

11 Thuyết 
giảng, giải 
thích cụ thể, 
câu hỏi gợi 
mở, giải 
quyết vấn 
đề, phương 
pháp thảo 
luận, học 
nhóm, giao 
bài về nhà 

Đọc 
TLTK 
Làm BT 
chương 4 
Tham gia 
phát biểu, 
trao đổi ý 
kiến, xây 
dựng bài 

CLO1.3 
CLO2.1 
CLO2.2 
CLO2.3 
CLO3.1 
CLO3.2 

6 Ôn tập 1    
9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết:  

9.2. Yêu cầu khác: 

+  Yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên 

lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn 

thành tốt các yêu cầu kiểm tra/đánh giá thường xuyên, kiểm tra/đánh giá giữa kỳ và kiểm tra/đánh giá 

kết thúc học phần. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu môn học theo yêu cầu của giảng viên. 

+ Sinh viên phải thực hiện đầy nội dung, nhiệm vụ trong từng thời thời gian cụ thể đã được giảng 

viên trình bày trong đề cương môn học. 

+ Thiếu điểm trong các tiêu chí đánh giá sẽ không có điểm hết môn. 

+ Các bài tập nộp đúng hạn. 

+ Đi học đầy đủ, không nghỉ quá 20% số giờ lên lớp. 

+ Chuẩn bị bài trước khi đến lớp  

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá. 

10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình thành các kĩ năng nhận 

dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm, đồng thời 

hình thành thái độ tích cực đối với môn học. Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và 

cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện): 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định; 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn; 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; 

+ Tích cực tham gia ý kiến.  

- Hình thức kiểm tra thường xuyên:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%); 
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+ Ý thức chuẩn bị bài giảng và tài liệu học tập theo yêu cầu của giảng viên (trọng số 20%); 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 30%). 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: trọng số 30 % 

- Mục tiêu: Đánh giá khả năng, mức độ tiếp thu các kiến thức và kĩ năng của sinh viên sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Tiêu chí đánh giá:  

+ Khối lượng các kiến thức và kĩ năng mà sinh viên đã được học (trọng số 60%); 

+ Khả năng tổng hợp kiến thức, kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ được 

giao(trọng số 40%). 

- Hình thức kiểm tra giữa kỳ: 01 Bài làm viết trên lớp (01 bài/tiết). 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục tiêu: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của sinh viên đối với học 

phần; làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách giảng dạy của giảng viên và cách học của sinh viên 

trong những năm học tiếp theo. 

- Tiêu chí đánh giá:  

+ Khối lượng các kiến thức và kĩ năng mà sinh viên đã được học trong toàn bộ học phần(trọng số 

60%); 

+ Khả năng tổng hợp kiến thức, kĩ năng phân tích, tổng hợp, liên hệ, vận dụng thực tế liên quan đến 

những kiến thức, kĩ năng đã được học (trọng số 40%). 

- Hình thức kiểm tra/đánh giá cuối kì: Thi viết (90 phút). Theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức, tiêu chí đánh giá hoạt động học tập của sinh viên: 10.4.1. Rubric 

đánh giá điểm chuyên cần 

Tiêu chí Tỷ lệ 

Mức chất lượng 

Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Không đạt 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Mức độ tham dự 
theo TKB 

50 
Tham dự >90% 
buổi học 

Tham dự 80- 
90% buổi 
học 

Tham dự 70- 
80% buổi học 

Tham dự <70% 
buổi học 

Mức độ tham gia 
các hoạt động học 
tập 

10 

Nhiệt tình trao 
đổi, phát biểu, 
trả lời nhiều câu 
hỏi 

Có đặt/trả lời 
> 2 câu hỏi 

Có đặt/trả lời ít 
nhất 1 câu hỏi 

Không tham gia 
thảo luận, trả 
lời, đóng góp 

Tinh thần, thái độ 
học tập trên lớp. 
 

10 
Trật tự, chú ý 
nghe giảng, ghi 
chép bài 

Bị nhắc nhở 
1 lần 

Bị nhắc nhở từ 2 
đến 4 lần 

Bị nhắc nhở từ 5 
lần trở lên 

Mức độ chuẩn bị 
các giáo trình, tài 
liệu, học liệu liên 
quan 
 

10 
Đầy đủ ở tất cả 
các buổi học 

Thiếu 1 lần Từ 2 đến 4 lần Từ 5 lần trở lên 
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Mức độ tự đọc, tự 
nghiên cứu và sử 
dụng các tài liệu 
do giảng viên 
hướng dẫn. 
 

10 
Đầy đủ tất cả các 
tài liệu 

Thiếu 1 lần Từ 2 đến 4 lần Từ 5 lần trở lên 

Mức độ chuẩn bị 
bài tập do giảng 
viên giao 

10 Đầy đủ Thiếu 1 lần Từ 2 đến 4 lần Từ 5 lần trở lên 

  10.4.2. Rubric đánh giá điểm giữa kỳ.  

Tiêu chí Tỷ lệ 

Mức chất lượng 

Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Không đạt 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Khối lượng các 
kiến thức và kĩ 
năng đã học trong 
nửa học kỳ 

60 
Nắm được >90% 
khối lượng các 
kiến thức, kĩ năng 

Nắm được 
80- 
90% khối 
lượng các 
kiến thức, kĩ 
năng 

Nắm được 70- 
80% khối lượng 
các kiến thức, kĩ 
năng 

Nắm được 
<70% khối 
lượng các kiến 
thức, kĩ năng 

Khả năng tổng 
hợp, phân tích, 
liên hệ, vận dụng 
thực tế 

40 

Khả năng tổng 
hợp, phân tích rất 
tốt; sáng tạo trọng 
vận dụng thực tế 

Khả năng 
tổng hợp, 
phân tích 
tốt;thuần 
thục trong 
việc vận 
dụng thực tế 

Có khả năng tổng 
hợp, phân tích;có 
khả năng trong 
việc vận dụng 
thực tế 

Khả năng tổng 
hợp, phân tích 
một phần kiến 
thức đã học; 
việc vận dụng 
thực tế còn có 
hạn chế 

 10.4.3. Rubric đánh giá điểm thi kết thúc học  

Tiêu chí Tỷ lệ 

Mức chất lượng 

Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Không đạt 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Khối lượng các 
kiến thức và kĩ 
năng đã học trong 
học phần 

60 
Nắm được >90% 
khối lượng các 
kiến thức, kĩ năng 

Nắm được 
80- 
90% khối 
lượng các 
kiến thức, kĩ 
năng 

Nắm được 70- 
80% khối lượng 
các kiến thức, kĩ 
năng 

Nắm được 
<70% khối 
lượng các kiến 
thức, kĩ năng 

Khả năng tổng 
hợp, phân tích, 
liên hệ, vận dụng 
thực tế 

40 

Khả năng tổng 
hợp, phân tích rất 
tốt; sáng tạo trọng 
vận dụng thực tế 

Khả năng 
tổng hợp, 
phân tích 
tốt;thuần thục 
trong việc vận 
dụng thực tế 

Có khả năng tổng 
hợp, phân tích;có 
khả năng trong 
việc vận dụng 
thực tế 

Khả năng tổng 
hợp, phân tích 
một phần kiến 
thức đã học; 
việc vận dụng 
thực tế còn có 
hạn chế 

10.5. Ma trận liên kết phương thức đánh giá kết quả học tập với CĐR của học phần 
TT Điểm bộ 

phận 
Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs) 
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HỌC PHẦN 27: MARKETING CĂN BẢN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Quản trị kinh doanh 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Tạ Minh Hà 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38571703    - Email: 

hatm@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Thái 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38571703    - Email: 

thainth@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thanh Huyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38571703    - Email: 

huyentt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4:  

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hoài Thu 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38571703    - Email: 

thunh@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): MARKETING CĂN BẢN  

- Tên (tiếng Anh): Principles of Marketing  
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- Mã học phần: 1507 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          35     

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Marketing. Sinh 

viên nắm được những khái niệm cơ bản về Marketing và nội dung quản trị Marketing. 

Biết sử dụng các chính sách Markeing hỗn hợp vào các hoạt động cụ thể tại doanh 

nghiệp nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, thúc đẩy tiêu thủ sản phẩm. Từ việc 

nghiên cứu môn học, sinh viên có thể hiểu rõ tầm quan trọng và biết cách áp dụng các 

hoạt động Marketing tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

Mã 

CĐR 

của 

HP 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

đạt được 

của CĐR 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Hiểu được các khái niệm liên quan đến Marketing, 

môi trường Marketing, hành vi khách hàng và nội 

dung của chiến lược Marketing – Mix.  

2 PLO5 

LO.1.2 Vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch 

Marketing cho sản phẩm và doanh nghiệp nhằm đạt 

được mục tiêu của doanh nghiệp. 

3 PLO5 

LO.1.3 Vận dụng kiến thức để đưa ra các chiến lược, hoạt 

động cụ thể nhằm triển khai kế hoạch Marketing 

trong thực tế. 

3 PLO5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có các kĩ năng cần thiết khi nghiên cứu lí thuyết và 

thực hiện hoạt động Marketing: Kĩ năng làm việc cá 

3 LO.9 
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nhân, làm việc nhóm; kĩ năng lập kế hoạch. 

LO.2.2 Hình thành các kỹ năng đã học để lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện các hoạt động Marketing trong doanh 

nghiệp. 

3 LO.8 

LO.2.3 Có các kĩ năng để đánh giá được kết quả của việc 

thực hiện hoạt động Marketing trong doanh nghiệp. 

3 LO.7 

LO.2.4 Có các kĩ năng giao tiếp, thuyết trình khi thực hiện 

hoạt động Marketing trong doanh nghiệp. 

3 LO.10 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên 

môn để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát 

hoạt động Marketing trong doanh nghiệp và các tổ 

chức cần sử dụng hoạt động Marketing. 

3 LO.13 

LO.3.2 Thể hiện sự tích cực và trách nhiệm với cộng đồng 

trong các hoạt động Marketing của doanh nghiệp. 

3 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần giới thiệu về bản chất Marketing, các khái niệm cơ bản 

của Marketing, quá trình quản trị Marketing, hệ thống nghiên cứu Marketing để tiến 

hành nghiên cứu thị trường (nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu môi trường 

kinh doanh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh). Qua phân tích môi trường Marketing, xác 

định được các tiêu thức phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị 

thị trường nhằm tạo sự khác biệt trong tâm trí khách hàng. Học phần cũng hướng dẫn 

xây dựng chiến lược, lập kế hoạch Marketing, tổ chức hoạt động Marketing trong 

doanh nghiệp. Sinh viên được tiếp cận và nghiên cứu về chiến lược Marketing – mix, 

4 trụ cột chủ yếu trong Marketing (4P) đó là: Products - Sản phẩm, Price – Giá bán sản 

phẩm, Place - Thiết lập kênh phân phối sản phẩm, Promotion - Xúc tiến hỗn hợp) và 

còn nhiều chữ P khác nữa tùy vào từng ngành kinh doanh; đây là những công cụ giúp 

doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngày càng mở rộng thị phần và chiếm 

được vị trí cao trong tâm trí khách hàng. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp dạy&học CĐR Tài liệu 
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theo chương, mục Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của 

SV 

học 

phần 

học tập/ 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Bản chất Marketing 

1.1. Quá trình hình thành và 

phát triển Marketing 

1.1.1. Sự hình thành và nguyên 

nhân 

1.1.2. Sự phát triển 

1.2. Những vấn đề cơ bản về 

Marketing 

1.2.1. Khái niệm cốt lõi của 

marketing 

1.2.2. Vai trò, chức năng của 

marketing 

1.3. Quản trị Marketing 

1.3.1. Khái niệm quản trị 

marketing 

1.3.2. Các quan điểm quản trị 

marketing 

1.3.3. Tiến trình quản trị 

Marketing 

 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

Giao đề tài 

thảo luận 

nhóm, lập 

kế hoạch 

Marketing 

sản phẩm 

mới 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

- Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

Q1, Q2 

 Chương 2: Hệ thống thông tin 

Marketing 

2.1. Khái quát về hệ 

thống thông tin 

2.1.1. Khái niệm  

2.1.2. Nguyên nhân  

2.1.3. Các bộ phận cấu thành  

 2.2. Quá trình nghiên cứu 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

Q1, Q2 
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Marketing 

2.2.1. Xác định vấn đề và mục tiêu 

nghiên cứu 

2.2.2. Lập kế hoạch nghiên cứu 

2.2.3. Thu thập thông tin 

2.2.4. Xử lí thông tin 

2.2.5. Báo cáo kết quả nghiên cứu 

 Chương 3: Môi trường 

Marketing 

3.1. Khái quát chung về 

môi trường Marketing 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Vai trò 

3.2. Phân tích môi 

trường Marketing 

3.2.1. Môi trường marketing vĩ mô 

3.2.2. Môi trường marketing vi mô 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

- Giao đề tài 

thảo luận 

nhóm  

 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

- Tham gia 

thảo luận 

nhóm 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

Q1, Q2 

 Chương 4: Hành vi khách hàng 

4.1. Thị trường người tiêu 

dùng  

4.1.1. Khái niệm và đặc trưng cơ 

bản 

4.1.2.  Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi người tiêu dùng 

4.1.3.  Hành vi mua sắm của 

người tiêu dùng 

4.2. Thị trường các tổ 

chức  

4.2.1. Doanh nghiệp sản 

xuất 

4.2.2. Doanh nghiệp 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

Q1, Q2 
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thương mại 

4.2.3. Các tổ chức phi lợi 

nhuận 

 Chương 5: Phân đoạn thị 

trường, lựa chọn thị trường mục 

tiêu và định vị thị trường 

5.1. Phân đoạn thị trường 

5.1.1.  Khái niệm và nguyên nhân  

5.1.2. Lợi ích và hạn chế 

5.1.3. Yêu cầu khi phân đoạn thị 

trường 

5.1.4. Các tiêu thức phân đoạn thị 

trường  

5.2.  Lựa chọn thị trường 

mục tiêu 

5.2.1. Đánh giá các đoạn thị 

trường 

5.2.2. Khái niệm và các phương án 

lựa chọn thị trường mục tiêu 

5.2.3. Các chiến lược chiếm lĩnh 

thị trường  

5.3. Định vị thị trường 

5.3.1. Khái niệm và 

nguyên nhân 

5.3.2. Các hoạt động trọng 

tâm 

5.3.3. Các mức độ và tiến 

trình định vị 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

 

Q1, Q2 

 Chương 6: Hoạch định chiến 

lược Marketing và tổ chức bộ 

máy nhân sự Marketing 

6.1. Hoạch định chiến lược 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

Q1, Q2 
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Marketing 

6.1.1 Mối quan hệ đường lối DN, 

chiến lược DN và chiến lược 

Marketing 

6.1.2. Quá trình hoạch định chiến 

lược Marketing. 

6.1.3. Lập kế hoạch Marketing 

6.2. Hệ thống tổ chức bộ 

máy nhân sự Marketing 

6.2.1. Tổ chức theo chức 

năng 

6.2.2. Tổ chức theo nguyên 

tắc địa lý 

6.2.3. Tổ chức theo mặt 

hàng sản xuất 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 Chương 7: Chính sách sản 

phẩm 

7.1. Sản phẩm và chính sách 

sản phẩm 

7.1.1. Khái niệm và các cấp độ cấu 

thành sản phẩm 

7.1.3. Khái niệm và vai trò chính 

sách sản phẩm 

7.2. Các quyết định liên 

quan đến sản phẩm 

7.2.1. Nghiên cứu chu kỳ sống của 

sản phẩm 

7.2.2. Nghiên cứu, thiết kế sản 

phẩm mới 

7.2.3. Quyết định về bao bì sản 

phẩm và dịch vụ khách hàng 

7.2.4. Quyết định về nhãn hiệu sản 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 
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phẩm 

7.2.5. Quyết định về chủng loại và 

danh mục sản phẩm 

 Chương 8: Chính sách giá cả 

8.1. Khái quát chung về giá của 

sản phẩm 

8.1.1. Khái niệm và vai trò 

của giá  

8.1.2. Chính sách giá cả 

8.1.3. Các nhân tố ảnh 

hưởng 

8.2. Tiến trình định giá bán và các 

chiến lược định giá 

8.2.1. Tiến trình định giá bán 

8.2.2. Các chiến lược định giá 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

- Giao bài 

tập 

 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

- Làm bài 

tập 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 

 Chương 9: Chính sách phân 

phối 

9.1. Khái quát về kênh phân 

phối sản phẩm 

9.1.1. Các khái niệm cơ 

bản 

9.1.2. Vai trò và chức năng 

của kênh phân phối 

9.2. Các quyết định liên 

quan đến kênh phân phối 

9.2.1. Cấu trúc và hình 

thức kênh phân phối 

9.2.2. Tổ chức và hoạt 

động của kênh phân phối 

9.2.3. Lựa chọn và quản lý 

kênh phân phối 

-Thuyết 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

 

-Nghiên 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 

 Chương 10: Chính sách xúc tiến -Thuyết -Nghiên LO.1.1 Q1, Q2 
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hỗn hợp 

10.1. Khái quát chung về xúc tiến 

hỗn hợp  

10.1.1. Khái niệm  

10.1.2. Mục đích và lợi 

ích 

10.2.  Các công cụ xúc tiến 

hỗn hợp 

10.2.1. Quảng cáo 

10.2.2. Khuyến mại 

10.2.3. Quan hệ công 

chúng (PR) 

10.2.4. Bán hàng cá 

nhân 

10.2.5. Marketing 

trực tiếp 

10.3. Các bước của hoạt 

động truyền thông 

10.3.1. Xác định người nhận tin 

10.3.2. Xác định mục tiêu truyền 

thông 

10.3.3. Lựa chọn phương tiện 

truyền thông 

10.3.4. Lựa chọn thiết kế thông 

điệp truyền thông 

10.3.5. Phân bổ ngân sách truyền 

thông 

10.3.6. Lựa chọn phương tiên 

truyền thông 

 

trình 

- Vấn đáp 

- Sử dụng 

giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo 

- Seminar 

 

cứu tài 

liệu;  

-Nghe 

giảng; trả 

lời câu hỏi. 

 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 Bài kiểm tra  Ra đề và các 

điều kiện để 

Làm bài 

kiểm tra 

LO.1.1 

LO.1.2 
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kiểm tra 

kiến thức đã 

học của sinh 

viên 

theo yêu 

cầu của 

giảng viên 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 Thảo luận nhóm đề tài: Lập bản 

kế hoạch Marketing cho một sản 

phẩm mới   

- Thảo luận 

nhóm 

- Seminar 

Trình bày 

và trao đổi 

về dự án 

của nhóm 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô               Mã HP: 

2203 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. Sinh viên cần nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, cập nhật các thông 

tin mới có liên quan đến môn học. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

- Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức; hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác và làm việc 

theo nhóm; hình thành thái độ tích cực đối với môn học. Nắm được thông tin phản hồi 

để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên  
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+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (trọng số: 40%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra miệng. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

* Bài số 1 (sau khi học xong chương 4): 

- Mục đích: Đánh giá kiến thức và các kĩ năng thu được một thời gian học tập, 

làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án đề kiểm tra 

* Bài số 2 (sau khi học xong chương 7): 

- Mục đích: Đánh giá kiến thức và các kĩ năng của SV làm cơ sở cho việc điều 

chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Hình thức: Giảng viên giao đề tài thảo luận. SV làm việc theo nhóm sinh viên 

nghiên cứu đề tài thuyết trình, trình bày kết quả làm việc (2 giờ), hoặc làm bài kiểm tra 

viết. 

- Rubric đánh giá:  

Tiêu chí  

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

và D+ 
 

Mức C và C+ 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B và B+ 

Tính bằng 

điểm trung 

bình của nhóm 

Mức A và A+ 

Cộng tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Thảo 

luận 

nhóm 

Không 

tham gia, 

không 

chấp hành 

phân công 

của nhóm, 

 

Tham gia 

không 

tích cực, 

thụ 

động, ít 

đóng góp, 

bị trừ đi 

tối đa 02 

điểm 

Tham gia ở 

mức độ trung 

bình, cho 

điểm bằng 

điểm trung 

bình của 

nhóm 

Thường xuyên 

tham gia góp ý 

và đóng góp ý 

kiến hay, được 

cộng thêm tối 

đa 01 điểm 

Nhiệt tình, 

tích cực, có 

nhiều đóng 

góp hiệu quả 

cao, được 

cộng thêm tối 

đa 02 điểm so 

với điểm trung 

bình của nhóm 
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- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

và D+ 

4,0-5,4 

Mức C và 

C+ 

5,5-6,9 

Mức B và 

B+ 

7,0-8,4 

Mức A và A+ 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn giản 

dễ hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải thích 

cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

số 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể 

hiện sự thành 

thạo trong 

trình bày và 

ngôn ngữ 

25% 
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Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài 

trình 

bày đầy 

đủ; 

giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, rõ 

ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, người 

nghe có thể 

hiểu và kịp 

theo dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ hiểu; 

sử dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản, dễ 

hiểu; bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát; thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định; 

tương tác tốt 

với người 

nghe; người 

nghe hiểu 

được nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn; bố cục 

rõ rang; 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát; thu hút 

được sự chú 

ý của người 

nghe, tương 

tác tốt với 

người nghe; 

người nghe 

có thể hiểu 

và theo kịp 

tất cả các nội 

dung trình 

bày; thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

25% 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án đề thi kết thúc học phần. 
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10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Điểm chuyên 

cần (20%) 

Bài kiểm tra 

1 (10%) 

Bài kiểm tra 

2 (20%) 

Điểm thi 

kết thúc 

học phần 

(50%) 

LO.1.1 X X  X 

LO.1.2   X X 

LO.1.3    X 

LO.2.1 X X X X 

LO.2.2   X X 

LO.2.3    X 

LO.2.4   X  

LO.3.1 X X X  

LO.3.2 X  X  

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

1. GS.TS. Trần 

Minh Đạo 

2016 Giáo trình Marketing 

căn bản 

NXB Đại học kinh tế 

quốc dân 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi 

ban hành VB 

2. PGS.TS Trương 

Đình Chiến 

2013 Giáo trình Quản trị 

Marketing 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

3. PGS.TS Phạm 

Thị Huyền & TS. 

Nguyễn Hoài 

Long (đồng chủ 

biên) 

2018 Giáo trình Marketing 

dịch vụ 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  





716 
 

HỌC PHẦN 28: THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Tài chính Ngân hàng 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Thu Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: trangltt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Mỹ Linh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: linhpt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tín dụng và thanh toán quốc tế   

- Tên (tiếng Anh): International Settlements and Credit 

- Mã học phần: 1746 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  20  

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   135 
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6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho người học kiến thức tổng quan về các hoạt động tín dụng quốc tế, 

thanh toán quốc tế thông qua các phương thức thanh toán ngân hàng cung cấp, đặc biệt 

là hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

Người học được làm quen với các kĩ năng tìm, đọc tài liệu, kĩ năng chuẩn bị bài 

học theo yêu cầu của giảng viên, kĩ năng thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp và 

trình bày các tri thức về tín dụng thanh toán quốc tế được học. 

Học phần giúp người học hình thành và phát triển năng lực tự chủ, trách nhiệm 

nghề nghiệp. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 
CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức 
độ 

theo 
thang 
Bloom 

Liên 
kết với 
CĐR 
của 

CTĐT 
(Đáp 
ứng 

CĐR 
CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức  PLO3 

LO.1.1 Hiểu được các khái niệm, nội dung cơ bản về tín dụng và 
thanh toán quốc tế 

- Hiểu được các khái niệm về tín dụng quốc tế và các hình 
thức tín dụng quốc tế. 

- Hiểu được nội dung cơ bản về đặc điểm, điều kiện áp 
dụng trong thanh toán quốc tế, cơ sở pháp lý trong thanh 
toán quốc tế và ngân hàng đại lý. 

2  

LO.1.2 Phân tích, vận dụng các kiến thức về chứng từ thương mại 

trong thanh toán quốc tế vào việc phân tích nội dung các 

chứng từ như vận đơn, chứng từ bảo hiểm, hoá đơn thương 

mại, giấy chứng nhận xuất xứ. 

4  

LO.1.3 Phân tích, phản biện được về các chứng từ tài chính như 

hối phiếu, lệnh phiếu, séc du lịch, thẻ thanh toán. Phân tích 

4  
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các nội dung liên quan đến đặc điểm, hình thức, nghiệp vụ 

ký hậu và nghiệp vụ chấp nhận hối phiếu. 

LO.1.4 Đánh giá được và đưa ra các nhận định về các phương 
thức thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại đang cung 
cấp như: các phương thức thanh toán không có tập quán 
quốc tế điều chỉnh (ứng trước, ghi sổ, chuyển tiền), thanh 
toán nhờ thu, thanh toán L/C. Đánh giá các mẫu L/C trong 
thực tế theo UCP 600. 

5  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  PLO6 

PLO7 

LO.2.2 Vận dụng được các kỹ năng cần có khi lập các chứng từ 
thương mại trong thanh toán quốc tế 

3  

LO.2.3 Vận dụng các kỹ năng cần có khi lập các chứng từ tài 
chính như hối phiếu, lệnh phiếu. 

3  

LO.2.4 Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đánh giá trong các 
phương thức thanh toán, tài trợ của ngân hàng cung cấp 
cho doanh nghiệp 

5  

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp  PLO11 

PLO12 

LO.3.2 Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong vận dụng 
các kỹ năng khi lập các chứng từ thương mại trong hoạt 
động thanh toán quốc tế 

3  

LO.3.3 Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong vận dụng 
các kỹ năng khi lập các chứng từ tài chính trong hoạt động 
thanh toán quốc tế như hối phiếu, lệnh phiếu 

3  

LO.3.4 Tinh thần trách nhiệm trong, có đạo đức, trung trực trong 
vận dụng các kỹ năng khi tư vấn, cung cấp các phương 
thức thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại 

5  

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về tiền tệ, tín dụng và thanh toán 

quốc tế, điều kiện áp dụng trong thanh toán quốc tế, hệ thống ngân hàng đại lý và các 

tài khoản có liên quan. 

Kiến thức nghiệp vụ thanh toán quốc tế, bộ chứng từ sử dụng trong hoạt động 

thanh toán quốc tế gồm chứng từ thương mại và chứng từ tài chính. 
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Nghiên cứu các phương thức thanh toán ngân hàng cung cấp cho các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu như thanh toán chuyển tiền, thanh toán nhờ thu và thanh toán 

tín dụng chứng từ (L/C). 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp 

dạy&học 

CĐR Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phương 

pháp  

giảng 

dạy 

Hoạt 

động học 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 

VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 

1.1 Những vấn đề 

chung về tín dụng quốc tế 

1.1.1 Khái niệm 

1.1.2 Đặc điểm 

1.1.3 Hình thức tín dụng 

quốc tế  

1.2 Những vấn đề chung về 

thanh toán quốc tế 

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và vai 

trò của thanh toán quốc tế 

1.2.2 Điều kiện áp dụng trong 

thanh toán quốc tế 

1.2.3 Cơ sở pháp lý điều chỉnh 

hoạt động thanh toán quốc tế  

1.2.4 Ngân hàng đại lý và các tài 

khoản có liên quan 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm câu 

hỏi thực 

hành và 

thảo luận 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

Tài liệu 

mục 11 
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Thực hành và thảo luận chương 

1 

2 CHƯƠNG 2 

CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI 

TRONG THANH TOÁN QUỐC 

TẾ 

2.1 Chứng từ vận tải   

2.1.1 Chứng từ vận tải đường biển 

2.1.2 Chứng từ vận tải đường hàng 

không 

2.2 Chứng từ bảo hiểm hàng hóa 

2.2.1 Giấy chứng nhận bảo hiểm 

2.2.2 Hợp đồng bảo hiểm 

2.3 Chứng từ về hàng hóa 

2.3.1 Hóa đơn thương mại 

2.3.2 Giấy chứng nhận xuất xứ 

2.3.3 Các chứng từ về hàng hóa 

khác 

Thực hành và thảo luận chương 

2 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm thực 

hành và 

thảo luận 

chương 2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

Tài liệu 

mục 11 

3 CHƯƠNG 3 

CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH 

TRONG THANH TOÁN QUỐC 

TẾ 

3.1 Giới thiệu chung về chứng từ 

tài chính trong thanh toán quốc 

tế 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

Đọc 

TLTK 

Làm thực 

hành và 

thảo luận 

chương 3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

 

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

Tài liệu 

mục 11 
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3.1.1 Đặc điểm  

3.1.2 Phân loại  

3.2 Hối phiếu (Bill of Exchange) 

3.2.1 Khái niệm 

3.2.2 Đặc điểm 

3.2.3 Phân loại hối phiếu 

3.2.4 Hình thức và nội dung hối 

phiếu 

3.2.5 Nghiệp vụ chấp nhận hối 

phiếu 

3.2.6 Nghiệp vụ ký hậu hối phiếu 

3.3 Lệnh phiếu (Promise Note) 

3.3.1 Khái niệm và đặc điểm 

3.3.2 Nội dung lệnh phiếu 

3.4 Séc du lịch 

3.4.1 Khái niệm 

3.4.2 Đặc điểm 

3.5 Thẻ thanh toán 

3.5.1 Khái niệm 

3.5.2 Các loại thẻ thanh toán 

Thực hành và thảo luận chương 

3 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

kiến, xây 

dựng bài 

4 CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG THỨC THANH 

TOÁN QUỐC TẾ 

4.1 Giới thiệu chung về các 

Thuyết 

giảng, 

giải thích 

cụ thể, 

câu hỏi 

gợi mở, 

Đọc 

TLTK 

Làm thực 

hành và 

thảo luận 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

Tài liệu 

mục 11 
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phương thức thanh toán quốc tế 

4.2 Phương thức thanh toán 

không có tập quán quốc tế điều 

chỉnh 

4.1.1 Phương thức ứng trước 

4.1.2 Phương thức ghi sổ 

4.1.3 Phương thức chuyển tiền  

4.3 Phương thức thanh toán nhờ 

thu 

4.3.1 Khái niệm 

4.3.2 Phân loại 

4.4 Phương thức thanh toán tín 

dụng chứng từ (L/C) 

4.4.1 Khái niệm 

4.4.2 Chủ thể tham gia thanh toán 

L/C 

4.4.3 Quy trình thanh toán 

4.4.4 Tính chất và nội dụng L/C 

4.4.5 UCP 

Thực hành và thảo luận chương 

4 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, 

giao bài 

về nhà 

chương 4 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

  LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

Tài liệu 

mục 11 
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LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

 Thảo luận nhóm (nếu có)  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo luận 

theo đề 

tài được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.2 

LO.3.3 

LO.3.4 

Tài liệu 

mục 11 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ 1    Mã HP: 

1712 

- Tên học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ 2    Mã HP: 

1743 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Điểm chuyên cần 

Trọng số điểm chuyên cần: 20% 

Mục đích đánh giá: Đánh giá tinh thần, thái độ của người học, mức độ tham gia 

các tiết học lý thuyết, thực hành, thảo luận; Bước đầu đánh giá mức độ tiếp thu kiến 
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thức, kết quả thực hành, rèn luyện kỹ năng và năng lực tự chủ, trách nhiệm nghề 

nghiệp của người học. 

Tiêu chí đánh giá: 

+ Số tiết học lý thuyết, số buổi thực thành, thảo luận người học tham gia. 

+ Tinh thần, thái độ tích cực trong các giờ thảo luận, thực hành. 

+ Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao của người học như đọc tài liệu, 

chuẩn bị bài, làm bài tập, … 

Hình thức đánh giá: Giảng viên đánh giá theo kết quả thực tế đạt được ở các 

tiêu chí đánh giá, có công khai với người học từ buổi học đầu tiên. 

10.2. Kiểm tra thường xuyên: 

 Trọng số điểm kiểm tra thường xuyên: 30% 

Mục đích đánh giá: Đánh giá tổng hợp kiến thức, kỹ năng của người học cũng 

như năng lực tự chủ, trách nhiệm nghề nghiệp của người học cải thiện, tích lũy theo 

tiến độ giảng dạy của học phần. 

Nội dung và hình thức đánh giá: 

+ Đánh giá mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của học phần tương ứng với tiến 

độ học tập của người học. 

+ Hình thức: Kiểm tra viết 1 tiết/bài hoặc đánh giá bằng bài thuyết trình, bài tập 

nhóm liên quan tới các chủ đề thực hành, thảo luận của học phần. Hình thức đánh giá 

được công bố công khai với người học từ đầu học kỳ. 

+ Thời điểm đánh giá: Bài số 1 sớm nhất sau khi hoàn thành Chương 3; Bài số 

2 sau khi hoàn thành phần lớn nội dung của Chương 4. 

10.3. Thi kết thúc học phần: 

Trọng số điểm thi kết thúc học phần: 50% 

Mục đích đánh giá: Đánh giá tổng hợp, khái quát về kiến thức và các kĩ năng 

thu được của người học sau khi kết thúc học phần, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải 

tiến cách dạy của giảng viên và cách học của người học. Đánh giá năng lực tự chủ, 

trách nhiệm nghề nghiệp của người học sau khi hoàn thành học phần theo kế hoạch. 
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Nội dung và hình thức đánh giá: 

+ Theo nội dung của học phần và các chuẩn đầu ra của học phần. 

+ Hình thức: Thi cuối kỳ có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến với một 

trong các hình thức: thi tự luận, thi trắc nghiệm (trên giấy hoặc trên máy), vấn đáp, 

tiểu luận hoặc bài tập lớn theo kế hoạch thi kết thúc học phần cụ thể được phê duyệt và 

ban hành. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm bộ phận Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.1.1 LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO3.3 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%)     

2.1. Bài kiểm tra lần 1 (15%) x x x  

2.2. Bài kiểm tra lần 2 (15%) x x x x 

 Hoặc thảo luận nhóm (nếu có) x x x x 

3 Điểm thi kết thúc học phần 
(50%) 

X X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chỉ đánh giá điểm chuyên cần 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 - 4 điểm 

Mức D 

4 - 5 

điểm 

Mức C 

 5,5 - 6,5 

điểm 

Mức B 

7 - 8 điểm 

Mức A 

8,5 - 10 

điểm 

 

Chuyên cần 

Có mặt 

dưới 80% 

số tiết học 

Vắng mặt 

5 - 9 tiết 

Vắng mặt 

3 - 4 tiết 

học 

Có mặt 

tương đối 

đầy đủ, 

vắng không 

quá 2 tiết 

Có mặt 

đầy đủ số 

tiết học 

40% 
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Đóng góp 

tại lớp, 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

giảng viên 

giao 

Không đọc 

tài liệu, 

không 

thực hành, 

làm bài 

tập, không 

tham gia 

các hoạt 

động học 

tập khác 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng 

góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu, trình 

bày, trao 

đổi và 

tương tác 

Tích cực 

tương 

tác, hoàn 

thành tốt 

các 

nhiệm 

vụ, tích 

cực phát 

biểu, 

trình bày 

60% 

Điểm trừ 02 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc (1 bậc từ 1-2 điểm) 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
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Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

25% 
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không 

đúng, 

phát 

âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

gian trình bày 

đúng quy định 

 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 
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Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 
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11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 GS.TS Nguyễn 

Văn Tiến, TS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Hải 

2021 Giáo trình Thanh 

toán quốc tế và tài 

trợ ngoại thương 

NXB Đại học Kinh tế Quốc 

dân  

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 GS. Nguyễn 

Văn Tiến 

2021 Bài tập và bài giải 

thanh toán quốc tế 

NXB Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục (đến 3 chữ số) Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN 

QUỐC TẾ 

1.2 Những vấn đề chung về tín dụng quốc tế 

1.2.1 Khái niệm 

1.2.2 Đặc điểm 

1.2.3 Hình thức tín dụng quốc tế  

 

6 

 

6 
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1.2 Những vấn đề chung về thanh toán quốc tế 

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế 

1.2.2 Điều kiện áp dụng trong thanh toán quốc tế 

1.2.3 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc 

tế  

1.2.4 Ngân hàng đại lý và các tài khoản có liên quan 

Thực hành và thảo luận chương 1 

2 CHƯƠNG 2 

CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI TRONG THANH TOÁN 

QUỐC TẾ 

2.1 Chứng từ vận tải   

2.1.1 Chứng từ vận tải đường biển 

2.1.2 Chứng từ vận tải đường hàng không 

2.2 Chứng từ bảo hiểm hàng hóa 

2.2.1 Giấy chứng nhận bảo hiểm 

2.2.2 Hợp đồng bảo hiểm 

2.3 Chứng từ về hàng hóa 

2.3.1 Hóa đơn thương mại 

2.3.2 Giấy chứng nhận xuất xứ 

2.3.3 Các chứng từ về hàng hóa khác 

Thực hành và thảo luận chương 2 

8 7  

3 CHƯƠNG 3 

CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH TRONG THANH TOÁN 

QUỐC TẾ 

3.1 Giới thiệu chung về chứng từ tài chính trong thanh 

toán quốc tế 

8 7  
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3.1.1 Đặc điểm  

3.1.2 Phân loại  

3.2 Hối phiếu (Bill of Exchange) 

3.2.1 Khái niệm 

3.2.2 Đặc điểm 

3.2.3 Phân loại hối phiếu 

3.2.4 Hình thức và nội dung hối phiếu 

3.2.5 Nghiệp vụ chấp nhận hối phiếu 

3.2.6 Nghiệp vụ ký hậu hối phiếu 

3.3 Lệnh phiếu (Promise Note) 

3.3.1 Khái niệm và đặc điểm 

3.3.2 Nội dung lệnh phiếu 

3.4 Séc du lịch 

3.4.1 Khái niệm 

3.4.2 Đặc điểm 

3.5 Thẻ thanh toán 

3.5.1 Khái niệm 

3.5.2 Các loại thẻ thanh toán 

Thực hành và thảo luận chương 3 

4 CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 

4.1 Giới thiệu chung về các phương thức thanh toán 

quốc tế 

4.2 Phương thức thanh toán không có tập quán quốc tế 

điều chỉnh 

4.1.1 Phương thức ứng trước 

8 8  
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HỌC PHẦN 29: HẬU CẦN DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Hậu cần du lịch 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2508 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30   

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  0  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:           60 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan logistics, từ đó liên hệ tới 

logistics du lịch. Nắm được nhu cầu khách hàng - nguồn gốc của mọi hoạt động 

logistics. Phân biệt lưu trữ logistics trong du lịch khác với lưu trữ sản phẩm hàng hóa 

thông thường và biết cách phân tích thông số dự trữ hợp lý. Hiểu được các yếu tố 

logistics trong du lịch, trên cơ sở đó có thể tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh 

nghiệp du lịch. 

Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, tích cực trong việc chuẩn 

bị bài ở nhà, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm có kết quả. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm logistics và sự phát triển của 

logistics 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm và các khía cạnh nội dung của hoạt động logistics 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được chủ thể 

và loại hình các hoạt động logistics 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định quá trình hình 

thành, vận động và phát triển ngành logistics qua các thời kỳ 

lịch sử 

3 

LO2 

- Hiểu về các bộ phận hợp thành của ngành logistics trong 

du lịch 
4 
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- Đánh giá được các đặc điểm của quá trình hình thành, vận 

động và phát triển của ngành logistics 
4 

- Hiểu được các nội dung cụ thể về quá trình hình thành, vận 

động, phát triển của ngành logistics trong du lịch 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để phân loại và xác định 

các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng 
3 

 

 

LO.1.3 

 

- Phân tích được vấn đề về dự trữ trong logistics ngành du 

lịch 
3 

- Đánh giá được các đặc điểm, giá trị của hệ thống logistics 

trong ngành du lịch Việt Nam. 5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu và phân tích được các vấn đề tổ chức và kiểm soát 

logistics tại doanh nghiệp du lịch 
3 

- Phân tích và đánh giá được các tiêu chí đo lường logistics 

du lịch 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được các kĩ năng về phân tích, tổ chức hoạt động 

logistics đối với hoạt động du lịch 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để nghiên cứu về logistics trong bối cảnh hội nhập. 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

logistics, về ứng dụng, khai thác các giá trị về logistics trong 

phát triển du lịch. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để tư vấn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du 

lịch và lữ hành, tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn 

điểm đến gắn với hoạt động logistics. 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Tổng quan về Logistics và logistics du lịch: Khái niệm và sự phát triển 

của logistics; Phân loại các hoạt động logistics; Khái niệm và vai trò của logistics du 

lịch 
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 Chương 2: Dịch vụ khách hàng và dự báo nhu cầu du lịch: Khái niệm, vai trò 

và các nhận tố cấu thành dịch vụ khách hàng trong du lịch; Phân loại và xác định các 

chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; Quá trình thực hiện và chất lượng dịch vụ chương trình 

du lịch. 

Chương 3: Nghiên cứu về dự trữ trong logistics du lịch: Dự trữ trong du lịch; Các 

thông số dự trữ trong logistics du lịch 

 Chương 4: Nghiên cứu về các yếu tố logistics trong du lịch như: Vận chuyển 

trong du lịch; Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ; Hệ thống thông tin du lịch; Cơ sở vật 

chất kỹ thuật du lịch; Cở sở hạ tầng phục vụ du lịch 

 Chương 5: Nghiên cứu về tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh nghiệp du lịch 

như: Tổ chức logistics du lịch; Kiểm soát logistics du lịch; Tiêu chí đo lường logistics 

du lịch  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục (đến 3 chữ số) 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ 

LOGISTICS VÀ LOGISTICS 

DU LỊCH 

1.6. Khái niệm 

và sự phát triển của 

logistics 

1.7. Phân loại 

các hoạt động 

logistics 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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1.8. Khái niệm 

và vai trò của 

logistics du lịch 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: DỊCH VỤ KHÁCH 

HÀNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU 

KHÁCH HÀNG 

2.1 Khái niệm, vai trò và các 

nhận tố cấu thành dịch vụ khách 

hàng trong du lịch 

2.2 Phân loại và xác định các chỉ 

tiêu dịch vụ khách hàng 

2.3 Quá trình thực hiện và chất 

lượng dịch vụ chương trình du 

lịch 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: DỰ TRỮ TRONG 

LOGISTICS DU LỊCH 

3.1. Dự trữ trong du lịch 

3.2. Các thông số dự trữ trong 

logistics du lịch  

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

- Thảo 

luận 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 2) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: CÁC YẾU TỐ 

LOGISTICS TRONG DU LỊCH 

4.1 Vận chuyển trong du lịch 

4.2 Lựa chọn nhà cung cấp dịch 

vụ 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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4.3 Hệ thống thông tin du lịch 

4.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

4.5 Cở sở hạ tầng phục vụ du lịch  

 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

6 Chương 5: TỔ CHỨC VÀ KIỂM 

SOÁT LOGISTICS TẠI DOANH 

NGHIỆP DU LỊCH 

5.1. Tổ chức logistics du lịch 

5.2. Kiểm soát logistics du lịch 

5.3. Tiêu chí đo lường logistics du 

lịch  

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững 

vấn đề học 

tập. Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 



742 
 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

7 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 
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- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 
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2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lê Văn Tấn 

(Chủ biên) 
2022 Bài giảng logistics du lịch  

Tập bài giảng 

lưu hành nội bộ 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 

Nguyễn Danh Nam, 

Uông Thị Ngọc Lan  

2021 Các yếu tố logistics du 

lịch ảnh hưởng đến ngành 

du lịch Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và 

Quản lý Quốc tế 

3 
IESCL 2008 Giáo trình Quản trị 

Logistics 

Nxb Giáo dục, Hà 

Nội 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS VÀ LOGISTICS 

DU LỊCH 

5 0  

2 Chương 2 : DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ DỰ BÁO NHU 

CẦU DU LỊCH 

6 0  

3 Chương 3: DỰ TRỮ TRONG LOGISTICS DU LỊCH 6 0  
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HỌC PHẦN 30: QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH, LỮ HÀNH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729              - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2524 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          25  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  05  



747 
 

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần góp phần giúp sinh viên có kiến thức quản trị đối với dịch vụ 

nói chung và là cơ sở dẫn dắt sinh viên tiếp cận và vận dụng quản trị chuyên sâu đối 

với lĩnh vực dịch vụ cụ thể - đó là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách 

sạn. Sau khi học xong học phần, sinh viên có kiến thức khái quát về quản trị dịch vụ; 

quản trị các nguồn lực lao động, vốn và cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ; quản trị cầu 

dịch vụ; quản trị quá trình cung ứng dịch vụ; quản trị quan hệ khách hàng trong dịch 

vụ; chiến lược phát triển dịch vụ và chiến lược dịch vụ toàn cầu. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, vai trò của dịch vụ 1 - 2 LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để phân loại kinh doanh 

dịch vụ du lịch, lữ hành  
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong quản trị kinh doanh dịch vụ du 

lịch lữ hành 

3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong quản trị chất lượng dịch vụ 

du lịch, lữ hành  
4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu quản trị kinh 

doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 3 
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quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, lữ hành  
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả nghiệp vụ quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, lữ hành  
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về quản trị chất lượng dịch vụ 

trong kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc quản trị chất lượng dịch vụ du lịch lữ 

hành 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của quản trị chất lượng dịch 

vụ du lịch, lữ hành 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành quản trị chất 

lượng dịch vụ du lịch, lữ hành 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ VIP trong du lịch và lữ hành 

Chương 2: Quản trị dịch vụ VIP trong du lịch và lữ hành 

Chương 3: Thực trạng dịch vụ du lịch VIP 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 
CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

DỊCH VỤ DU LỊCH, LỮ 

HÀNH 

1. Một số vấn đề cơ bản về dịch 

vụ  

1.1. Khái niệm và vai trò của dịch 

vụ  

1.2. Phân loại dịch vụ 

1.3. Đặc điểm của dịch vụ và 

thương mại dịch vụ 

1.4. Gói dịch vụ 

1.5. Sự phát triển của dịch vụ 

trong nền kinh tế 

2. Đặc điểm và nội dung của quản 

trị dịch vụ 

2.1. Đặc điểm của quản trị dịch 

vụ 

2.2. Nội dung của quản trị dịch vụ 

3. Các ma trận quản trị dịch vụ 

3.1. Ma trận định hướng vào 

khách hàng 

3.2. Ma trận theo mức độ cá nhân 

hoá và khả năng phán đoán của 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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nhà cung ứng 

3.3. Ma trận theo tỉ trọng lao 

động trong dịch vụ  

3.4. Ma trận theo mức độ giao 

tiếp của nhà cung ứng với khách 

hàng 

3.5. Ma trận theo đối tượng tiếp 

nhận dịch vụ 

3.6. Ma trận theo đối tượng nhà 

cung cấp dịch vụ 

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: QUẢN TRỊ CÁC 

NGUỒN LỰC DỊCH VỤ DU 

LỊCH, LỮ HÀNH 

1. Quản trị nhân lực dịch vụ 

1.1. Đặc điểm của lao động dịch 

vụ 

1.2. Vị trí và vai trò của nhân viên 

tiếp xúc 

1.3. Nội dung tổ chức và quản lí 

nhân lực dịch vụ 

2. Quản trị vốn kinh doanh dịch 

vụ 

2.1. Đặc điểm vốn kinh doanh 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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dịch vụ 

2.2. Nguồn vốn kinh doanh dịch 

vụ 

2.3. Nội dung tổ chức và quản lí 

vốn kinh doanh dịch vụ 

3. Quản trị cơ sở vật chất kĩ thuật 

dịch vụ 

3.1. Đặc điểm và vai trò của cơ sở 

vật chất kĩ thuật dịch vụ 

3.2. Nội dung tổ chức và quản lí 

cơ sở vật chất kĩ thuật dịch vụ 

học tập 

 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: QUẢN TRỊ CẦU 

DỊCH VỤ 

1. Sự phát triển và đặc điểm của 

nhu cầu và cầu dịch vụ 

1.1. Khái niệm và sự phát triển 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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của nhu cầu và cầu dịch vụ 

1.2. Đặc điểm của nhu cầu và cầu 

dịch vụ 

1.3. Đặc điểm của hàng chờ dịch 

vụ 

2. Nội dung quản trị cầu dịch vụ 

2.1. Nghiên cứu nhu cầu dịch vụ 

của khách hàng 

2.2. Quản lí cầu dịch vụ 

2.3. Quản lí hàng chờ dịch vụ 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Chương 4: QUẢN TRỊ QUÁ 

TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ 

1. Đặc điểm quá trình cung ứng 

dịch vụ 

1.1. Khái niệm cung dịch vụ 
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1.2. Đặc điểm quá trình cung ứng 

dịch vụ 

2. Nội dung quản trị quá trình 

cung ứng dịch vụ 

2.1. Quản lí khả năng cung và các 

nhân tố ảnh hưởng đến cung 

2.2. Quản lí chất lượng dịch vụ 

5 Chương 5: QUẢN TRỊ QUAN 

HỆ KHÁCH HÀNG TRONG 

DỊCH VỤ 

1. Bản chất và lợi ích của quản trị 

quan hệ khách hàng 

1.1. Khái niệm và bản chất của 

quản trị quan hệ khách hàng 

1.2. Lợi ích của quản trị quan hệ 

khách hàng 

2. Cấu trúc hệ thống và quy trình 

triển khai quản trị quan hệ khách 

hàng  

2.1. Cấu trúc hệ thống quản trị 

quan hệ khách hàng 

2.2. Quy trình triển khai quản trị 

quan hệ khách hàng 

3. Xử lí đơn khiếu nại của khách 

hàng 

3.1. Lợi ích của xử lí đơn khiếu 

nại 

3.2. Hành vi của khách hàng 
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3.3. Quy trình xử lí  

3.4. Mức chất lượng ngầm 

6 Chương 6: CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ 

CHIẾN LƯỢC DỊCH VỤ 

TOÀN CẦU 

1. Chiến lược phát triển dịch vụ  

1.1. Nhiệm vụ và mục tiêu của 

chiến lược dịch vụ  

1.2. Các chiến lược dịch vụ 

1.3. Thực hiện chiến lược dịch vụ 

1.4. Quy trình phát triển chiến 

lược dịch vụ  

2. Nhượng quyền trong dịch vụ 

2.1. Bản chất của nhượng quyền 

dịch vụ 

2.2. Lợi ích từ nhượng quyền dịch 

vụ 

2.3. Nhà cung cấp nhượng quyền 

dịch vụ 

3. Phát triển dịch vụ đa quốc gia 

và chiến lược dịch vụ toàn cầu 

3.1. Phát triển dịch vụ đa quốc gia  

3.2. Chiến lược dịch vụ toàn cầu  

    

7 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 
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thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

phút LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 
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+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 
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11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Nguyễn Thị Nguyên 

Hồng (Chủ biên) 
2011 

Quản trị kinh doanh dịch 

vụ du lịch lữ hành 

Nxb Đại học 

KTQD 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
C. Hope and A. 

Muhleman (sách dịch) 

2007 Doanh nghiệp dịch vụ - 

nguyên lí điều hành 

Nxb Lao động – 

Xã hội 

3 

Kotler, P; Armstrong 2011 Principles of Marketing Harlow, UK: 

Pearson Education 

 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

DỊCH VỤ DU LỊCH, LỮ HÀNH 

4   

2 Chương 2: QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC DỊCH VỤ 

DU LỊCH, LỮ HÀNH 

4 1  

3 Chương 3: QUẢN TRỊ CẦU DỊCH VỤ 4 1  
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HỌC PHẦN 31: QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2525 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          25  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  05  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

 - Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức chung tổng quan về nhà hàng. Liệt 

kê được các công việc trong nhà hàng và nhiệm vụ của từng vị trí. Trình bày được các 

nguyên tắc, phương pháp tính toán định lượng chế biến và tính toán được định lượng 

thực phẩm và đồ uống theo một số thực đơn. Đồng thời trình bày và áp dụng được các 

phương pháp quản trị chất lượng nhà hàng. Các quy trình mua hàng và phân tích lựa 

chọn các nguồn hàng phù hợp với thực đơn và các nguyên tắc và kỹ thuật xuất, nhập 

và bảo quản hàng hóa, làm được các báo cáo nhập, xuất hàng, lưu kho.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm liên quan đến khách sạn, nhà 

hàng 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để phân loại kinh doanh 

dịch vụ khách sạn, nhà hàng 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong quản trị kinh doanh khách sạn 

nhà hàng 

3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong quản trị chất lượng dịch vụ 

khách sạn, nhà hàng 
4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu quản trị kinh 

doanh khách sạn nhà hàng 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng 
5 
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- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng 
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả nghiệp vụ quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng  
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về quản trị chất lượng dịch vụ 

trong kinh doanh khách sạn nhà hàng 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của quản trị kinh doanh 

khách sạn nhà hàng 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành quản trị kinh 

doanh khách sạn nhà hàng 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Tổng quan về khách sạn nhà hàng 

Chương 2: Vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức và quản trị nguồn nhân lực của 

khách sạn, nhà hàng 

Chương 3: Thực đơn nhà hàng và công tác quản lý chi phí, doanh thu trong nhà 

hàng 

Chương 4: Quản lý chất lượng dịch vụ nhà hàng  

Chương 5: Mua hàng hóa xuất, nhập và dự trữ hàng hóa 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ 

NHÀ HÀNG  

1.1. Các khái niệm cơ bản về nhà 

hàng  

1.1.1. Khái niệm về nhà hàng  

1.1.2. Khái niệm về kinh doanh 

nhà hàng  

1.1.3. Khái niệm về sản phẩm của 

nhà hàng 1.1.4. Sự khác nhau 

giữa kinh doanh ăn uống công 

cộng và kinh doanh ăn uống trong 

nhà hàng  

1.2. Đặc điểm của nhà hàng  

1.2.1. Đặc điểm về lao động của 

nhà hàng  

1.2.2. Đặc điểm về kiến trúc và 

trang trí nội thất 

1.2.3. Đặc điểm về đối tượng 

khách  

1.2.4. Đặc điểm về sản phẩm nhà 

hàng  

1.2.5. Đặc điểm về môi trường 

lao động  

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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1.3. Yêu cầu về việc thiết kế nhà 

hàng  

1.3.1. Bố trí, sắp đặt các khu vực 

chức năng  

1.3.2. Diện tích nhà hàng  

1.3.3. Trang trí nhà hàng  

1.4. Phân loại nhà hàng  

1.4.1. Phân loại theo kiểu đồ ăn 

(menu)  

1.4.2. Phân loại theo hình thức 

phục vụ  

1.4.3. Phân loại theo quy mô đẳng 

cấp  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 CHƯƠNG 2: VỊ TRÍ, VAI TRÒ 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN 

TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA 

BỘ PHẬN NHÀ HÀNG  

2.1. Vị trí, vai trò của bộ phận 

nhà hàng trong khách sạn  

2.2. Nhiệm vụ của bộ phận nhà 

hàng  

2.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy của bộ 

phận nhà hàng  

2.4. Mối quan hệ giữa bộ phận 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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nhà hàng với các bộ phận khác 

của nhà hàng  

2.5. Quản trị nguồn nhân lực của 

bộ phận nhà hàng  

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 CHƯƠNG 3: THỰC ĐƠN NHÀ 

HÀNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ CHI PHÍ, DOANH THU 

TRONG NHÀ HÀNG  

3.1. Thực đơn của nhà hàng  

3.1.1. Khái niệm vai trò của thực 

đơn  

3.1.2. Phân loại thực đơn  

3.1.3 Cấu trúc của thực đơn  

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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3.1.4. Nguyên tắc xây dựng thực 

đơn  

3.1.5. Kỹ thuật thiết kế thực đơn  

3.2. Quản lý chi phí nhà hàng  

3.2.1 Khái niệm chi phí  

3.2.2. Những loại chi phí lãng phí 

chính  

3.2.3. Các chi phí khác trong nhà 

hàng  

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ HÀNG  

4.1. Khái niệm, tầm quan trọng 

của quản trị chất lượng dịch vụ 

ăn uống  

4.2. Các phương pháp quản lý 

chất lượng dịch vụ ăn uống  
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5 CHƯƠNG 5: MUA HÀNG HÓA 

XUẤT, NHẬP VÀ DỰ TRỮ 

HÀNG HÓA  

5.1. Nhiệm vụ của người quản trị 

vật tư, hàng hóa  

5.2. Quy trình mua hàng  

5.3. Lựa chọn nhà cung cấp  

5.4. Cách thức mua thực phẩm  

5.5. Cách thức mua đồ uống  

5.6. Nhập hàng  

5.7. Xuất hàng  

5.8. Dự trữ hàng hóa  

    

6 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  
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Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 
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10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 
Nguyễn Văn Dung 2011 

Quản trị đầu tư nhà hàng 

khách sạn 

Nxb Giao thông 

Vận tải 

2 
Trịnh Xuân Dũng 2003 

Tổ chức kinh doanh nhà 

hàng 

Nxb Lao động 

Xã hội 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 



769 
 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

3 
Nguyễn Xuân Ra 2006 Quản lý và nghiệp vụ nhà 

hàng - bar 

Nxb Lao động – 

Xã hội 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN, NHÀ 

HÀNG  

4   

2 Chương 2: VỊ TRÍ, VAI TRÒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ 

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA BỘ PHẬN NHÀ 

HÀNG  

5 1  

3 Chương 3: THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG VÀ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU TRONG NHÀ 

HÀNG  

5 1  

4 Chương 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG  

5 1  

5 Chương 5: MUA HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP VÀ DỰ 

TRỮ HÀNG HÓA  

5 1  

  6 Bài kiểm tra giữa kỳ (các kiến thức đã học đến thời điểm 

kiểm tra) 

  1 

 Cộng 24 5 1 
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HỌC PHẦN 32: QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị và tổ chức sự kiện 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2529 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20 

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  
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Cung cấp cho người học nội dung cơ bản (lý thuyết và thực hành) về tổ chức và 

quản lý sự kiện. Trang bị cho người học kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiển 

thông qua các hoạt động tình huống thực tế, đồng thời cập nhật thông tin về truyền 

thông, tiếp thị thuộc về lĩnh vực du lịch. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, đặc điểm của quản trị và tổ 

chức sự kiện 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tác động đến quản trị và tổ chức sự kiện 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong quản trị tổ chức sự kiện 
3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong quản trị tổ chức sự kiện  4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu quản trị tổ 

chức sự kiện trong kinh doanh dịch vụ du lịch 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng quản trị tổ chức sự kiện trong kinh doanh du lịch  
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

phục vụ quản trị tổ chức sự kiện trong kinh doanh du lịch 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng quản trị và tổ chức sự kiện trong kinh doanh du lịch  
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị tổ chức sự kiện trong kinh doanh du 

lịch 

5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ quản trị tổ chức sự kiện trong kinh doanh du lịch  
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả nghiệp vụ quản trị tổ chức sự kiện trong kinh doanh du 
5 

LO3 
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lịch 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về quản trị tổ chức sự kiện trong 

kinh doanh du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc quản trị và tổ chức sự kiện trong kinh 

doanh du lịch 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của quản trị và tổ chức sự 

kiện trong kinh doanh du lịch 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành quản trị tổ chức 

sự kiện trong kinh doanh du lịch 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Bản chất của tổ chức sự kiện 

Chương 2: Dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện 

Chương 3: Tổ chức và tính toán thời gian 

Chương 4: Chiến lược tổ chức sự kiện 

Chương 5: Danh sách khách mời 

Chương 6: Địa điểm tổ chức sự kiện 

Chương 7: Tổ chức đón khách 

Chương 8: Không gian tổ chức sự kiện 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 
CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

1.1. Đối tượng nghiên cứu môn 

học 

1.2. Quan điểm và phương pháp 

nghiên cứu 

1.3. Tổng quan về lĩnh vực tổ 

chức sự kiện ở Việt Nam 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 CHƯƠNG 2: DỰ TOÁN 

NGÂN SÁCH VÀ LẬP KẾ 

HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

2.1. Dự toán ngân sách tổ chức 

sự kiện 

2.2. Lập kế hoạch tổ chức sự 

kiện 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC VÀ 

TÍNH TOÁN THỜI GIAN 

3.1. Quy trình tổ chức và nội 

dung công việc 

3.2. Tính toán thời gian 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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Những biến đổi của kinh tế 

trong thời kì hiện đại 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

4.1. Khái niệm, vị trí 

4.2. Quá trình xây dựng chiến 

lược 

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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4.3. Một số loại hình chiến lược 

tổ chức sự kiện 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

5 CHƯƠNG 5: DANH SÁCH 

KHÁCH MỜI 

5.1. Khách mời. 

5.2. Thiếp mời 

5.3. Những vấn đề khác 

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

6 CHƯƠNG 6: ĐỊA ĐIỂM TỔ  - Lắng nghe LO.1.3  
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CHỨC SỰ KIỆN 

6.1. Địa điểm và yêu cầu 

6.2. Những điểm lưu ý về địa 

điểm 

 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

7 CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC ĐÓN 

KHÁCH 

7.1. Phương tiện chở khách 

7.2. Bến bãi đỗ xe và đưa đón 

khách 

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

8 CHƯƠNG 8: KHÔNG GIAN 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

8.1. Sân khấu, âm thanh, ánh 

sáng 

8.2. Những yêu cầu về phòng 

họp, hội thảo       

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 
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LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 
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- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lê Đình Tân 2022 
Tập bài giảng Quản trị và 

tổ chức sự kiện 

Tài liệu lưu hành 

nội bộ 
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2 

Johnny Allen, 

William O’Toole, 

Robert Harris, Ian 

McDonnell 

2008 
Quản trị rủi ro và bảo 

hiểm trong doanh nghiệp 

John Wiley & 

Sons Australia, 

Ltd 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 

 

Leonard H. Hoyle, 

John Wiley & Sons 

 

2002 

Event Marketing – How to 

successfully promote 

events, festivals, 

conventions and 

expositions 

 

John Wiley & 

Sons, Inc 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 

Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: BẢN CHẤT CỦA TỔ CHỨC SỰ KIỆN 2   

2 Chương 2: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ LẬP KẾ 

HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

3 2  

3 Chương 3: TỔ CHỨC VÀ TÍNH TOÁN THỜI GIAN 3 1  

4 Chương 4: CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC SỰ KIỆN 3 1  

5 Chương 5: DANH SÁCH KHÁCH MỜI 2 1  

6 Chương 6: ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN 2 1  
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HỌC PHẦN 33: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 1 

(ENGLISH FOR TOURISM 1) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Ngoại ngữ 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương                                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: 

huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: thunt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

vanntt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 
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- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

lienntp@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh chuyên ngành Du Lịch và Lữ hành 1  

- Tên (tiếng Anh): English for Tourism 1 

 - Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ tự học:           135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Chương trình môn Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1 cung cấp cho người học 

từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về du lịch, tập trung vào các chủ đề liên quan đến các 

hoạt động điều hành du lịch – lữ hành, các điểm đến du lịch chính trên thế giới, ngôn 

ngữ thực hành hướng dẫn du khách, các phương tiện đi lại. Người học được trang bị 

các kỹ năng giao tiếp cơ bản, biết cách vận dụng các thuật ngữ chuyên ngành, kiến 

thức đã học được vào các tình huống công việc khác nhau trong ngành du lịch – lữ 

hành. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã Mô tả nội dung CĐR học phần Mức độ Liên kết 
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CĐR theo 

thang 

Bloom 

với CĐR 

của CTĐT  

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Nhớ được các khái niệm cơ bản, thuật ngữ, từ 

vựng , cấu trúc câu liên quan đến cơ sở vật 

chất trong nhà hàng, khách sạn, các điểm đến 

du lịch trên thế giới, những công việc và 

ngành nghề trong lĩnh vực du lịch và các 

phương tiện đi lại. 

1 LO.3 

LO.1.2 Hiểu cách sử dụng các từ vựng, thuật ngữ chuyên 

ngành, các loại hình lưu trú khi đi du lịch, nhiệm 

vụ của những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong 

lĩnh vực du lịch. 

2  

LO.1.3 Vận dụng các kiến thức từ vựng, các thuật ngữ, 

các cụm từ và cấu trúc ngữ pháp thông dụng đã 

học vào các tình huống giao tiếp thực tế tại nhà 

hàng, khách sạn và các địa điểm du lịch ở mức độ 

đơn giản. 

3 LO.6 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Nhớ được các thuật ngữ cơ bản về Du lịch và Lữ 

hành, các thủ thuật đoán từ dựa vào ngữ cảnh, các 

từ đồng nghĩa, ngược nghĩa và các từ đồng hình 

qua các hoạt động đọc hiểu và dịch thuật. 

1  

LO.2.2 Phân tích các tình huống liên quan đến du lịch và 

lữ hành, giải thích các thuật ngữ, cụm từ đã học 

trôi chảy bằng tiếng Anh thông qua bài tập nhóm 

hoặc thuyết trình. 

4  
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LO.2.3 Có các kĩ năng giao tiếp, thuyết trình bằng 

tiếng Anh về các tình huống  du lịch thực tế 

tại các điểm tham quan, nhà hàng, khách sạn, 

v.v. ở mức độ cơ bản. 

5 LO.11 

LO. 15 

      LO.17 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được 

học  

cập nhật các thông tin, quy định liên quan đến việc 

kinh doanh và quản lý du lịch – lữ hành của cơ 

quan chủ quản và chính quyền địa phương. 

3 LO.19 

LO.3.2 Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các 

môi trường làm việc khác nhau và ý thức 

được tầm quan trọng của việc nâng cao năng 

lực tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn 

phục vụ tốt cho công việc sau này. 

5 LO.21 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Giúp người học nắm được các thuật ngữ, từ vựng và cấu trúc câu sử dụng  trong  

hoạt động du lịch – lữ hành. Trang bị cho người học từ vựng và cấu trúc câu liên quan 

đến các tình huống công việc khác nhau trong các ngành du lịch như đại lý du lịch, đặt 

chỗ hay các hoạt động của hướng dẫn viên du lịch tại các điểm tham quan trên thế 

giới. Thông qua các chủ đề đã học, người học sẽ biết cách giao tiếp hiệu quả  bằng 

tiếng Anh với khách du lịch thông qua việc đưa ra lời khuyên, đặt phòng và giải quyết 

các khiếu nại. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp  

dạy & học 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập 
Phương Hoạt 
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pháp giảng 

dạy 

động 

học của 

SV 

1 

Unit 1: What is tourism?  

1.1. It’s my job/Where in 
the World  
1.2.The customer is always 
right’  
1.3. Tourism:the biggest 
business in the world  

 

- Th

uyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - 

vấn đáp. 

Đọc 

tài 

liệu; 

ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham 

gia   

phát 

biểu, 
trao đổi 
ý kiến, 
xây 
dựng 
bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

international 

Tourism 

 

2 

Unit 2: World destinations  

2.1. Different destinations- 

different customs  

2.2. Where do tourists come 

from?  

 

 

 

- Giả

ng viên 

giảng và 

trao đổi 

với sinh 

viên 

những 

tình 

huống 

thực tế. 

- Độn
g não  
- Th

ảo luận 

nhóm  

Sinh 

viên 

đọc 

bài ở 

nhà, 

Bài 

thuyết 

trình 

nhóm. 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

international 

Tourism 
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3 

Unit 3: Tour operators  

3.1. Why choose a package 

holiday?  

3.2. The 'Peace in Burma’tour  

 3.3. The role of tour operators  

 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - 

vấn đáp. 

Đọc 

tài 

liệu; 

ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham 

gia   

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

international 

Tourism 

 

4 

Unit 4: Travel Agencies 

4.1. Local travel agency 

evaluation  

4.2. The sales process  

4.3. The impact of the Internet  

 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - 

vấn đáp. 

Đọc 

tài 

liệu; 

ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham 

gia   

phát 

biểu, 

trao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

international 

Tourism 

 



790 
 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

5 

 

Unit 5: Tourist Motivations 

5.1. Reasons for travel and 

money spent on travel  

5.2. Why do people travel?  

5.3. The changing face of 

tourism  

 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - 

vấn đáp. 

Đọc 

tài 

liệu; 

ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

tham 

gia   

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

international 

Tourism 

 

6 

Unit 6: Transport in 

Tourism 

6.1. Transport systems and 

cable cars in San Francisco  

6.2. San Francisco transport 

timetables and schedules  

 

 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - 

vấn đáp. 

Đọc 

tài 

liệu; 

ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

international 

Tourism 
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 tham 

gia   

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài 

 Revision + Test 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1    Mã HP: 2315 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 2    Mã HP: 2316 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 3    Mã HP: 2317 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 4    Mã HP: 2318 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. Sinh viên cần nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, cập nhật các thông 

tin mới có liên quan đến môn học. 

9. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

9.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 
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- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (trọng số: 40%) 

       - Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra 

miệng, theo dõi quá trình học tập của sinh viên. 

9.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

-  Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá kiến thức và các kĩ năng thu được một thời gian 

học tập, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) + SV chọn chủ đề thảo luận, 

làm việc theo nhóm và thuyết trình, trình bày kết quả làm việc (20 phút). 

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án đề kiểm tra 

9.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

      + Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

          + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

      + Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

      + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án đề thi kết thúc học phần. 

9.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 
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TT Điểm 

bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.1.

1 

LO.1.

2 

LO.1.

3 

LO.2.

1 

LO.2.

2 

LO.2.

3 

LO.3.

1 

LO.3.

2 

1 Điểm 

chuyê

n cần 

(20%) 

X X X X X X X X 

2 Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%) 

     X   

2.1

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

1 

X X X X X X   

2.2

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

2 (nếu 

có) 

      X X 

3 Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(50%) 

X X X X X X X X 

 

9.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 
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RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70

% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài 

học, Các 

đóng góp 

cho bài học 

có hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30

% 

Điểm trừ 14 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

 

- Tiêu chí đanh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 
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Thảo 

luận 

 nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công 

của nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

rang 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 
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Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 

 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

Nội 

dung 

phù 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

50% 
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hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

rang 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 
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không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

10. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

10.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Peter Strutt 2013 English for 

international 

Tourism 

Pearson Longman 

10.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Catrin E. Morris  2012 Flash on English for 

Tourism 

ELI Press 

2 Phan Thi 

Phuong Mai, 

Tran Thi 

Nguyet Que, 

Luu Thuy 

Duong, & 

Elaine Mew, 

2009 Basic English for 

Tourism 3 

Thanh Nien publisher 

11. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 

STT Các nội dung cơ bản Phân bổ thời gian 
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HỌC PHẦN 34: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 2 

(ENGLISH FOR TOURISM 2) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Ngoại ngữ 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương                                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: 

huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: thunt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

vanntt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 
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- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên                 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Phòng B203 nhà B- Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: 

lienntp@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh chuyên ngành Du Lịch và Lữ hành 2  

- Tên (tiếng Anh): English for Tourism 2 

 - Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ tự học:           135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về du lịch và lữ hành. Giúp sinh 

viên hiểu và sử dụng thành thạo các thuật ngữ du lịch và lữ hành, những khái niệm cơ 

bản, vốn từ vựng và cấu trúc cơ bản trong lĩnh vực du lịch và lữ hành bằng tiếng Anh. 

Sinh viên có khả năng giao tiếp, thể hiện kiến thức về du lịch và lữ hành thành thạo 

bằng tiếng Anh. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (CLO): 

Mã 

CĐR 

Mô tả nội dung CĐR học phần Mức độ 

theo 

thang 

Liên kết 

với CĐR 

của CTĐT  
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Bloom 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 Nhớ được các khái niệm cơ bản, thuật ngữ, từ 

vựng , cấu trúc câu liên quan đến du lịch và lữ 

hành và các nội dung liên quan. 

1 LO.3 

LO.1.2 Hiểu cách sử dụng các từ vựng, thuật ngữ chuyên 

ngành du lịch và lữ hành. 

2  

LO.1.3 Vận dụng các kiến thức từ vựng, các thuật ngữ, 

các cụm từ và cấu trúc ngữ pháp thông dụng của 

du lịch và lữ hành trong các hoạt động chuyên 

ngành 

3 LO.6 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Nhớ được các thuật ngữ cơ bản về du lịch và lữ 

hành, sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong các 

tình huống du lịch thực tế tại nhà hàng, khách 

sạn, v.v.  

1 LO.5 

LO.2.2 - Thực hiện các kỹ năng mềm cần thiết cho 

công việc như: khả năng làm việc nhóm, lập kế 

hoạch, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, 

tương tác và giao tiếp với cá nhân, tập thể để 

tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng.  

- Sử dụng kiến thức đã học viết một lá thư xin 

việc bằng tiếng Anh.  

- Sử dụng kiến thức đã học hướng dẫn du khách 

đến tham quan và thuyết minh cảnh quan tại 

một số điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam 

bằng tiếng anh. 

4 LO.5 

LO.2.3 - Có các kĩ năng giao tiếp tiếng Anh, kĩ năng tự 5 LO.11 
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nghiên cứu, làm việc độc lập, biết phân tích, 

tổng hợp thông tin, giải quyết các vấn đề liên 

quan để đúc kết kinh nghiệm và hình thành kỹ 

năng tư duy, lập luận.    

- Có kĩ năng trả lời câu hỏi của du khách một 

cách lịch sự, có văn hóa, tạo lập mối quan hệ 

thân thiện với du khách. Kĩ năng xử lí các tình 

huống du lịch có thể phát sinh trong quá trình 

đưa khách du lịch đi thăm quan bằng tiếng anh 

LO. 15 

 LO.17 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được 

học trong hoạt động giao tiếp tiếng Anh tại nơi làm 

việc, nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng 

cao năng lực tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên 

môn. 

3 LO.19 

LO.3.2 - Có khả năng tự định hướng, thích nghi với 

các môi trường làm việc khác nhau và sử dụng 

tiếng Anh chuyên ngành trong các hoạt động 

chuyên môn  

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, tuân 

thủ đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công 

dân, có tác phong và thái độ phục vụ chuyên 

nghiệp. 

- Tự tin trong giao tiếp và các hoạt động hàng 

ngày, yêu thương, tôn trọng mọi người xung 

quanh; biết ứng xử, giao tiếp một cách văn hoá. 

5 LO.21 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 
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Giúp người học nắm được các thuật ngữ, từ vựng và cấu trúc câu sử dụng  trong  

hoạt động du lịch – lữ hành. Trang bị cho người học từ vựng và cấu trúc câu liên quan 

đến các tình huống công việc khác nhau trong các ngành du lịch như đặt chỗ, 

Marketing và xúc tiến hoạt động du lịch, thủ tục khi đi lại bằng hàng không.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp  

dạy & học 
CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

1 

Unit 1: Accomodation 

1.1. Local accommodation 
1.2. A place to stay 
accommodation  
1.3. What makes a good hotel? 

 

- Thu

yết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - vấn 

đáp. 

Đọc tài 

liệu; ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; tham 

gia   phát 

biểu, trao 
đổi ý kiến, 
xây dựng 
bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

internation

al Tourism 

 

2 

Unit 2: Marketing and Promotion  

2.1. Local tourism promotion 

2.2. What is Marketing? 

2.3. Promotional techniques  

 

 

 

- Giả

ng viên 

giảng và 

trao đổi 

với sinh 

viên 

những 

tình 

huống 

thực tế. 

- Độn
g não  
- Thả

Sinh viên 

đọc bài ở 

nhà, Bài 

thuyết 

trình 

nhóm. 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

internation

al Tourism 
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o luận 

nhóm  

3 

Unit 3: The Airline Industry 

3.1. The ups and downs of flying 

3.2. Tourism and air travel 

 3.3. Revolution in the skies 

 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - vấn 

đáp. 

Đọc tài 

liệu; ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; tham 

gia   phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

internation

al Tourism 

 

4 

Unit 4: Holidays with a difference 

4.1. At the trade fair 

4.2. The Karakoram Experience 

4.3. Cultural difference 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - vấn 

đáp. 

Đọc tài 

liệu; ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; tham 

gia   phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

 

 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

internation

al Tourism 

 

5 

 

Unit 5: Reservations and Sales 

5.1. The origins of CRSs 

5.2. Holiday bookings – getting the 

right information 

5.3. Computer reservation systems 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - vấn 

đáp. 

Đọc tài 

liệu; ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; tham 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

internation

al Tourism 
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gia   phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

6 

Unit 6: Airport Departures 

6.1. Working in airports 

6.2. Air passenger rights 

 

 
 

Thuyết 

giảng, 

Động 

não, Gợi 

mở - vấn 

đáp. 

Đọc tài 

liệu; ghe 

giảng; 

nghiên 

cứu trả 

lời câu 

hỏi; tham 

gia   phát 

biểu, trao 

đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Peter Strutt 

(2013) 

English for 

internation

al Tourism 

 

 Revision + Test 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1    Mã HP: 2315 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 2    Mã HP: 2316 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 3    Mã HP: 2317 

- Tên học phần tiên quyết: Tiếng Anh 4    Mã HP: 2318 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 
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học phần. Sinh viên cần nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, cập nhật các thông 

tin mới có liên quan đến môn học. 

9. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

9.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 20 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua 

các giờ thảo luận và các giờ bài tập trên lớp. 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Tham gia đi học (trọng số: 60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (trọng số: 40%) 

       - Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra 

miệng, theo dõi quá trình học tập của sinh viên. 

9.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

-  Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá kiến thức và các kĩ năng thu được một thời gian 

học tập, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) + SV chọn chủ đề thảo luận, 

làm việc theo nhóm và thuyết trình, trình bày kết quả làm việc (20 phút). 

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án đề kiểm tra 

9.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

      + Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 
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          + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

      + Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

      + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án đề thi kết thúc học phần. 

9.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

 

TT Điểm 

bộ 

phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.1.

1 

LO.1.

2 

LO.1.

3 

LO.2.

1 

LO.2.

2 

LO.2.

3 

LO.3.

1 

LO.3.

2 

1 Điểm 

chuyê

n cần 

(20%) 

X X X X X X X X 

2 Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%) 

     X   

2.1

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

1 

X X X X X X   

2.2

. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

2 (nếu 

có) 

      X X 

3 Điểm X X X X X X X X 
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thi kết 

thúc 

học 

phần 

(50%) 

 

9.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- Tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần 

RUBIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

0,5 - 2,8 

điểm 

Mức C 

 3-4,8 

điểm 

Mức B 

5-7,8 điểm 

Mức A 

8-10 điểm 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

<40% 

Đi học 

không 

chuyên 

cần 

30%-

40% 

Đi học 

khá 

chuyên 

cần 

20%-30% 

Đi học 

chuyên cần 

10%-20% 

Đi học rất 

chuyên 

cần 

0%-10% 

50%/70

% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

tại lớp 

Hiếm khi 

tham gia 

phát biểu 

xây dựng 

bài 

Thỉnh 

thoảng 

tham gia 

phát biểu 

ý kiến, 

Đóng góp 

không 

hiệu quả 

Thường 

xuyên phát 

biểu và trao 

đổi ý kiến 

cho bài 

học, Các 

đóng góp 

cho bài học 

có hiệu quả 

Tham gia 

phát biểu 

ý kiến tích 

cực, các 

đóng góp 

rất hiệu 

quả 

50%/30

% 

Điểm trừ 15 lần khiển trách hạ 1 bậc, 1 lần đình chỉ hạ 2 bậc ( 1 bậc từ 
1-2 điểm) 

 

- Tiêu chí đanh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn 
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chí  

đánh 

giá 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 

Thảo 

luận 

 nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công 

của nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

rang 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng video 

và giải thích cụ 

thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, thể 

hiện sự 

thành thạo 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng đơn 

giản, dễ hiểu. 

Thể hiện sự 

thành thạo trong 

25% 
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định hình 

ảnh rõ 

ràng 

trong trình 

bày 

trình bày và ngôn 

ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài 

trình 

bày đầy 

đủ. 

Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 

số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người nghe 

có thể hiểu 

và kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ hiểu. 

Sử dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố cục 

rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố cục 

rõ ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu 

loát. Thu hút 

được sự chú ý 

của người nghe, 

tương tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe có 

thể hiểu và theo 

kịp tất cả các nội 

dung trình bày. 

Thời gian trình 

bày đúng quy 

định 

25% 

 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 
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đánh giá 
Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

rang 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

25% 
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thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

10. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

10.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Peter Strutt 2013 English for 

international 

Tourism 

Pearson Longman 

10.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Catrin E. Morris  2012 Flash on English for 

Tourism 

ELI Press 

2 Phan Thi 

Phuong Mai, 

Tran Thi 

Nguyet Que, 

Luu Thuy 

Duong, & 

2009 Basic English for 

Tourism 3 

Thanh Nien publisher 
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HỌC PHẦN 35: QUẢN TRỊ THAY ĐỔI  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Quản trị nhân lực  

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Ngô Quang Trường 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0912 648 134    - Email: 

truongnq@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2:  

- Họ và tên giảng viên: Đặng Thị Hồng Diệp 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0904 608 586    - Email: diepdth@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt):  QUẢN TRỊ THAY ĐỔI  

- Tên (tiếng Anh):  CHANGE MANAGEMENT 

- Mã học phần:   1622 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  
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- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng 

cao về quản trị thay đổi, giúp sinh viên có khả năng chủ động phát hiện, thúc đẩy hoặc 

điều chỉnh sự thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, góp phần giúp 

doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển 

mạnh mẽ của CMCN 4.0 hiện nay.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LOs): 

Mã 

CĐR 
Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CĐR 

CTĐT 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 
Ghi nhớ, hiểu và có khả năng áp dụng những kiến thức cơ 

bản liên quan đến thay đổi và quản trị thay đổi vào thực tế 
3 

LO.3 

LO.1.2 

Ghi nhớ, hiểu và có khả năng áp dụng những kiến thức liên 

quan đến các quản trị thay đổi trong quản trị tổ chức vào thực 

tế 

3 

LO.1.3 
Ghi nhớ, hiểu và có khả năng áp dụng những kiến thức liên 

quan đến nội dung của quản trị thay đổi vào thực tế 
3 

LO.1.4 
Ghi nhớ, hiểu và có khả năng áp dụng những kiến thức liên 

quan đến quy trình quản trị thay đổi vào thực tế 
3 

LO.1.5 
Ghi nhớ, hiểu và có khả năng áp dụng những kiến thức liên 

quan đến quản trị kháng lực trong tổ chức vào thực tế 
3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   
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LO.2.2 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho việc phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị thay đổi, lựa chọn, áp 

dụng mô hình quản trị thay đổi phù hợp trong điều kiện thực 

tế 

4 

LO.8 

LO.10 
LO.2.3 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho việc thực 

hiện các nội dung của quản trị thay đổi trong tổ chức 
4 

LO.2.4 
Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho việc thực 

hiện quy trình quản trị thay đổi trong thực tế 
4 

LO.2.5 
Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho quản trị 

kháng lực trong tổ chức 
4 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong việc 

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị thay đổi, lựa 

chọn, áp dụng mô hình quản trị thay đổi phù hợp trong điều 

kiện thực tế 

4 

LO.13 

LO.15 

LO.16 

LO.3.3 
Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong việc 

thực hiện các nội dung của quản trị thay đổi trong tổ chức 
4 

LO.3.4 
Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong việc 

thực hiện quy trình quản trị thay đổi trong thực tế 
4 

LO.3.5 
Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong quản trị 

kháng lực trong tổ chức 
4 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị thay đổi 

như: khái niệm, vai trò và sự cần thiết của quản trị thay đổi; các nguyên tắc quản trị 

thay đổi; triết lý quản trị thay đổi; quản trị thay đổi trong tổ chức; nội dung và quá 

trình quản trị thay đổi; quản trị kháng lực trong tổ chức… giúp người học nâng cao 

năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có kỹ năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch 
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và triển khai các hoạt động quản trị thay đổi có hiệu quả trong điều kiện môi trường 

biến động.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

PPGD & HĐHT 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

tham 

khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt 

động học 

của SV 

1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ 

BẢN VỀ QUẢN TRỊ THAY ĐỔI 

1.1. Khái quát chung về thay đổi 

1.1.1. Khái niệm thay đổi 

1.1.2. Phân loại thay đổi 

1.1.3. Tính tất yếu của thay đổi 

1.1.4. Thay đổi và phát triển 

1.2. Khái quát chung về quản trị thay 

đổi 

1.2.1. Khái niệm quản trị thay đổi 

1.2.2. Vai trò và sự cần thiết của quản 

trị thay đổi 

1.2.3. Các nguyên tắc quản trị thay đổi 

1.2.4. Triết lý quản trị thay đổi 

Gợi mở và 

vấn đáp 

Thuyết 

giảng 

Động não 

Thảo luận 

nhóm 

 

Nghe 

giảng 

Đọc và 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Làm bài 

tập cá 

nhân 

Trả lời 

câu hỏi, 

phát biểu 

 

LO.1.1 

 

[1] 

[2] 

[4] 

2 Chương 2: QUẢN TRỊ THAY ĐỔI 

TRONG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC 

2.1. Vai trò của quản trị thay đổi đối 

với nhà quản trị và tổ chức  

2.1.1. Vai trò của quản trị thay đổi đối 

với nhà quản trị 

2.1.2. Vai trò của quản trị thay đổi đối 

với tổ chức 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản 

trị thay đổi  

Thuyết 

giảng 

Tranh luận 

trực tiếp 

Động não 

Mô phỏng 

Đóng vai 

Nghe 

giảng 

Đọc và 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Làm bài 

tập cá 

nhân 

Làm bài 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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2.2.1. Các nhân tố bên ngoài tổ chức 

2.2.2. Các nhân tố bên trong tổ chức 

2.3. Các mô hình quản trị thay đổi 

2.3.1. Mô hình thay đổi của Lewin 

2.3.2. Mô hình thay đổi của John Kotter 

2.3.3. Mô hình dẫn dắt thay đổi của 

Lippitt, Watson, & Westley 

2.3.4. Mô hình chuyển đổi của Wiliam 

Bridges 

2.3.5. Mô hình thay đổi theo đường 

cong của Elisabeth Kubler-Ross 

2.3.6. Một số mô hình khác 

2.4. Các tác động của quản trị thay 

đổi đến quản trị tổ chức 

2.4.1. Tác động tích cực 

2.4.2. Tác động tiêu cực 

tập nhóm 

Trả lời 

câu hỏi, 

phát biểu 

 Bài tập thực hành 1  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo luận 

theo chủ 

đề được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: NỘI DUNG CỦA QUẢN 

TRỊ THAY ĐỔI 

3.1. Quản trị thay đổi chiến lược 

3.1.1. Quản trị thay đổi chiến lược cấp 

đơn vị 

3.1.2. Quản trị thay đổi chiến lược cấp 

chức năng 

3.1.3. Quản trị thay đổi chiến lược cấp 

tổ chức 

3.2. Quản trị thay đổi nguồn lực của 

Gợi mở và 

vấn đáp 

Thuyết 

giảng 

Tranh luận 

trực tiếp 

Động não 

Bài tập tình 

huống 

Nghe 

giảng 

Đọc và 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Làm bài 

tập cá 

nhân 

Làm bài 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

[1] 

[3] 

[5] 
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tổ chức 

3.2.1. Quản trị thay đổi nguồn nhân lực 

3.2.2. Quản trị thay đổi nguồn vật lực 

3.2.3. Quản trị thay đổi nguồn tài lực 

3.2.4. Quản trị thay đổi thông tin 

3.3. Quản trị thay đổi đạo đức và văn 

hóa doanh nghiệp  

3.3.1. Quản trị thay đổi đạo đức kinh 

doanh 

3.3.2. Quản trị thay đổi văn hóa doanh 

nghiệp 

3.4. Quản trị thay đổi cơ cấu và quy 

trình hoạt động tổ chức 

3.4.1. Quản trị thay đổi cơ cấu tổ chức 

3.4.2. Quản trị thay đổi quy trình hoạt 

động tổ chức 

Thảo luận 

nhóm 

Chia sẻ theo 

cặp 

Đóng vai 

tập nhóm 

Trả lời 

câu hỏi, 

phát biểu 

Thuyết 

trình 

 Bài kiểm tra 1   LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

 

4 Chương 4: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ 

THAY ĐỔI 

4.1. Thu thập, xử lý các thông tin 

phản hồi và duy trì kết quả thay đổi 

4.1.1. Thu thập thông tin 

4.1.2. Xử lý thông tin 

4.1.3. Ra quyết định quản trị thay đổi 

dựa trên thông tin 

4.1.4. Duy trì kết quả thay đổi 

4.2. Phân tích các yếu tố để chủ động 

thay đổi 

4.2.1. Phân tích môi trường bên 

ngoài dẫn tới sự thay đổi  

Thuyết 

giảng 

Tranh luận 

trực tiếp 

Động não 

Trò chơi 

Bài tập tình 

huống 

Thảo luận 

nhóm 

Chia sẻ theo 

cặp 

Nghe 

giảng 

Đọc và 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Làm bài 

tập cá 

nhân 

Làm bài 

tập nhóm 

Trả lời 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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4.2.2. Phân tích môi trường bên 

trong dẫn tới sự thay đổi  

4.3. Xác định chiến lược quản trị thay 

đổi 

4.3.1. Xây dựng chiến lược quản trị thay 

đổi 

4.3.2. Lựa chọn chiến lược quản trị thay 

đổi 

4.4. Đánh giá hiệu quả chiến lược 

quản trị thay đổi 

4.4.1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả chiến 

lược quản trị thay đổi 

4.4.2. Nội dung đánh giá hiệu quả chiến 

lược quản trị thay đổi 

4.4.3. Điều chỉnh chiến lược quản trị 

thay đổi 

 câu hỏi, 

phát biểu 

Chơi trò 

chơi 

 

 Bài tập thực hành 2  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo luận 

theo chủ 

đề được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.2 

LO.3.3 

LO.3.4 

 

 Chương 5: QUẢN TRỊ KHÁNG 

LỰC TRONG TỔ CHỨC 

5.1. Khái niệm và nhận thức về sự 

tồn tại của kháng lực đối với thay đổi 

5.1.1. Khái niệm kháng lực trong tổ 

chức 

5.1.2. Nhận thức về sự tồn tại của kháng 

Gợi mở và 

vấn đáp 

Thuyết 

giảng 

Động não 

Nghiên cứu 

Nghe 

giảng 

Đọc và 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Làm bài 

LO.1.5 

LO.2.5 

LO.3.5 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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lực đối với thay đổi 

5.2. Nhận diện các loại kháng lực đối 

với thay dổi 

5.2.1. Phân chia kháng lực 

5.2.2.  Biểu hiện của các loại kháng lực 

5.3. Thực hiện quản trị kháng lực 

5.3.1. Kháng lực nội tại và kháng lực 

ngoại vi 

5.3.2. Kháng lực cá nhân và kháng lực 

tổ chức, hệ thống 

5.3.3. Kháng lực bản chất và kháng lực 

không bản chất 

tình huống 

Thảo luận 

nhóm 

Chia sẻ theo 

cặp 

Tranh luận 

trực tiếp 

 

tập cá 

nhân 

Làm bài 

tập nhóm 

Trả lời 

câu hỏi, 

phát biểu 

 

 Bài kiểm tra 2   LO.1.4 

LO.1.5 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Quản trị nhân lực   Mã HP: 1609 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu 

hỏi, bài tập được giao, có mặt đầy đủ trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 

như: nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra-đánh giá thường xuyên, kiểm tra-đánh giá giữa kỳ và kiểm tra-đánh giá kết thúc 

học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20% 

- Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (10%) 
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+ Chuẩn bị bài đầy đủ + Tích cực tham gia ý kiến (10%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     Kiểm tra bằng miệng, kiểm tra bài tập, điểm danh 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30% 

+ Bài kiểm tra giữa kì (Tuần 8 và tuần 15) 

++ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

++ Các tiêu chí đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

++ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50% 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng 

viên và cách học của sinh viên. 

- Các tiêu chí đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề. 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo Ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT 
Điểm 

bộ phận 

Chuẩn đầu ra của học phần (LOs) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 3.2 3.3 3.4 3.5 
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1 

Điểm 

chuyên 

cần 

(20%) 

X X X X X X X X X X X X X 

2 

Điểm 

kiểm tra 

giữa kỳ 

(30%) 

    

 

   

 

   

 

Bài 

kiểm tra 

1 

X X X  

 

X X  

 

X X  

 

Bài 

kiểm tra 

2 

   X X   X X   X X 

3 

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(50%) 

X X X X X X X X X X X X X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm thảo luận, thuyết trình 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D, 

D+ 

4,0-5,4 

Mức C, 

C+ 

5,5-6,9 

Mức B, 

B+ 

7,0-8,4 

Mức A, A+ 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật ngữ 

đơn giản dễ 

50% 
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nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

ảnh và 

giải thích 

chưa rõ 

ràng 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng, đẹp, 

có sử dụng 

video 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ 

ràng, phong 

phú đẹp, có sử 

dụng video và 

giải thích cụ 

thể 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình bày 

với sớ 

lượng 

phù hợp, 

sử dụng 

từ ngữ, 

hình ảnh 

rõ ràng 

Slide 

trình bày 

bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài 

và kết 

luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, 

thể hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài 

và kết luận. 

Thuật ngữ sử 

dụng đơn giản, 

dễ hiểu. Thể 

hiện sự thành 

thạo trong trình 

bày và ngôn 

ngữ 

25% 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

không 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 

phần rõ 

ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, 

dễ nghe, 

thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản 

dễ hiểu. Bố 

cục rõ 

ràng, giọng 

nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được 

sự chú ý của 

người nghe, 

tương tác tốt 

với người 

nghe. Người 

nghe có thể 

hiểu và theo 

kịp tất cả các 

nội dung trình 

bày. Thời gian 

trình bày đúng 

quy định 

25% 
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rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

nghe có 

thể hiểu 

và kịp 

theo dõi 

nội dung 

trình bày 

nghe. 

Người 

nghe hiểu 

được nội 

dung trình 

bày 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 

Phạm Vũ 

Khiêm, Hứa 

Thùy Trang 

2018 
Quản trị sự thay đổi 

trong các tổ chức  
NXB Bách Khoa Hà Nội 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

2 John P. Kotter 2019 Dẫn dắt sự thay đổi NXB Thế giới 

3 
Business Havard 

Essentials 
2016 

Quản lý sự thay đổi 

và chuyển tiếp 

NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí 

Minh 

4 
Đào Duy Huấn, 

Đào Duy Tùng 
 

Quản lý sự thay đổi 

Changes 

Management 

NXB Kinh tế tp. Hồ Chí 

Minh 

5 

Harvard 

Business Review 

Press 

2019 

HBR On Change 

Manegement – Quản 

Lý Sự Thay Đổi 

NXB Công thương 
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HỌC PHẦN 36: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ V.I.P TRONG KINH DOANH DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056                  - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị dịch vụ V.I.P trong kinh doanh du lịch 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2523 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          35  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  90 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khái niệm và 

cách phân loại khách VIP trong doanh nghiệp Du lịch. Nhận biết hành vi và nhu cầu 
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của khách VIP trong Du lịch và lữ hành. Quản trị dịch vụ VIP trong du lịch và lữ hành 

theo quá trình trải nghiệm tiêu dùng của khách hàng. Thực trạng du lịch VIP hiện nay 

trên Thế giới và Việt Nam, từ đó có cái nhìn về dịch vụ VIP trong Du lịch Công đoàn. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, cách phân loại khách VIP 

trong doanh nghiệp du lịch  
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định hành vi, nhu 

cầu của khách VIP trong du lịch và lữ hành 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong quản trị dịch vụ VIP trong kinh 

doanh du lịch 

3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong quản trị chất lượng dịch vụ 

VIP 
4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu quản trị chất 

lượng dịch vụ VIP 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng quản trị chất lượng dịch vụ VIP 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

phục vụ dịch vụ VIP 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng quản trị chất lượng dịch vụ VIP 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị chất lượng dịch vụ VIP 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ quản trị chất lượng dịch vụ VIP 
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 5 LO3 
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quả nghiệp vụ quản trị chất lượng dịch vụ VIP 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về quản trị chất lượng dịch vụ 

trong kinh doanh dịch vụ VIP 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc quản trị chất lượng dịch vụ VIP 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của quản trị chất lượng dịch 

vụ VIP 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành quản trị chất 

lượng dịch vụ VIP 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ VIP trong du lịch và lữ hành 

Chương 2: Quản trị dịch vụ VIP trong du lịch và lữ hành 

Chương 3: Thực trạng dịch vụ du lịch VIP 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ 

DỊCH VỤ VIP TRONG DU 

LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

- Thuyết 

giảng 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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1.1 Khách hàng nào được coi là 

VIP? 

1.1.1 Các cách phân loại khách 

VIP trong doanh nghiệp Du lịch 

1.1.2 Sự dịch chuyển khách VIP 

theo xu thế mới – những người 

tiêu dùng đầy khát vọng 

1.2 Hành vi tiêu dùng của 

khách VIP 

1.3 Nhu cầu dịch vụ VIP trong 

Du lịch và Lữ hành 

1.3.1 Nhu cầu ngày càng gia tăng 

về số lượng 

1.3.2 Nhu cầu đòi hỏi yêu cầu 

ngày càng cao về chất lượng 

1.3.3 Nhu cầu về sự đa dạng, đặc 

biệt và riêng biệt 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: QUẢN TRỊ DỊCH 

VỤ VIP TRONG DU LỊCH VÀ 

LỮ HÀNH 

2.1 Trước chuyến đi - Tầm quan 

trọng của Marketing trải nghiệm 

2.2 Trong quá trình đi du lịch 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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2.2.1 Dịch vụ VIP và cảm giác 

được đối xử đặc biệt là điều 

khách hàng mong chờ 

2.2.2 Xử lý hiệu quả, nhanh 

chóng và chuyên nghiệp các vấn 

đề phát sinh nếu có 

2.2.3 Sự linh hoạt của dịch vụ là 

tối quan trọng 

2.3 Chăm sóc khách hàng sau 

mua – khâu quan trọng trong 

phục vụ khách VIP 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: THỰC TRẠNG 

DỊCH VỤ DU LỊCH VIP 

3.1 Dịch vụ du lịch VIP trên Thế 

giới 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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3.2 Dịch vụ du lịch VIP tại Việt 

Nam 

3.3 Quản trị dịch vụ VIP trong Du 

lịch Công đoàn 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 
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LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 
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+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 
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11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 
Frochot, I; Bata, W 2013 

Marketing and Designing 

the Tourists Experience 
Nxb Oxford 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 

Johnson 2013 10 Definitions of ‘Luxury 

Travel’ from within the 

Industry 

 

3 

Kotler, P; Armstrong 2011 Principles of Marketing Harlow, UK: 

Pearson Education 

 

 
C. Hope and A. 

Muhleman  

2007 Doanh nghiệp du lịch - 

nguyên tý điều hành 

Nxb Lao động Xã 

hội 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ VIP TRONG 

DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

12 3  

2 Chương 2: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VIP TRONG DU LỊCH 

VÀ LỮ HÀNH 

12 4  
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HỌC PHẦN 37A: HÁN NÔM 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Hán Nôm 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần:  

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  



839 
 

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần Hán Nôm nhằm giới thiệu về các loại hình Hán Nôm du lịch: thơ, 

văn, chiếu, truyện, kí (lưu đề) và các hệ thống hoành phi, câu đối, văn bia ở các di tích 

lịch sử. Ở mỗi thể loại, sẽ điểm qua về đặc điểm loại hình, các tác phẩm tiêu biểu. Các 

hiện tượng ngữ pháp của Hán cổ như kết cấu định ngữ, kết cấu chủ vị, kết cấu động bổ; 

các hư từ cơ bản như chi, kỳ, giả, dã sẽ được giới thiệu lồng ghép trong mỗi bài học.  

Năng lực đạt được: Sinh viên khai thác, sử dụng được văn tự Hán Nôm ở mức 

độ đơn giản.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

Trình bày được kiến thức cơ bản về chữ Hán, chữ Nôm: 

nguồn gốc, sự hình thành, quá trình phát triển; kết cấu, hình 

thể; cách thể hiện; bộ thủ; những kiến thức về tự, từ và câu 

trong Hán Văn cổ. 

1 - 2 

LO2 

-  Trình bày được kiến thức chung về các loại hình Hán Nôm 

du lịch: tên di tích, hoành phi, câu đối, văn bia 
3 

-  Nhận biết được đặc trưng của mỗi thể loại văn học: (chiếu, 

truyện, kí); Văn bản Hán Nôm du lịch (Hoành phi, câu đối, 

văn bia) 

4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được kết cấu, 

hình thể, cách thể hiện, bộ thủ trong Hán Nôm 
3 

LO2 

- Hiểu về những kiến thức về tự, từ và câu trong Hán Nôm 4 

- Đánh giá được đặc trưng của mỗi thể loại văn học, văn bản 4 



840 
 

Hán Nôm trong du lịch 

- Hiểu được đặc điểm các nét cơ bản, quy tắc thuận bút, tính 

cân đối của chữ 
5 

- Vận dụng kiến thức về Hán Nôm trong hướng dẫn khách 

du lịch 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm của bộ thủ cấu 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của hệ thống văn bia tại các di 

tích lịch sử văn hóa đối với hoạt động du lịch 5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu được vấn đề phân loại các văn bản Hán Nôm 3 

- Phân tích và đánh giá được giá trị của các hệ thống văn tự 

Hán Nôm 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về văn bản Hán Nôm trong hoạt 

động lĩnh vực du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để nghiên cứu về các loại hình văn bản Hán Nôm trong thực 

hiện công tác 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

bảo tồn, phát triển các loại hình văn bản Hán Nôm phục vụ 

phát triển du lịch 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để tư vấn đối với các lĩnh vực liên quan đến các loại hình di 

tích lịch sử văn hóa có sử dụng chữ Hán Nôm. 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Đại cương về chữ Hán: Văn tự Hán, nguồn gốc, hình thể, kết cấu; 

Văn tự Hán, cách thể hiện câu; Bộ thủ cấu 

Chương 2: Tiếp cận văn bản Hán: Nhóm văn bản cổ học tinh hoa; nhóm 

văn bản khắc tại di tích; Lưu đề ở các di tích lịch sử văn hóa;  

Chương 3: Di tích và các thể loại văn bản Hán Nôm tại di tích: Tên di tích; 

Hoành phi đại tự; câu đối; Văn bia và cách đọc văn bia 
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Chương 4: Đại cương về chữ Nôm: Các vấn đề trong chữ Nôm; Cấu trúc 

của chữ Nôm  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ 

CHỮ HÁN 

1.1. Văn tự Hán, nguồn gốc, 

hình thể và kết cấu  

1.2. Văn tự Hán - cách thể hiện 

1.3. Bộ thủ chữ Hán 

1.4. Tự, từ và câu trong Hán văn 

cổ 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 
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2 Chương 2: TIẾP CẬN VĂN 

BẢN HÁN 

2.1. Nhóm văn bản cổ học tinh 

hoa 

2.2. Nhóm văn bản khắc tại di 

tích 

2.3. Lưu đề ở các di tích lịch sử 

văn hóa 

 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

LO.2.2 

LO.3.2 
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cách ứng xử 

hợp lý 

3 Chương 3: DI TÍCH VÀ CÁC 

THỂ LOẠI VĂN BẢN TẠI DI 

TÍCH 

3.1. Tên di tích 

3.2. Hoành phi - Đại tự 

3.3. Câu đối 

3.4. Văn bia và cách đọc văn bia 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

LO.2.3 

LO.3.3 
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viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 3) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ 

CHỮ NÔM 

4.1. Các vấn đề trong chữ Nôm 

4.2. Cấu trúc của chữ Nôm  

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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6 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tr, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 
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+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 
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3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
Phạm Văn Khoái 2007 

Giáo trình Hán Nôm dành 

cho ngành Du lịch 

Nxb ĐHQG  

Hà Nội 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Đặng Đức Siêu 2007 Ngữ văn Hán Nôm Nxb ĐH Sư phạm 

Hà Nội 

3 
Trương Thìn 2010 Mẫu hoành phi câu đối 

thường dùng 

Nxb Thời đại 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHỮ HÁN 4 2  

2 Chương 2: TIẾP CẬN VĂN BẢN HÁN 5 4  

3 Chương 3: DI TÍCH VÀ CÁC THỂ LOẠI VĂN BẢN 

TẠI DI TÍCH 

5 2  

  4 Chương 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHỮ NÔM 5 2  

  5 Bài kiểm tra giữa kỳ (các kiến thức đã học đến thời điểm   1 
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HỌC PHẦN 37B: DU LỊCH TRỰC TUYẾN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0838.159.729   - Email: tanle@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0964.562.056   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Du lịch trực tuyến 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2504 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vấn đề kinh 

doanh trực tuyến trong du lịch và lữ hành. Môn học này bao gồm tất cả các chủ đề 

quan trọng trong lĩnh vực này và tạo ra sự hiểu biết về các kết nối và nội dung giữa các 

chủ đề thương mại điện tử khác nhau như: Cuộc cách mạng 4.0 và hoạt động kinh 

doanh trực tuyến; Những nguyên tắc trong việc kinh doanh trực tuyến; Các công cụ 

trong kinh doanh du lịch trực tuyến; Một số phương pháp bán hàng trực tuyến trong 

kinh doanh du lịch. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, lịch sử ra đời cách mạng 

công nghiệp 4.0 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm, vai trò của cách mạng 4.0 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được cơ sở 

hình thành kinh doanh trực tuyến 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định về các loại 

hình kinh doanh trực tuyến 
3 

LO2 

- Hiểu về nguyên tắc của các loại kinh doanh trực tuyến 4 

- Đánh giá được nguyên tắc của các loại kinh doanh trực 

tuyến 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về nguyên tắc các loại kinh 

doanh trực tuyến 
5 
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- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải các nguyên tắc 

kinh doanh trực tuyến 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các công cụ kinh doanh trực tuyến 3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của đặc điểm của các công cụ 

kinh doanh trực tuyến đến đời sống kinh tế xã hội 
5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu được vấn đề chung về một số phương pháp bán hàng 

trực tuyến 
3 

- Phân tích và đánh giá được giá trị của hình thức du lịch 

trực tuyến 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về kinh doanh trực tuyến trong 

lĩnh vực du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để nghiên cứu về các loại hình kinh doanh du lịch trực tuyến 

trong thực hiện công tác. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

bảo tồn, phát triển các loại hình di tích, danh thắng nhằm 

mục tiêu tạo công ăn việc làm, phát triển du lịch bền vững. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để tư vấn đối với các lĩnh vực liên quan đến các loại hình di 

tích, danh thắng. 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hoạt 

động kinh doanh trực tuyến. 

Chương 2: Nghiên cứu về những nguyên tắc của kinh doanh trực tuyến 

Chương 3: Nghiên cứu về các công cụ để kinh doanh trực tuyến 

Chương 4: Nghiên cứu về một số phương pháp bán hàng trực tuyến 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học CĐR 

học 

Tài 

liệu Giảng Sinh viên 
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viên phần học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: CUỘC CÁCH 

MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

VÀ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH TRỰC TUYẾN 

1.1. Khái niệm và đặc điểm cách 

mạng công nghiệp 4.0 

1.2. Khái niệm, vai trò của kinh 

doanh trực tuyến 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: NHỮNG NGUYÊN 

TẮC CỦA KINH DOANH 

TRỰC TUYẾN 

2.1. Thương hiệu và văn hóa 

doanh nghiệp 

2.2. Xác định thương hiệu, 

sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp 

2.3. Một số nguyên tắc trong 

kinh doanh trực tuyến 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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2.4. Quản lý thông tin và tri 

thức trong doanh nghiệp 

 

 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: CÁC CÔNG CỤ 

KINH DOANH TRỰC TUYẾN 

3.1. Marketing trực tuyến 

3.2. Kết hợp marketing truyền 

thống và marketing hiện đại 

3.3. Đo lường hiệu quả 

marketing trực tuyến 

 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 3) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Chương 4: MỘT SỐ PHƯƠNG 

PHÁP BÁN HÀNG TRỰC 

TUYẾN 

4.1. Quy trình bán hàng trực 

tuyến 

4.2. Nghiệp vụ bán hàng trực 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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tuyến trên một số công cụ cơ bản 

4.3. Một số lỗi thường gặp trong 

giao tiếp với khách hàng trực 

tuyến 

4.4. Đào tạo nhân viên bán hàng 

trực tuyến 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

6 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 



856 
 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 
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+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 Nguyễn Đặng Tuấn 

Minh 
2014 Kinh doanh trực tuyến Nxb Trẻ 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Dương Thị Liễu (Chủ 

biên) 

2013 Văn hóa kinh doanh Nxb Đại học 

KTQD 

3 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 2007 Nguyên tắc kinh doanh Chương trình 

thông tin quốc tế 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 
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HỌC PHẦN 37C: DU LỊCH VĂN HOÁ 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729                    - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Du lịch văn hóa 

- Tên (tiếng Anh): Cultural Tourism 

- Mã học phần: 2505 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về du lịch văn hóa, du 

lịch nhân văn, mối liên hệ giữa văn hóa với du lịch. Môn học tập hợp những kiến 

thức liên ngành khoa học (văn hóa, lịch sử, địa lý, giao tiếp ứng xử…) những thành 

tố cơ bản hợp thành đặc trưng của du lịch văn hóa. Ngoài ra còn góp phần phác thảo 

một mô hình về du lịch nhân văn để ứng dụng vào phát triển du lịch bền vững ở nước 

ta. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm du lịch, du lịch văn hóa 1 - 2 LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để hiểu về tài nguyên du 

lịch văn hóa 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định mối quan hệ 

giữa du lịch và văn hóa 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để hiểu kinh nghiệm phát 

triển du lịch văn hóa trên thế giới 
3 

LO2 

- Hiểu về các kỹ năng, nghiệp vụ trong du lịch văn hóa 4 

- Đánh giá được các kỹ năng cơ bản khi nhận diện và khai 

thác các giá trị văn hóa 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về nghiệp vụ tổ chức và hướng 

dẫn du lịch văn hóa 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lý giải các tác động 

của du lịch đến môi trường văn hóa xã hội 
3 
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LO.1.3 

- Phân tích được kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa trong 

hoạt động du lịch 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của đặc điểm bản sắc văn hóa 

Việt Nam tới hoạt động du lịch 
5 

LO.1.4.  

 

- Hiểu được vấn đề chung về định hướng phát triển du lịch 

bền vững 
3 

- Phân tích và đánh giá được giá trị của phát triển du lịch bền 

vững 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về văn hóa trong kinh doanh lĩnh 

vực du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để nghiên cứu về các loại hình du lịch văn hóa trong thực 

hiện công tác. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

bảo tồn, phát triển các loại hình du lịch văn hóa. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để tư vấn đối với các lĩnh vực liên quan đến các loại hình du 

lịch văn hóa. 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG 

NGHIỆP 4.0 VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN. 

Chương 2: NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA KINH 

DOANH TRỰC TUYẾN 

Chương 3: NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CÔNG CỤ ĐỂ KINH DOANH TRỰC 

TUYẾN 

Chương 4: NGHIÊN CỨU VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG 

TRỰC TUYẾN 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp dạy&học CĐR Tài 
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theo chương, mục 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

học 

phần 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ 

CƠ BẢN VỀ DU LỊCH VĂN 

HÓA 

1.1. Về khái niệm du lịch văn 

hóa 

1.2. Đối tượng, nhiệm vụ, mục 

tiêu của du lịch văn hóa 

1.3. Kinh nghiệm phát triển du 

lịch văn hóa của thế giới và Việt 

Nam 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: CÁC KỸ NĂNG, 

NGHIỆP VỤ DU LỊCH VĂN 

HÓA 

2.1. Nhận diện và khai thác 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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các giá trị văn hóa vật thể 

2.2. Nhận diện và khai thác 

các giá trị văn hóa phi vật thể 

2.3. Xây dựng, xúc tiến và 

kinh doanh chương trình du 

lịch văn hóa 

2.4. Nghiệp vụ tổ chức và 

hướng dẫn du lịch văn hóa 

2.5. Xây dựng, tổ chức, quản 

lý mô hình di sản văn hóa 

trong phát triển du lịch 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: KỸ NĂNG NGHIỆP 

VỤ DU LỊCH NHÂN VĂN 

- Thuyết 

giảng 

- Lắng nghe 

bài giảng 

LO.1.3  
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THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG 

3.1. Bản sắc văn hóa Việt Nam 

và những ảnh hưởng đến du lịch 

văn hóa 

3.2. Định hướng phát triển bền 

vững 

3.3. Xu thế hội nhập và toàn cầu 

hóa 

 

 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 
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4 Bài kiểm tra thường xuyên 

(1 tiết/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 3) 

Giao bài 

tập tình 

huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

5 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 
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+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 
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- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 Trần Thúy Anh 2011 Du lịch văn hóa Nxb Giáo dục 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Bùi Thị Hải Yến 2013 Tài nguyên du lịch Nxb Văn hóa Dân 

tộc 

3 
Trần Ngọc Thêm 2007 Tìm về bản sắc văn hóa 

Việt Nam 

Nxb Tổng hợp 

Tp.HCM 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 

VĂN HÓA 

5 2  
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HỌC PHẦN 37D: XÚC TIẾN DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056    - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729                      - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Xúc tiến du lịch 

- Tên (tiếng Anh): Tourism Promotion 

- Mã học phần: 2544 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          25  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  05  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần này cung cấp một số khái niệm cơ bản về lữ hành, kinh doanh lữ 

hành, marketing du lịch, xúc tiến và xúc tiến du lịch…  

Từ hệ thống cơ sở lý luận đó hướng dẫn sinh viên tiếp cận với các hoạt động cụ 

thể: Truyền thông, quảng cáo, bán, tuyên truyền, marketing trực tiếp, chính sách sản 

phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, các hoạt động xúc tiến tại công ty du 

lịch… Từ đó sinh viên có cái nhìn toàn diện hiểu biết đầy đủ, chủ động sáng tạo trong 

việc áp dụng kiến thức vào hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, vai trò và đặc điểm của xúc 

tiến du lịch 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để hiểu các nội dung cơ 

bản của xúc tiến du lịch 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong xúc tiến du lịch 
3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong xúc tiến du lịch  4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu trong xúc tiến 

du lịch  
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng xúc tiến du lịch  
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

xúc tiến du lịch  
3 
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LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng xúc tiến du lịch  
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả xúc tiến du lịch  
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển của 

lĩnh vực xúc tiến du lịch  
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả xúc tiến du lịch   
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về lĩnh vực đã học để đẩy mạnh 

xúc tiến du lịch 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc xúc tiến du lịch 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động xúc tiến du 

lịch 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thúc đẩy xúc tiến du lịch 
3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về xúc tiến du lịch 

Chương 2: Nội dung của hoạt động xúc tiến du lịch 

Chương 3: Các chính sách hỗ trợ xúc tiến du lịch 

Chương 4: Quá trình xúc tiến tại các công ty du lịch 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 
CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI 

NIỆM CƠ BẢN VỀ XÚC TIẾN 

DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ 

HÀNH 

1.1. Lữ hành, kinh doanh lữ hành 

và doanh nghiệp lữ hành 

1.2. Marketing và marketing du 

lịch 

1.3. Xúc tiến và xúc tiến du lịch 

1.4. Đặc điểm, vai trò của xúc 

tiến du lịch 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CỦA 

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN 

DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ 

HÀNH 

1. Quá trình truyền thông trong 

xúc tiến du lịch 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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2. Công cụ xúc tiến du lịch cơ bản 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 CHƯƠNG 3: CÁC CHÍNH 

SÁCH HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH 

XÚC TIẾN DỊCH VỤ DU 

LỊCH LỮ HÀNH 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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1. Chính sách sản phẩm 

2. Chính sách giá 

3. Chính sách phân phối 

 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH 

XÚC TIẾN TẠI CÔNG TY DU 

LỊCH LỮ HÀNH 

1. Đặc điểm thị trường, mục tiêu 

và hệ thống sản phẩm của công ty 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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du lịch lữ hành 

2. Quá trình xúc tiến tại công ty 

du lịch lữ hành 

 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

5 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 
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Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 
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           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 
Lê Đình Tân 2022 

Tập bài giảng xúc tiến du 

lịch 

Tài liệu lưu hành 

nội bộ 

2 Nguyễn Văn Đính, 

Phạm Hồng Chương 
2000 

Giáo trình quản trị kinh 

doanh lữ hành 
Nxb Thống kê 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 

 

Nguyễn Quang Vinh 

 

2001 

 

Bài giảng Quản trị kinh 

doanh lữ hành 

Trường Đại học 

Khoa học Xã hội 

và Nhân văn 

3 

 

Viện Nghiên cứu và 

Đào tạo về quản lý 

 

2005 

Xây dựng và triển khai 

chiến lược kinh doanh - 

Con đường đến thành 

công 

 

Nxb Lao động Xã 

hội 

 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 
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HỌC PHẦN 37E: NGHIỆP VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056            - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Nghiệp vụ du lịch lữ hành 

- Tên (tiếng Anh): Tourism Business 

- Mã học phần: 2516 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          15   

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  15  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  30 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần Nghiệp vụ du lịch lữ hành cung cấp các vấn đề cơ bản về hoạt động 

hướng dẫn du lịch (khái niệm; đặc điểm lao động và các yêu cầu nghề nghiệp của 

hướng dẫn viên du lịch; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch, quy 

trình hướng dẫn du lịch) và nhằm hình thành những kĩ năng cơ bản của hướng dẫn 

viên du lịch. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm về hướng dẫn du lịch, hướng 

dẫn viên du lịch 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm, phân loại các loại nghiệp vụ du lịch lữ hành 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được điều 

kiện phát triển nghiệp vụ du lịch lữ hành 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

hấp dẫn và khó khăn trong nghề hướng dẫn du lich 
3 

LO2 

- Hiểu về đặc điểm nghiệp vụ du lịch lữ hành 4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu nghề nghiệp 

của hướng dẫn viên du lịch 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

hướng dẫn viên du lịch 
3 

 - Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 3 
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LO.1.3 

năng tác nghiệp của hướng dẫn viên du lịch 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả tác nghiệp của hướng dẫn viên du lịch 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ du lịch lữ hành 
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả nghiệp vụ du lịch lữ hành 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về nghiệp vụ du lịch lữ hành 

trong kinh doanh du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt nghiệp vụ du lịch lữ hành 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của hướng dẫn viên du lịch 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành nghiệp vụ du lịch 

lữ hành 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu khái quát về hoạt động du lịch lữ hành 

Chương 2: Nghiên cứu về hướng dẫn viên du lịch 

Chương 3: Nghiên cứu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch lữ hành 

Chương 4: Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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tham 

khảo 

1 Chương 1:  KHÁI  QUÁT  VỀ  

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH LỮ 

HÀNH 

1.  Khái  quát  về  hoạt  động du 

lịch lữ hành 

1.1.  Nguồn  gốc  hình  thành 

hoạt  động du lịch lữ hành trên 

thế giới 

1.2.  Lịch  sử  hình  thành  hoạt 

động du lịch lữ hành  ở  Việt 

Nam  

2.  Vị  trí  của  hoạt  động du 

lịch lữ hành. 

2.1. Kinh doanh du lịch lữ hành 

2.2. Vị  trí  và ý nghĩa của du 

lịch lữ hành 

3.  Những  hoạt động chủ yếu 

của du lịch lữ hành 

3.1. Khái niệm 

3.2. Những hoạt động chủ yếu 

4. Nghề hướng dẫn du lịch 

4.1.  Quan  niệm  về  nghềhướng 

dẫn du lịch 

4.2. Đặc điểm nghề hướng dẫn 

du lịch 

4.3.  Hướng  phát  triển  nghề 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  
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nghiệp 

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương  2:  HƯỚNG  DẪN  

VIÊN DU LỊCH 

1.  Khái  niệm  và  phân  loại 

hướng dẫn viên du lịch 

1.1. Khái niệm 

1.2. Phân loại 

2.  Vai  trò  và  nhiệm  vụ  của 

hướng dẫn viên du lịch 

3. Những yêu cầu cơ bản đối với 

hướng dẫn viên du lịch 

3.1. Kiến thức 

3.2. Kĩ năng hướng dẫn du lịch  

3.3. Phẩm chất, đạo đức 

3.4. Sức khỏe, tuổi 

3.5. Dung  mạo,  phong  cách, 

thái độ 

3.6. Yêu cầu khác 

4. Quy chế  về  hướng dẫn viên 

du lịch (theo Luật du lịch Việt 

Nam) 

4.1.Quyền  và  nghĩa  vụ  của 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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hướng dẫn viên 

4.2. Thẻ hướng dẫn viên 

4.3. Thuyết minh viên 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương  3: NGHIỆP  VỤ  

HƯỚNG DẪN DU LỊCH LỮ 

HÀNH 

1. Khái quát chung 

1.1.  Những  nhân  tố  ảnh 

hưởng đến hoạt động hướng dẫn 

du lịch lữ hành 

1.2.  Nguyên  tắc  và  quy  trình 

tổ chức hướng dẫn du lịch của 

hướng dẫn viên 

2. Quy  trình cụ  thể  (cho một 

chương trình du lịch) 

2.1.  Chuẩn  bị  trước  khi  tiếp 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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xúc với đoàn khách 

2.2.  Tổ  chức  đoàn  khách,  ăn 

uống, lưu trú và vận chuyển cho 

khách du lịch 

2.3.  Hướng  dẫn  tham  quan, 

lãnh đạo đoàn 

2.4.  Tổ  chức  tiễn  khách   và 

công  tác  sau  khi  kết  thúc 

chuyến đi 

học tập 

 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 Chương  4:  THỰC  TẬP  

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 

DU LỊCH 

1.  Xử  lí  tình  huống  trong 

hoạt động hướng dẫn du lịch 

1.1.  Nguyên  tắc  và  phương 

pháp xử lí tình huống 
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1.2. Những tình huống thường 

gặp 

2. Một số  kĩ  năng nghiệp vụ 

bổ trợ khác  

2.1. Kĩ  năng thiết lập, duy trì 

các mối quan hệ 

2.2. Kĩ năng giao tiếp, ứng xử 

2.3. Kĩ  năng tổ  chức các hoạt 

động giải trí, tập thể 

2.4. Kĩ năng xử lí tình huống 

2.5. Kĩ năng sơ cứu 

3. Thủ tục xuất nhập cảnh và  

hải quan 

4 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  
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Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 
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10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 
Đinh Trung Kiên 2011 

Giáo trình nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch 

Nxb Đại học 

QGHN 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Bùi Thanh Thủy  2009 Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 

Nxb ĐHQG Hà 

Nội 
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HỌC PHẦN 37F: NGHIỆP VỤ KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng 

- Tên (tiếng Anh): Hotel and Restaurants Business 

- Mã học phần: 2518 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20 

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao mà một 

nhân viên lễ tân khách sạn chuyên nghiệp cần trang bị để phục vụ cho công việc, bao 
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gồm: chào đón và phục vụ khách - thực hiện quy trình nhận phòng/ trả phòng cho 

khách - tư vấn và bán dịch vụ - thực hiện thủ tục thanh toán - giải đáp các thắc mắc 

của khách hàng... Ngoài ra, còn có các kỹ năng mềm khác như tiếng Anh, giao tiếp, 

thuyết phục khách hàng, xử lý sự cố, nhận điện thoại. Sinh viên xây dựng tác phong 

chuyên nghiệp trong học tập, có thái độ học tập tích cực, tự tin và có ý thức tự học. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, đặc điểm của nhà hàng 

khách sạn, bộ phận tiền sảnh khách sạn 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm, phân loại các loại khách sạn, nhà hàng 
3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được các loại 

khách, các loại phòng và dịch vụ cung cấp 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong ngành kinh doanh khách sạn và 

cách thức giải quyết 

3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong lễ tân khách sạn 4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu nghề kinh 

doanh nhà hàng khách sạn 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng khách sạn 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

phục vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng tác nghiệp của hướng dẫn viên du lịch 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả tác nghiệp của hướng dẫn viên du lịch 
5 
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LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn 
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng 

trong kinh doanh du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt nghiệp vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của nhân viên lễ tân khách 

sạn, nhà hàng 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành nghiệp vụ kinh 

doanh khách sạn, nhà hàng 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về nghiệp vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng 

Chương 2: Cơ cấu tổ chức của khách sạn 

Chương 3: Các sản phẩm và đối tượng khách hàng của khách sạn, nhà hàng 

Chương 4: Tổ chức bộ phận tiền sảnh khách sạn 

Chương 5: Kỹ năng cơ bản về lễ tân khách sạn 

Chương 6: Các kỹ năng nhận phòng khách sạn (Check-in) 

Chương 7: Các kỹ năng tiếp nhận trả phòng khách sạn (Check-out) 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 
CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ KINH 

DOANH KHÁCH SẠN 

1.1. Khái niệm chung về 

nghiệp vụ kinh doanh khách sạn 

1.2. Những hoạt động cơ bản của 

nghiệp vụ kinh doanh khách sạn 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CỦA KHÁCH SẠN     

2.1. Khái quát chung 

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các 

bộ phận trong khách sạn 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: CÁC SẢN PHẨM 

VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁCH 

HÀNG CỦA KHÁCH SẠN 

3.1. Các sản phẩm của khách sạn 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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3.2. Đối tượng khách hàng của 

khách sạn 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Chương 4: TỔ CHỨC BỘ 

PHẬN TIỀN SẢNH KHÁCH 

SẠN 

4.1. Cơ cấu tổ chức của bộ phận 
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tiền sảnh khách sạn 

4.2. Công việc và trách nhiệm của 

nhân viên lễ tân tiền sảnh khách 

sạn 

5 Chương 5: KỸ NĂNG  CƠ 

BẢN VỀ LỄ TÂN KHÁCH 

SẠN 

5.1. Khái quát chung về kỹ năng 

lễ tân khách sạn 

5.2. Các thao tác trong đặt phòng 

khách sạn 

Xử lý các tình huống trong quá 

trình đặt phòng khách sạn 

    

6 Chương 6: CÁC KỸ NĂNG 

TRONG NHẬN PHÒNG 

(CHECK - IN) 

6.1 Khái quát về các kỹ năng 

trong nhận phòng (check-in) 

6.2. Thao tác và cách thức xử lý 

tình huống trong nhận khách 

    

7 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 
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LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 
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- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Nguyễn Ngọc Huyền, 

Ngô Thị Việt Nga 
2014 

Giáo trình khởi sự kinh 

doanh 

Nxb Đại học 

KTQD Hà Nội 
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(Chủ biên) 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Bùi Thanh Thủy  2009 Nghiệp vụ kinh doanh nhà 

hàng khách sạn 

Nxb ĐHQG  

Hà Nội 

3 
Dương Thị Thu Hà 2011 Giáo trình nghiệp vụ kinh 

doanh nhà hàng khách sạn 

Nxb Chính trị 

Quốc gia 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ 

KINH DOANH KHÁCH SẠN 

2 2  

2 Chương 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHÁCH SẠN     3 2  

3 Chương 3: CÁC SẢN PHẨM VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁCH 

HÀNG CỦA KHÁCH SẠN 

3 2  

4 Chương 4: TỔ CHỨC BỘ PHẬN TIỀN SẢNH KHÁCH 

SẠN 

3 2  

5 Chương 5: KỸ NĂNG  CƠ BẢN VỀ LỄ TÂN KHÁCH 

SẠN 

3 2  

6 Chương 6: CÁC KỸ NĂNG TRONG NHẬN PHÒNG 

(CHECK - IN) 

3 2  

7 Chương 7: CÁC KỸ NĂNG TRONG TIẾP NHẬN TRẢ 

PHÒNG (CHECK - OUT) 

3 2  
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HỌC PHẦN 37G: NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056             - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện 

- Tên (tiếng Anh): Event Design and Organization Business 

- Mã học phần: 2519 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản như: tổng quan về môn học, 

lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện; công tác chuẩn bị tổ chức 
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một sự kiện; tổ chức thực hiện sự kiện. Ngoài ra, môn học còn đưa ra các tình huống 

cụ thể để người học xử lý thông qua thảo luận nhóm. Bên cạnh đó, học phần còn trình 

bày cách thức tổ chức một số loại sự kiện phổ biến như: hội thảo, họp báo, đại hội, 

giới thiệu và triển lãm sản phẩm. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, đặc điểm của hoạt động tổ 

chức sự kiện 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm, phân loại các hình thức tổ chức sự kiện 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong khi tổ chức sự kiện 
3 

LO2 

- Hiểu về tiến trình chuẩn bị tổ chức sự kiện 4 

- Đánh giá được đặc điểm và yêu cầu đối với lĩnh vực tổ 

chức sự kiện 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

thiết kế và tổ chức sự kiện 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng tác nghiệp của nhân sự trong lĩnh vực thiết kế và tổ 

chức sự kiện 

3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả tác nghiệp của thiết kế và tổ chức sự kiện 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện 
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 5 LO3 



903 
 

quả nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về nghiệp vụ thiết kế và tổ chức 

sự kiện trong kinh doanh du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt nghiệp vụ thiết kế và tổ chức sự kiện 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của thiết kế và tổ chức sự 

kiện 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành nghiệp vụ thiết 

kế và tổ chức sự kiện 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Tổng quan về tổ chức sự kiện 

Chương 2: Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện 

Chương 3: Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện 

Chương 4: Tổ chức thực hiện sự kiện 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ 

CHỨC SỰ KIỆN 

- Thuyết 

giảng 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

LO.1.1 

LO.2.1 

11] 

[2][3]  
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1.1. Đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu môn học 

1.2. Xu hướng phát triển của 

ngành tổ chức sự kiện 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.3.1 

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: LẬP KẾ HOẠCH 

VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

2.1. Phát triển ý tưởng về sự kiện 

2.2. Dự toán ngân sách 

2.3. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện 

2.4. Quy trình tổ chức và nội 

dung công việc 

2.5. Tính toán thời gian 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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đóng vai 

học tập 

 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3: CÔNG TÁC 

CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN 

3.1. Danh sách khách mời 

3.2. Địa điểm tổ chức sự kiện 

3.3. Tổ chức đưa đón khách 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Chương 4: TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN SỰ KIỆN 

4.1. Các hoạt động trong sự kiện 

4.2. Các hoạt động sau sự kiện 

4.3. Cách thức thực hiện một số 

sự kiện phổ biến 

    

5 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 
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học phần) phút LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 
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+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 
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11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 
Lưu Văn Nghiêm 2009 Giáo trình tổ chức sự kiện 

Nxb Đại học 

KTQD Hà Nội 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Nguyễn Thị Mỹ Thanh 

Sử Ngọc Diệp  

2015 Giáo trình quản lý tổ chức 

sự kiện và lễ hội 

Nxb Lao động  

Hà Nội 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 

Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 5 2  

2 Chương 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI KẾ 

HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

5 3  

3 Chương 3: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN 

5 2  

4 Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN SỰ KIỆN 5 2  

  5 Bài kiểm tra giữa kỳ (các kiến thức đã học đến thời điểm 

kiểm tra) 

  1 

 Cộng 20 09 1 
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HỌC PHẦN 37H: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Quan hệ lao động và Công 

đoàn 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Phương Liên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công 

đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517078   - Email: lienntp@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Phương Thảo 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517078    - Email: 

thaoltp@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quan hệ công chúng 

- Tên (tiếng Anh): Public Relations  

- Mã học phần: 1111 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          22   

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  08  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   90 
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6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng. Nắm 

vững một số hoạt động của quan hệ công chúng như PR nội bộ, quan hệ báo chí, tổ 

chức sự kiện, quản trị khủng hoảng, quan hệ cộng đồng. Bên cạnh đó, học phần giúp 

người học hình thành một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng 

lập kế hoạch, kỹ năng xử lý khủng hoảng, kỹ năng viết tin bài để phục vụ cho hoạt 

động nghề nghiệp. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

 Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây 

(LOs): 

Mã 

CĐR 
Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

Hiểu được khái niệm quan hệ công chúng, lịch sử hình 

thành và phát triển của quan hệ công chúng trên thế giới 

và Việt Nam. Phân biệt quan hệ công chúng với một số 

hình thức truyền thông khác 

2 

LO.4 

LO.6 
LO.1.2 

Xác định được quy trình thực hiện một số hoạt động 

của quan hệ công chúng; phân tích, đánh giá, ra quyết 

định xử lý khủng hoảng truyền thông trong tổ chức 

4 

LO.1.3 

Vận dụng được một số kỹ năng cần thiết của người làm 

quan hệ công chúng để thực hiện các hoạt động truyền 

thông trong tổ chức có hiệu quả 

3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  

LO.2.1 

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 

trong việc thực hiện các hoạt động truyền thông của tổ 

chức 

3 
LO.7 

LO.8 

LO.10 
LO.2.2 Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, nhận diện, đánh 3 
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giá, xử lý thông tin các vấn đề phát sinh trong quan hệ 

lao động để thực hiện các hoạt động truyền thông nội 

bộ và truyền thông ra bên ngoài 

LO.2.3 

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng vận động, thuyết phục 

với cấp quản lý, người sử dụng lao động, người lao 

động khi tổ chức các hoạt động truyền thông trong cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp 

3 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có sáng kiến 

trong việc thực hiện các hiện các hoạt động truyền 

thông, xử lý khủng hoảng trong tổ chức để góp phần 

xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát 

triển tổ chức  

3 
LO.13 

LO.14 

LO.3.2 
Có khả năng tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp 
3 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần đề cập đến những kiến thức tổng quan về quan hệ công chúng như cơ sở 

hình thành quan hệ công chúng, khái niệm quan hệ công chúng, phân biệt quan hệ 

công chúng với một số hoạt động truyền thông khác, lịch sử hình thành và phát triển 

của quan hệ công chúng trên thế giới và Việt Nam; hoạch định chiến lược PR của tổ 

chức. Trên cơ sở tổng quan về quan hệ công chúng, học phần sẽ đề cập đến kiến thức 

về các hoạt động cụ thể của quan hệ công chúng, bao gồm: PR nội bộ, quan hệ báo chí, 

tổ chức sự kiện, quản trị khủng hoảng, quan hệ cộng đồng và các kỹ năng cần thiết để 

thực hiện các hoạt động truyền thông có hiệu quả, góp phần xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định và phát triển tổ chức. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp 

dạy&học CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Phương 

pháp 

giảng 

Hoạt 

động 

học của 
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dạy SV 

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ 

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

1.1. Sự ra đời và phát triển của 

quan hệ công chúng  

1.1.1. Lịch sử ra đời 

1.1.2. Quá trình phát triển của quan 

hệ công chúng trên thế giới và Việt 

Nam 

1.1.2. Các khái niệm về quan hệ công 

chúng 

1.2. Nội dung và vai trò của quan 

hệ công chúng 

1.2.1. Nội dung của quan hệ công 

chúng 

1.2.2. Vai trò của quan hệ công 

chúng 

1.3. Phân biệt quan hệ công chúng 

với một số hoạt động truyền thông 

khác 

1.3.1. PR và marketing 

1.3.2. PR và quảng cáo 

1.3.3. PR và tuyên truyền 

1.3.4. PR và dân vận 

 

 

Thuyết 

giảng; 

Phát 

vấn; 

Nêu và 

giải 

quyết 

vấn đề; 

Động 

não 

 

Nghe 

giảng 

và ghi 

bài; 

Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu; Trả 

lời 

câu 

hỏi, 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài. 

LO.1.1 

LO.2.1 

 

[1] 

2 CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH 

CHIẾN LƯỢC PR CỦA TỔ 

CHỨC 

2.1. Thực chất và vai trò của hoạch 

định chiến lược PR 

2.2. Nội dung và quy trình hoạch 

định chiến lược PR 

2.2.1. Tổng quát về quy trình hoạch 

định chiến lược PR 

2.2.2. Các bước của quá trình hoạch 

 Thuyết 

giảng; 

Phát 

vấn; 

Nêu và 

giải 

quyết 

vấn đề; 

Động 

Nghe 

giảng 

và ghi 

bài; 

Đọc 

nghiên 

cứu tài 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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định chiến lược PR 

 

não;  

Thảo 

luận 

nhóm, 

Đóng 

vai; 

Giao 

bài tập, 

tình 

huống 

 

 

liệu; Trả 

lời 

câu 

hỏi, 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài; Làm 

việc 

nhóm; 

Thuyết 

trình; 

Làm bài 

tập cá 

nhân 

3 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ HOẠT 

ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 

3.1. PR nội bộ 

3.1.1. Thực chất và vai trò của PR 

nội bộ 

3.1.1.1. Thực chất của PR nội bộ 

3.1.1.2. Vai trò của PR nội bộ 

3.1.2. Các kỹ thuật chủ yếu của hoạt 

động PR nội bộ 

3.1.2.1. Truyền thông nội bộ 

3.1.2.2. Xây dựng nền nếp văn hóa 

giao tiếp nội bộ 

3.1.2.3. Tổ chức các sự kiện PR nội 

bộ 

3.1.2.4. Xây dựng văn hóa tổ chức 

Thuyết 

giảng; 

Phát 

vấn; 

Nêu và 

giải 

quyết 

vấn đề; 

Động 

não; 

Hướng 

dẫn tự 

nghiên 

cứu 

Nghe 

giảng 

và ghi 

bài; 

Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu; Trả 

lời 

câu 

hỏi, 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

[1] 

[2] 

[3] 
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(doanh nghiệp) 

3.2. Quan hệ báo chí 

3.2.1. Tổng quan về báo chí Việt 

Nam 

3.2.2. Khái niệm và vai trò của báo 

chí 

3.2.3. Nguyên tắc hoạt động của báo 

chí 

3.2.4. Báo chí với quan hệ công 

chúng 

3.2.5. Xây dựng kế hoạch quan hệ 

báo chí 

3.2.6. Các kỹ thuật chủ yếu để xây 

dựng quan hệ báo chí 

3.2.6.1. Thông cáo báo chí 

3.2.6.2. Tổ chức họp báo 

3.2.6.3. Trả lời phỏng vấn báo chí 

3.2.6.4. Kỹ năng viết bài 

3.2.6.5. Giao tiếp với giới báo chí 

3.3.Tổ chức sự kiện 

3.3.1. Vai trò và nguyên tắc tổ chức 

sự kiện 

3.3.1.1. Khái niệm 

3.3.1.2. Vai trò của tổ chức sự kiện 

3.3.1.3. Nguyên tắc cơ bản tổ chức sự 

kiện 

3.3.2. Hoạch định kế hoạch tổ chức 

sự kiện 

3.3.2.1. Xây dựng kế hoạch nhân sự 

cho sự kiện 

3.3.2.3. Xây dựng kế hoạch tài chính 

cho sự kiện 

3.3.2.4. Triển khai các bước trong tổ 

chức sự kiện 

3.3.2.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả 

tổ chức sự kiện 

3.3.3. Các loại sự kiện cơ bản 

Thảo 

luận 

nhóm. 

phát 

biểu, 

trao 

đổi ý 

kiến, 

xây 

dựng 

bài; Làm 

việc 

nhóm; 

Thuyết 

trình; 
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3.4. Quản trị khủng hoảng 

3.4.1. Khủng hoảng và quản trị 

khủng hoảng 

3.4.2. Nội dung quản trị khủng hoảng 

3.4.2.1. Nhận diện những mối nguy 

hiêm tiềm tàng 

3.4.2.2. Phòng tránh những nguy cơ 

3.4.2.3. Lập kế hoạch giải quyết sự 

cố bất ngờ 

3.4.2.4. Nhận diện khủng hoảng 

3.4.2.5. Ngăn chặn khủng hoảng 

3.4.2.6. Giải quyết khủng hoảng 

3.4.2.7. Kiểm soát các phương tiện 

truyền thông 

3.4.2.8. Học hỏi kinh nghiệm từ 

khủng hoảng 

3.5. Quan hệ cộng đồng  

3.5.1. Cộng đồng và vai trò của quan 

hệ cộng đồng 

3.5.2. Các hoạt động quan hệ cộng 

đồng chủ yếu 

3.5.2.1. Quan hệ khách hàng 

3.5.2.2. Quan hệ với giới công quyền 

3.5.2.3. Quan hệ với các tổ chức hoạt 

động xã hội và công đồng dân cư 

3.5.2.4. Các hoạt động quan hệ cộng 

đồng khác 

Thảo luận nhóm 

Giao bài tập, tình huống, đóng vai 

4 Bài kiểm tra thường xuyên 

 (Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc Chương 2) 

Giao 

bài 

kiểm tra 

viết trên 

lớp 

Làm bài 

kiểm tra 

trong 

thời gian 

1 tiết 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 
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LO.3.2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu tiên quyết: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần tiên quyết: Quan hệ lao động 1     Mã 

HP: 1109 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, Kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

- Mục đích: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Đi học đầy đủ 

+ Tham gia xây dựng bài học, thảo luận nhóm 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

     Điểm danh, theo dõi quá trình học tập của sinh viên.  

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

kỳ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

 - Tiêu chí đánh giá giữa kỳ (kiểm tra học trình): 

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu -  - Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết), sau khi học xong chương 2 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra 
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10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Tiêu chí đánh giá thi cuối kỳ:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ NC. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

 + Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1 
Điểm chuyên cần 

(20%) 
X X X X X X X X 

2 
Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (30%) 
X X  X X X X X 

3 
Điểm thi kết thúc 

học phần (50%) 
X X X X X X X X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu 

có) 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Tiêu 

chí  

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D 

0 điểm 

Mức C 

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung 

bình nhóm 

Mức B 

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A 

Cộng tối đa 2 điểm so 

với điểm trung bình 

nhóm 
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Thảo 

luận 

 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công của 

nhóm 

Tham gia 

không tích cực, 

thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi 

tối đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm 

bằng điểm trung 

bình của nhóm 

Nhiệt tình, tích cực, có 

nhiều đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 02 

điểm so với điểm trung 

bình của nhóm 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D 

4,0-5,4 

Mức C 

5,5-6,9 

Mức B 

7,0-8,4 

Mức A 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc 

nội 

dung 

không 

phù 

hợp 

Nội 

dung 

phù 

hợp với 

yêu 

cầu, 

hình 

ảnh và 

giải 

thích 

chưa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ 

ràng 

Nội dung 

phù hợp với 

yêu cầu, 

thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình 

ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, có sử 

dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

phong phú đẹp, 

có sử dụng 

video và giải 

thích cụ thể 

50% 

Trình 

bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không 

đủ số 

lượng 

theo 

quy 

định 

Slide 

trình 

bày với 

sớ 

lượng 

phù 

hợp, sử 

dụng từ 

ngữ, 

hình 

ảnh rõ 

ràng 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, 

thân bài và 

kết luận, thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận. Thuật 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

25% 



921 
 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt 

quá 

thời 

gian 

quy 

định, 

sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

không 

đúng, 

phát 

âm 

không 

rõ, 

giọng 

nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài 

trình 

bày 

đầy đủ. 

Giọng 

nói 

nhỏ, 

phát 

âm còn 

1 số từ 

không 

rõ, sử 

dụng 

thuật 

ngữ 

phức 

tạp, 

chưa 

có 

tương 

tác với 

người 

nghe 

Phần trình 

bày có bố 

cục 3 phần 

rõ ràng, 

giọng nói 

vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định, 

thỉnh 

thoảng có 

tương tác 

với người 

nghe, 

người 

nghe có 

thể hiểu và 

kịp theo 

dõi nội 

dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn dễ 

hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu. Bố 

cục rõ ràng, 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát. Thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định. 

Tương tác 

tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được 

nội dung 

trình bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

Thu hút được sự 

chú ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và theo kịp tất 

cả các nội dung 

trình bày. Thời 

gian trình bày 

đúng quy định 

25% 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 

1 Ngô Minh 

Cách, Đào Thị 

Minh Thanh 

2015 Giáo trình Quan hệ 

công chúng 

NXB Tài chính  

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, 

tên bài báo, văn 

bản 

NXB, tên tạp chí/nơi ban 

hành VB 
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HỌC PHẦN 38A: VẬN CHUYỂN TRONG DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056    - Email: tanle@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729             - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Vận chuyển trong du lịch 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2541 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          25  

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  05  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  60 

6. Mục tiêu của học phần:  

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống 

về ngành công nghiệp vận chuyển: các khái niệm, lịch sử phát triển, vai trò và những 

đóng góp của ngành vận chuyển đối với nền kinh tế; những hoạt động cơ bản của hãng 

vận chuyển du lịch; mối quan hệ cung - cầu trong vận chuyển đường hàng không; hoạt 

động marketing, đầu tư, tài chính trong vận chuyển đường hàng không; nghiên cứu các 

ngành vận chuyển khác phục vụ trong ngành du lịch. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, vai trò của vận chuyển 

trong du lịch 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để phân loại các loại hình 

vận chuyển trong du lịch 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong vận chuyển khi kinh doanh dịch 

vụ du lịch lữ hành 

3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng khi vận chuyển trong du lịch 4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu quản trị vận 

chuyển trong kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng vận chuyển trong kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

vận chuyển trong kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
3 
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LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng vận chuyển trong kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả vận chuyển trong kinh doanh dịch vụ du lịch 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển ngành 

vận chuyển trong kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành  
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả dịch vụ vận chuyển trong du lịch, lữ hành  
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về quản trị chất lượng dịch vụ vận 

chuyển trong kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc quản trị chất lượng dịch vụ vận chuyển 

trong du lịch lữ hành 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của quản trị chất lượng dịch 

vụ vận chuyển trong du lịch, lữ hành 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành quản trị chất 

lượng dịch vụ vận chuyển trong du lịch, lữ hành 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Khái quát chung về ngành công nghiệp vận chuyển 

Chương 2: Những hoạt động cơ bản của hãng vận chuyển khách du lịch 

Chương 3: Tổng quan về ngành hàng không vận chuyển phục vụ khách du lịch 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1.  KHÁI QUÁT 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬN 

CHUYỂN 

1.1. Khái niệm ngành công 

nghiệp vận chuyển 

1.2. Lịch sử phát triển của 

ngành công nghiệp vận chuyển. 

1.3. Vai trò của ngành công 

nghiệp vận chuyển. 

1.4. Mối quan hệ giữa ngành du 

lịch và ngành vận chuyển 

1.5. Các phương tiện vận 

chuyển chủ yếu trong ngành du 

lịch. 

1.6. Những đóng góp của ngành 

công nghiệp vận chuyển trong 

ngành kinh tế và hoạt động du 

lịch. 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 Chương 2. NHỮNG HOẠT 

ĐỘNG CƠ BẢN CỦA HÃNG 

VẬN CHUYỂN KHÁCH DU 

- Thuyết 

giảng 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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LỊCH 

   2.1. Hoạt động cơ bản của hãng 

vận chuyển đường bộ 

2.2. Hoạt động cơ bản của hãng 

vận chuyển đường sắt 

2.3. Hoạt động cơ bản của hãng 

vận chuyển đường hàng không. 

2.4. Hoạt động cơ bản của hãng 

vận chuyển đường biển và 

cruiseship. 

2.5. Một số loại hình vận 

chuyển khác phục vụ du lịch 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 Chương 3. TỔNG QUAN VỀ - Thuyết - Lắng nghe LO.1.3  
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NGÀNH HÀNG KHÔNG 

VẬN CHUYỂN, PHỤC VỤ 

KHÁCH DU LỊCH. 

3.1. Lịch sử ngành vận chuyển 

hàng không 

3.2. Các khái niệm cơ bản về 

vận chuyển khách du lịch bằng 

đường hàng không. 

3.3. Các quy định, thỏa ước 

quốc tế về vận chuyển khách 

của ngành hành không. 

3.4. Các nhà cung cấp dịch vụ 

vận chuyển của ngành hàng 

không. 

3.5. Mối quan hệ cung cầu 

trong ngành vận chuyển hàng 

không. 

3.6. Marketing trong ngành vận 

chuyển hàng không. 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

LO.2.3 

LO.3.3 
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cách ứng xử 

hợp lý 

4 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 
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- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 



931 
 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lê Văn Tấn (chủ 

biên) 
2022 

Tập bài giảng vận chuyển 

trong du lịch 

Tài liệu lưu hành 

nội bộ 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
 

Eden Sorupia 

 

2005 

Rethinking the role of 

transportation in tourism 

The University of 

Melbourne. 

3 

 

Mariya A. Ishutkina 

 

2011 

Analysis of the interaction 

between air transportation 

and economic activity: A 

worldwide perspective 

Massachusetts 

Institute of 

technology. 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP 8 1  





933 
 

HỌC PHẦN 38B: TÀI TRỢ VÀ GÂY QUỸ CHO SỰ KIỆN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tài trợ và gây quỹ cho sự kiện 

- Tên (tiếng Anh): Event Sponsorship and Fundraising 

- Mã học phần: 2530 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30 

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  
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- Giờ tự học:  90 

6. Mục tiêu của học phần:  

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng vận dụng kiến thức về quản trị sự kiện vào công 

việc cụ thể qua các bài tập thực hành. Sinh viên thực hành và nâng cao kỹ năng xử lý 

tình huống và làm việc nhóm về công tác quản lý, tổ chức sự kiện, phân tích và đánh 

giá các sự kiện qua các hoạt động tình huống thực tế, và vận dụng được kiến thức về 

quản trị sự kiện vào công việc cụ thể qua các bài tập thực hành qua đó sẽ nâng cao khả 

năng và tự nghiên cứu và làm việc nhóm. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, đặc điểm của hoạt động tài 

trợ và gây quỹ sự kiện 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tác động đến tài trợ và gây quỹ sự kiện 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong tài trợ và gây quỹ sự kiện 
3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong tài trợ gây quỹ sự kiện  4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu của tài trợ và 

gây quỹ sự kiện trong kinh doanh dịch vụ du lịch 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng tài trợ gây quỹ sự kiện trong kinh doanh du lịch  
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

hoạt động tài trợ gây quỹ sự kiện trong kinh doanh du lịch 
3 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng vận động tài trợ và gây quỹ sự kiện trong kinh doanh 

du lịch  

3 
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- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả tài trợ gây quỹ sự kiện trong kinh doanh du lịch 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ tài trợ gây quỹ sự kiện trong kinh doanh du lịch  
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động tài trợ gây quỹ sự kiện trong kinh doanh du 

lịch 

5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về tài trợ gây quỹ sự kiện trong 

kinh doanh du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc quản trị và tài trợ gây quỹ sự kiện trong 

kinh doanh du lịch 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động tài trợ gây 

quỹ sự kiện trong kinh doanh du lịch 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như kêu gọi tài trợ gây quỹ sự 

kiện trong kinh doanh du lịch 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Bản chất của tài trợ gây quỹ sự kiện 

Chương 2: Lập kế hoạch tài trợ gây quỹ sự kiện 

Chương 3: Tổ chức và tính toán thời gian tài trợ gây quỹ sự kiện 

Chương 4: Chiến lược tài trợ gây quỹ sự kiện 

Chương 5: Danh sách khách mời tài trợ gây quỹ sự kiện 

Chương 6: Địa điểm tài trợ gây quỹ sự kiện 

Chương 7: Tổ chức đón khách tài trợ gây quỹ sự kiện 

Chương 8: Không gian tổ chức tài trợ gây quỹ sự kiện 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA 

TÀI TRỢ GÂY QUỸ  SỰ KIỆN 

1.1. Đối tượng nghiên cứu môn 

học 

1.2. Quan điểm và phương pháp 

nghiên cứu 

1.3. Tổng quan về lĩnh vực tài 

trợ gây quỹ sự kiện ở Việt Nam 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH 

TÀI TRỢ GÂY QUỸ SỰ KIỆN 

2.1. Dự toán ngân sách tài trợ 

- Thuyết 

giảng 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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gây quỹ sự kiện 

2.2. Lập kế hoạch tài trợ gây 

quỹ sự kiện 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC VÀ - Thuyết - Lắng nghe LO.1.3  
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TÍNH TOÁN THỜI GIAN TÀI 

TRỢ GÂY QUỸ SỰ KIỆN 

3.1. Quy trình tổ chức và nội 

dung công việc 

3.2. Tính toán thời gian 

3.3. Những biến đổi của kinh tế 

trong thời kì hiện đại 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC  - Lắng nghe LO.1.3  
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TỔ CHỨC TÀI TRỢ GÂY QUỸ  

SỰ KIỆN 

4.1. Khái niệm, vị trí 

4.2. Quá trình xây dựng chiến 

lược 

4.3. Một số loại hình chiến lược 

tổ chức tài trợ gây quỹ sự kiện 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

5 CHƯƠNG 5: DANH SÁCH 

KHÁCH MỜI TÀI TRỢ GÂY 

QUỸ CHO SỰ KIỆN 

5.1. Khách mời. 

5.2. Thiếp mời 

5.3. Những vấn đề khác 

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

6 CHƯƠNG 6: ĐỊA ĐIỂM TỔ 

CHỨC TÀI TRỢ VÀ GÂY 

QUỸ CHO SỰ KIỆN 

6.1. Địa điểm và yêu cầu 

6.2. Những điểm lưu ý về địa 

điểm 

 

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

7 CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC ĐÓN 

KHÁCH TÀI TRỢ VÀ GÂY 

QUỸ CHO SỰ KIỆN 

7.1. Phương tiện chở khách 

7.2. Bến bãi đỗ xe và đưa đón 

khách 

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

8 CHƯƠNG 8: KHÔNG GIAN 

TỔ CHỨC TÀI TRỢ VÀ GÂY 

QUỸ CHO SỰ KIỆN 

8.1. Sân khấu, âm thanh, ánh 

sáng 

8.2. Những yêu cầu về phòng 

họp, hội thảo       

 - Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 
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học phần) LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 



943 
 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 
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11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Lê Đình Tân 2022 
Tập bài giảng Quản trị và 

tổ chức sự kiện 

Tài liệu lưu hành 

nội bộ 

 

2 

Johnny Allen, 

William O’Toole, 

Robert Harris, Ian 

McDonnell 

2008 
Quản trị rủi ro và bảo 

hiểm trong doanh nghiệp 

John Wiley & 

Sons Australia, 

Ltd 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 

 

Leonard H. Hoyle, 

John Wiley & Sons 

 

2002 

Event Marketing – How to 

successfully promote 

events, festivals, 

conventions and 

expositions 

 

John Wiley & 

Sons, Inc 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: BẢN CHẤT CỦA TÀI TRỢ VÀ GÂY QUỸ 

CHO SỰ KIỆN 

3 1  

2 Chương 2: LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TÀI TRỢ VÀ 

GÂY QUỸ CHO SỰ KIỆN 

4 2  

3 Chương 3: TỔ CHỨC VÀ TÍNH TOÁN THỜI GIAN 4 2  
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HỌC PHẦN 38C: KINH DOANH DỊCH VỤ BỔ SUNG TRONG DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0964.562.056                   - Email: tanle@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.612.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Kinh doanh dịch vụ bổ sung trong du lịch 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2511 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          35    

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  10  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  90 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh dịch vụ 

bổ sung; vai trò, chức năng, đặc điểm của kinh doanh dịch vụ bổ sung trong du lịch; 

các vấn đề liên quan đến công viên giải trí, công viên chuyên đề; các dịch vụ thể thao 

biển và vui chơi giải trí khác; tổ chức kinh doanh dịch vụ bổ sung trong khách sạn; tổ 

chức kinh doanh dịch vụ bổ sung trong lữ hành; quản trị chất lượng dịch vụ bổ sung 

trong du lịch. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm về các dịch vụ bổ sung trong 

kinh doanh du lịch 
1 - 2 

LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được đặc 

điểm, phân loại các loại dịch vụ bổ sung trong kinh doanh du 

lịch 

3 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được điều 

kiện phát triển dịch vụ bổ sung trong kinh doanh du lịch 
4 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định về vai trò, đặc 

điểm của dịch vụ bổ sung trong kinh doanh du lịch 
3 

LO2 

- Hiểu về đặc điểm kinh doanh dịch vụ bổ sung trong du lịch 4 

- Đánh giá được đặc điểm về sản phẩm, về đội ngũ lao động, 

về vốn và cơ sở kĩ thuật trong kinh doanh dịch vụ bổ sung 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao dịch 

vụ bổ sung trong du lịch 
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 3 
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dịch vụ bổ sung 

 

 

LO.1.3 

- Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng thu hút được khách hàng sử dụng dịch vụ bổ sung 
3 

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp thu hút khách 

sử dụng dịch vụ bổ sung 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển dịch 

vụ bổ sung 
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp thu hút khách sử 

dụng dịch vụ bổ sung 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về kinh doanh dịch vụ bổ sung 

trong lĩnh vực du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để nghiên cứu về các loại hình dịch vụ bổ sung trong thực 

hiện công tác. 

3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

bảo tồn, phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch 

bổ sung nhằm mục tiêu tạo công ăn việc làm, phát triển du 

lịch bền vững. 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để tư vấn đối với các lĩnh vực liên quan đến các loại hình 

kinh doanh dịch vụ du lịch bổ sung 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về dịch vụ bổ sung trong du lịch như: khái 

niệm, phân loại các loại dịch vụ bổ sung, vai trò của dịch vụ bổ sung 

Chương 2: Nghiên cứu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bổ sung và quản trị 

kinh doanh dịch vụ bổ sung 

Chương 3: Nghiên cứu về phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung 

như: Một số nhân tố ảnh hưởng khả năng thu hút khách sử dụng dịch vụ bổ sung; 

Phương hướng phát triển dụng dịch vụ bổ sung; Các biện pháp thu hút khách sử dụng 

dịch vụ bổ sung 
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  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Chương 1: DỊCH VỤ BỔ 

SUNG TRONG DU LỊCH 

1.1. Khái niệm dịch vụ bổ sung 

1.2. Một số dịch vụ bổ sung 

1.2.1. Dịch vụ vui chơi thể thao 

1.2.2. Dịch vụ văn hóa giải trí 

1.2.3. Dịch vụ y tế 

1.2.4. Dịch vụ thẩm mĩ và sinh 

hoạt 

1.2.5. Dịch vụ văn phòng, thư kí 

1.2.6. Dịch vụ tư vấn, thương mại 

1.3. Vai trò của dịch vụ bổ sung 

1.3.1. Đối với doanh nghiệp 

1.3.2. Đối với khách hàng 

1.3.3. Đối với xã hội 

1.4. Đặc điểm của dịch vụ bổ 

sung 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

LO.2.1 

LO.3.1 
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cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

 

2 Chương 2: TỔ CHỨC KINH 

DOANH DỊCH VỤ BỔ SUNG 

VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

DỊCH VỤ BỔ SUNG. 

1. Khái niệm kinh doanh dịch 

vụ bổ sung trong du lịch 

2. Đặc điểm kinh doanh dịch 

vụ bổ sung trong du lịch 

3. Nội dung kinh doanh dịch 

vụ bổ sung trong du lịch 

4. Hiệu quả kinh doanh dịch 

vụ bổ sung 

 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

LO.2.2 

LO.3.2 
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đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

3 Chương 3: PHÁT TRIỂN VÀ 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

DỊCH VỤ BỔ SUNG. 

3.1. Một số nhân tố ảnh hưởng 

khả năng thu hút khách sử dụng 

dịch vụ bổ sung 

3.1.1. Cơ sở vật chất kĩ thuật 

3.1.2. Lực lượng lao động 

3.1.3. Điều kiện tổ chức 

3.1.4. Chất lượng dịch vụ 

3.2. Phương hướng phát triển 

dụng dịch vụ bổ sung 

3.2.1. Khai thác tiềm năng sẵn có  

3.2.2. Khai thác tiềm năng của xã 

hội - vùng dân cư 

3.2.3. Khai thác tiềm năng văn 

hóa đặc thù của khu vực 

3.2.4. Phát triển dịch vụ bổ sung 

cho khách quốc tể, khách nội địa, 

nội vùng 

3.2.5. Phát triển đa dạng dịch vụ 

bổ sung trong đó có dịch vụ 

chuyên môn sâu 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 
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3.3. Các biện pháp thu hút 

khách sử dụng dịch vụ bổ sung 

3.3.1. Bồi dưỡng đội ngũ nhân 

viên 

3.3.2. Nâng cao chất lượng phục 

vụ 

3.3.3. Chính sách sản phẩm 

3.3.4. Đa dạng hóa các loại sản 

phâm 

3.3.5. Đổi mới và tạo sản phẩm 

đặc trưng, phù hợp thị hiếu của 

khách  

 

 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 Bài thi kết thúc học phần Bài viết  Hoàn thành LO.1.1  
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(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra-đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy – học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 
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- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thứctham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy – học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 
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11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban hành 

VB 

1 

Lê Đình Tân 2022 

Tập bài giảng kinh doanh 

dịch vụ bổ sung trong du 

lịch 

Tài liệu lưu hành 

nội bộ 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Phạm Xuân Hậu  2011 Quản trị chất lượng dịch 

vụ du lịch 

Nxb Thống kê 

3 
Lưu Bội Minh 2001 Quản trị khách sạn hiện 

đại 

Nxb Chính trị 

Quốc gia 

4 

 

Nguyễn Quang Toán 

 

2001 

Thiết lập hệ thống quản lý 

tập trung vào chất lượng 

và hướng tới khách hàng 

Nxb ĐHQG  

Tp. HCM 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: DỊCH VỤ BỔ SUNG TRONG DU LỊCH 10 3  

2 Chương 2: TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ BỔ 

SUNG VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ BỔ 

SUNG 

15 4  

3 Chương 3: PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG 

10 2  
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HỌC PHẦN 38D: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729          - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch 

- Tên (tiếng Anh):  

- Mã học phần: 2527 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          40 

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ thảo luận:  5  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  90 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có thể 

đối phó lại những rủi ro trong tổ chức sự kiện. Các nội dung chính bao gồm phân tích 

rủi ro, phân tích và đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro, các phương pháp giảm thiểu rủi 

ro. Một sô rủi ro thường gặp: hỏa hoạn, mất điện đột xuất,hư hỏng trang thiết bị, tình 

trạng cấp cứu hoặc hoảng loạn cũng như cách giữ an toàn cho các đại biểu, khách mời, 

người tổ chức, nhà tài trợ và khách hàng 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

 
 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Nhớ, hiểu được các khái niệm, đặc điểm của các loại rủi ro 1 - 2 LO2 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tác động của mối nguy hiểm và rủi ro 
3 

LO.1.2 

 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để xác định được những 

tình huống khó khăn trong quản trị rủi ro trong kinh doanh 

du lịch  

3 

LO2 

- Hiểu về văn bản sử dụng trong quản trị rủi ro trong kinh 

doanh du lịch  
4 

- Đánh giá được đặc điểm lao động và yêu cầu quản trị rủi ro 

trong kinh doanh dịch vụ du lịch 
4 

- Hiểu được đặc điểm chung về phát triển và nâng cao chất 

lượng quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch  
5 

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để đánh giá chất lượng 

phục vụ quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch 
3 

 - Phân tích được đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến khả 3 
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LO.1.3 

năng quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch  

- Đánh giá được ảnh hưởng của các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch 
5 

LO.1.4. 

 

- Hiểu được vấn đề chung về phương hướng phát triển 

nghiệp vụ quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch  
3 

- Phân tích và đánh giá được các biện pháp nâng cao hiệu 

quả nghiệp vụ quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch 
5 

LO3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng  

LO.2.3 
- Vận dụng được hiểu biết về quản trị rủi ro trong kinh 

doanh du lịch. 
3 

LO5 

LO8 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 
- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để thực hiện tốt việc quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch 
3 

LO11 

LO.3.2 

LO.3.3 

- Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc vận dụng kiến thức 

chuyên môn để tư vấn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về 

nâng cao hiệu quả và chất lượng của quản trị rủi ro trong 

kinh doanh du lịch 

3 

- Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên môn 

để đào tạo, hướng dẫn cũng như thực hành quản trị rủi ro 

trong kinh doanh du lịch 

3 

   

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần nghiên cứu các vấn đề như sau: 

Chương 1: Giới thiệu chung về rủi ro 

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro trong kinh doanh du 

lịch 

Chương 3: Nhận dạng nguy hiểm và rủi ro trong kinh doanh du lịch 

Chương 4: Đo lường rủi ro trong kinh doanh du lịch 

Chương 5: Kiểm soát rủi ro trong kinh doanh du lịch 

Chương 6: Tài trợ cho tổn thất trong kinh doanh du lịch 

  8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản Phương pháp dạy&học CĐR Tài 
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theo chương, mục 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

học 

phần 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

CHUNG VỀ RỦI RO 

1.1. Mối nguy hiểm  

1.2. Khái niệm về rủi ro  

1.3. Phân loại rủi ro  

1.4. Những tác động của mối 

nguy hiểm và rủi ro  

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

- Hoàn thành 

bài tập theo 

chương  

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

11] 

[2][3]  

Bài tập chương 1 Thảo 

luận 

nhóm 

Phát biểu và 

chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

2 CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN 
ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ 
RỦI RO TRONG KINH 
DOANH DU LỊCH  

2.1. Giới thiệu về quản trị rủi ro 

- Thuyết 

giảng 

 

 

- Lắng nghe 

bài giảng 

 

- Suy nghĩ, tự 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 
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trong kinh doanh du lịch 

2.2. Khái niệm về quản trị rủi 

ro trong kinh doanh du lịch 

2.3. Quá trình quản trị rủi ro 

trong kinh doanh du lịch 

  

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

do nêu ý 

tưởng riêng 

 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

Bài tập Chương 2 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 CHƯƠNG 3: NHẬN DẠNG 

NGUY HIỂM VÀ RỦI RO 

TRONG KINH DOANH DU 

- Thuyết 

giảng 

- Lắng nghe 

bài giảng 

LO.1.3  
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LỊCH 

3.1. Thành phần của rủi ro 

trong kinh doanh du lịch 

3.2. Tác động chuỗi của nguyên 

nhân, rủi ro và hậu quả  

3.3. Nhận dạng mối nguy hiểm  

3.4. Các phương pháp nhận 

dạng rủi ro  

 

 

- Động 

não 

 

 

 

 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

 

- Suy nghĩ, tự 

do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Bài tập Chương 3 Thảo 

luận 

nhóm, 

đóng vai 

học tập 

-  Phát biểu 

và chia sẻ các 

quan điểm, 

cùng nhau 

nắm vững vấn 

đề học tập. 

Sinh 

viên đóng vai 

diễn, qua 

đó sinh 

viên thể hiện 

quan điểm, 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

4 CHƯƠNG 4: ĐO LƯỜNG RỦI 

RO TRONG KINH DOANH 
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DU LỊCH  

4.1. Một số vấn đề cơ bản 

đo lường rủi ro trong 

kinh doanh du lịch 

4.2. Nguồn dữ liệu đo 

lường 

4.3. Phương pháp đo lường rủi 

ro  

4.3.1. Thang đo ảnh 

hưởng  

4.3.2. Thang đo khả 

năng xảy ra  

4.3.3. Sắp xếp thứ tự ưu tiên 

4.4. Ước lượng trực tiếp phân 

phối xác suất của tổng tổn thất  

4.5. Ước lượng gián tiếp phân 

phối xác suất của tổng tổn thất  

4.6. Đặc tính của phân phối 

tổng tổn thất 

5 CHƯƠNG 5: KIỂM SOÁT 

RỦI RO TRONG KINH 

DOANH DU LỊCH  

5.1. Giới thiệu  

5.2. Nguyên nhân của tổn thất  

5.3. Giảm rủi ro  

5.4. Rủi ro lan truyền  

5.5. Bồi thường rủi ro  
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5.6. Phối hợp rủi ro  

 

  

6 CHƯƠNG 6: TÀI TRỢ CHO 

TỔN THẤT TRONG KINH 

DOANH DU LỊCH 

6.1. Giới thiệu  

6.2. Tác động của bảo hiểm đối 

với giá trị vốn cổ phần - phân 

tích sau tổn thất  

6.3. Phân tích bảo hiểm trước 

tổn thất  

6.4. Bảo hiểm và chi phí vốn  

6.5. Ứng dụng kỹ thuật hoạch 

định ngân quỹ vốn trong quản 

trị rủi ro  

    

7 Bài thi kết thúc học phần 

(90 phút/1 bài) 

(Đánh giá năng lực người học tại 

thời điểm kết thúc thời gian ôn thi 

học phần) 

Bài viết  Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 
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9.1. Học phần học trước: Không 

9.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 

tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 

50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 
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- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

           + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

 

1 
Nguyễn Quang Thu 2011 

Quản trị rủi ro và bảo 

hiểm trong doanh nghiệp 

Nxb Thống kê 

Tp.HCM 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
 

Nguyễn Ngọc Trang 

 

2013 

 

Quản trị rủi ro tài chính 

Nxb ĐHKT  

Tp.HCM 

 

12.Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời 

gian 
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HỌC PHẦN 39: THỰC TẾ TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH 1  

(ĐIỂM TUYẾN TẠI VIỆT NAM) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Thực tế tuyến, điểm du lịch 1 (Điểm tuyến tại Việt Nam) 

- Tên (tiếng Anh): Actual Itineraries and destinations 1 

- Mã học phần: 2535 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          0  

- Giờ thực hành:  90  
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- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  135 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch qua 

thực tế hướng dẫn du lịch tại một số tuyến điểm du lịch ở Việt Nam, ưu tiên kết hợp 

thực tế tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam trong hệ thống. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Cung cấp cho người học những kỹ năng, thao tác tác 

nghiệp trong quá trình cọ sát với thực tế toàn diện mọi lĩnh 

vực, cụ thể ở một chương trình du lịch: công tác lữ hành, 

khách sạn, dịch vụ… 

- Giúp sinh viên gắn lý luận với thực tiễn trong học tập. 

2 

LO2 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 

- Học tập các kỹ năng thuyết 

minh và hoạt náo từ hướng dẫn viên chuyên nghiệp; 

- Hình thành các kỹ năng thu 

thập thông tin, kỹ năng hoạt động nhóm; 

- Bàn bạc thống nhất chương 

trình tour tối ưu dưới sự trợ giúp của các giảng viên; 

- Rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật 

và tinh thần đồng đội cũng như kỹ năng làm việc độc lập 

cho sinh viên 

4 

LO.9 

LO.10 

LO.11 

LO.12 

LO.13 

LO.14 
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LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

-  Trang bị cho người học lòng say mê nghề nghiệp, sự 

tự tin, linh hoạt, chủ động trong tác nghiệp. 

- Sinh viên rèn luyện tinh thần tích cực tham gia đầy đủ 

các hoạt động trong chương trình thực tế. 

- Sinh viên cần tích cực thu thập thông tin, tìm hiểu 

thực tế viết bài báo cáo. 

- Sinh viên tuân thủ các quy định và kỷ luật theo yêu 

cầu của giảng viên hướng dẫn và chương trình thực tế 

bộ môn.  

3 

LO.15 

LO.16 

LO.17 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

qua thực tế hướng dẫn du lịch tại một số tuyến điểm du lịch ở Việt Nam, ưu tiên kết 

hợp thực tế tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam trong hệ thống. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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khảo 

1 Phần 1: CHUẨN BỊ TRƯỚC 

CHUYẾN ĐI 

1.1 Lựa chọn tuyến - điểm thăm 

quan trong chuyến đi thực tế. 

1.2 Hệ thống lại trên lớp kiến 

thức một số môn học yêu cầu có 

thực tế: Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch, Di tích lịch sử - văn hóa và 

danh thắng Việt Nam. 

1.3 Phổ biến nội dung và lịch 

trình thực tế 

1.4 Nêu yêu cầu thực tế, hình 

thức báo cáo 

1.5 Phân công trách nhiệm 

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn, phổ 

biến nội 

dung, 

yêu cầu 

và cách 

thức 

đánh giá 

 

Quan sát, tìm 

hiểu thông tin 

của đơn vị đi 

thực tập, tổng 

hợp viết báo 

cáo thực tập 

dưới sự 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

 Phần 2: TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN 

2.1 Ghi chép các thông tin về 

tuyến tham quan khảo sát theo lộ 

trình thực tế. 

2.2 Sinh viên tích cực lắng nghe, 

ghi chép các thông tin về điểm du 

lịch.  

2.3 Thực hành thuyết minh về 

tuyến điểm đã đăng ký từ lúc lên 

kết hoạch 

2.4 Tham gia trao đổi học tập các 

nội dung liên quan đến hoạt động 

kinh doanh lưu trú tại khách sạn 
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(Nhận diện cơ cấu tổ chức Khách 

sạn; Tiêu chuẩn trong quản lý 

khách sạn; Các hoạt động quản lý 

chung) 

2.5 Học hỏi và thảo luận những 

vấn đề về kinh doanh lưu trú với 

quản lý khách sạn. 

 Phần 3: TỔ CHỨC THU 

HOẠCH 

3.1 Chấm sản phẩm 

Chấm nhật ký chuyến đi và báo 

cáo thực tế các vấn đề liên quan 

đến công việc mà sinh viên đảm 

nhiệm trong chuyến đi. 

3.2 Tổ chức báo cáo thuyết trình 

Tổ chức seminar về các nội dung: 

Một số tình huống xảy ra trong 

hoạt động hướng dẫn du lịch; 

những bài học kinh nghiệm rút ra 

từ chuyến đi thực tế. 

    

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần: Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

9.2. Yêu cầu khác:  

Người học chủ động liên hệ và tìm hiểu đơn vị thực tập, thường xuyên liên hệ 

với giảng viên hướng dẫn 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Phương thức đánh giá 
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 Kết quả đánh giá học phần thể hiện qua kết quả đánh giá báo cáo thực 

hành, tổng hợp đánh giá về ý thức, trách nhiệm của người học, hình thức và nội dung 

của báo cáo, đánh giá nhận xét của đơn vị thực tập. 

+ Đánh giá tinh thần, tác phong, ý thức thái độ: 10% 

+ Đánh giá kỹ năng học hỏi, tiếp thu kiến thức trong quá trình thực tập: 20% 

+ Đánh giá kết quả báo cáo tổng kết: 70% 

10.2. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

LO.1.1 LO.2.1 LO.3.1 

1 Tổng điểm báo cáo thực tế X X X 

 

10.3. Bảng tiêu chí đánh giá điểm 

RUBIC ĐIỂM 

Tiêu chí 

đánh giá 

 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 

Mức F (0 

điểm) 

Mức D 

(0,5 - 2,8 

điểm) 

Mức C (3 

- 4,8 

điểm) 

Mức B (5 - 

7,8 điểm) 

Mức A (8 - 

10 điểm) 

 

Chuyên 

cần 

Không 

tham dự 

Tham dự 

thực hành 

không 

chuyên 

cần 30% - 

40% 

Khá 

chuyên 

cần 20 - 

30% 

Chuyên cần 

10 - 20% 

Rất chuyên 

cần 0 - 10% 

30% 

Điểm báo 

cáo 

Không có 

hoặc 

không đạt 

yêu cầu về 

nội dung, 

hình thức 

Có báo 

cáo, nội 

dung và 

hình thức 

đạt yêu 

cầu tối 

thiểu 

Báo cáo 

thực tập 

đạt yêu 

cầu cơ 

bản, nội 

dung đầy 

đủ 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 

định của 

người học về 

nội dung thực 

hành 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 

định của 

người học về 

nội dung thực 

hành, thể hiện 

sự hiểu biết 

và kỹ năng 
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của người học 

về nội dung 

thực hành 

Điểm trừ  

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 

Lê Văn Tấn 2022 
Tập bài giảng thực tế 

tuyến điểm du lịch 

Trường ĐH Công 

đoàn (Lưu hành 

 nội bộ) 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Đinh Trung Kiên 2006 Giáo trình nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch 

Nxb ĐHQG Hà 

Nội 

3 

Nguyễn Văn Mạnh, 

Phạm Hồng Chương 

2009 Giáo trình quản trị kinh 

doanh lữ hành 

 

Nxb ĐHKTQD 

 

 

12. Kế hoạch và nội dung thực tế 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Hoạt động 1: Liên hệ địa điểm thực tế 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch 

Hoạt động 3: Quan sát, thu thập thông tin về các hoạt 

động dịch vụ du lịch 

Hoạt động 4: Đánh giá khái quát tình hình kinh doanh 

của doanh nghiệp du lịch 

Hoạt động 5: Hoàn tất việc thu thập số liệu, tài liệu tại 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch để viết báo cáo 

 90  
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HỌC PHẦN 40: THỰC TẾ TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH 2  

(ĐIỂM TUYẾN DU LỊCH QUỐC TẾ) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Thực tế tuyến, điểm du lịch 2 (Điểm tuyến du lịch quốc 

tế) 

- Tên (tiếng Anh): Actual Itineraries and destinations 2 

- Mã học phần: 2537 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          0  
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- Giờ thực hành:  90  

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  135 

6. Mục tiêu của học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch qua 

thực tế hướng dẫn du lịch tại một số tuyến điểm du lịch Nước ngoài, ưu tiên những 

nước miễn thị thực trong khu vực ASEAN và có nền du lịch phát triển như: Thái Lan, 

Singapore, Malaysia, Campuchia, …  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã 

CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức 

độ theo 

thang 

Bloom 

Liên 

kết với 

CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Cung cấp cho người học những kỹ năng, thao tác tác 

nghiệp trong quá trình cọ sát với thực tế toàn diện mọi 

lĩnh vực, cụ thể ở một chương trình du lịch: công tác lữ 

hành, khách sạn, dịch vụ… 

- Giúp sinh viên gắn lý luận với thực tiễn trong học tập. 

2 

LO2 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   
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LO.2.1 

- Học tập các kỹ năng thuyết 

minh và hoạt náo từ hướng dẫn viên chuyên nghiệp; 

- Hình thành các kỹ năng thu 

thập thông tin, kỹ năng hoạt động nhóm; 

- Bàn bạc thống nhất chương 

trình tour tối ưu dưới sự trợ giúp của các giảng viên; 

- Rèn luyện tính tổ chức, kỷ 

luật và tinh thần đồng đội cũng như kỹ năng làm 

việc độc lập cho sinh viên 

 

4 

LO.9 

LO.10 

LO.11 

LO.12 

LO.13 

LO.14 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

-  Trang bị cho người học lòng say mê nghề nghiệp, 

sự tự tin, linh hoạt, chủ động trong tác nghiệp. 

- Sinh viên rèn luyện tinh thần tích cực tham gia 

đầy đủ các hoạt động trong chương trình thực tế. 

- Sinh viên cần tích cực thu thập thông tin, tìm hiểu 

thực tế viết bài báo cáo. 

- Sinh viên tuân thủ các quy định và kỷ luật theo 

yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và chương trình 

thực tế bộ môn.  

3 

LO.15 

LO.16 

LO.17 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

qua thực tế hướng dẫn du lịch tại một số tuyến điểm du lịch Nước ngoài, ưu tiên 

những nước miễn thị thực trong khu vực ASEAN và có nền du lịch phát triển như: 

Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, …  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 
CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Giảng 

viên 
Sinh viên 
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Tài 

liệu 

tham 

khảo 

1 Phần 1: CHUẨN BỊ TRƯỚC 

CHUYẾN ĐI 

1.1 Lựa chọn tuyến - điểm thăm 

quan trong chuyến đi thực tế. 

1.2 Hệ thống lại trên lớp kiến 

thức một số môn học yêu cầu có 

thực tế: Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch, Di tích lịch sử - văn hóa và 

danh thắng Việt Nam. 

1.3 Phổ biến nội dung và lịch 

trình thực tế 

1.4 Nêu yêu cầu thực tế, hình 

thức báo cáo 

1.5 Phân công trách nhiệm 

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn, phổ 

biến nội 

dung, 

yêu cầu 

và cách 

thức 

đánh giá 

 

Quan sát, tìm 

hiểu thông tin 

của đơn vị đi 

thực tập, tổng 

hợp viết báo 

cáo thực tập 

dưới sự 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

 Phần 2: TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN 

2.1 Ghi chép các thông tin về 

tuyến tham quan khảo sát theo lộ 

trình thực tế. 

2.2 Sinh viên tích cực lắng nghe, 

ghi chép các thông tin về điểm du 

lịch.  

2.3 Thực hành thuyết minh về 

tuyến điểm đã đăng ký từ lúc lên 

kết hoạch 

    



980 
 

2.4 Tham gia trao đổi học tập các 

nội dung liên quan đến hoạt động 

kinh doanh lưu trú tại khách sạn 

(Nhận diện cơ cấu tổ chức Khách 

sạn; Tiêu chuẩn trong quản lý 

khách sạn; Các hoạt động quản lý 

chung) 

2.5 Học hỏi và thảo luận những 

vấn đề về kinh doanh lưu trú với 

quản lý khách sạn. 

 Phần 3: TỔ CHỨC THU 

HOẠCH 

3.1 Chấm sản phẩm 

Chấm nhật ký chuyến đi và báo 

cáo thực tế các vấn đề liên quan 

đến công việc mà sinh viên đảm 

nhiệm trong chuyến đi. 

3.2 Tổ chức báo cáo thuyết trình 

Tổ chức seminar về các nội dung: 

Một số tình huống xảy ra trong 

hoạt động hướng dẫn du lịch; 

những bài học kinh nghiệm rút ra 

từ chuyến đi thực tế. 

    

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần: Thực tế tuyến điểm 

du lịch 1 

9.2. Yêu cầu khác:  
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Người học chủ động liên hệ và tìm hiểu đơn vị thực tập, thường xuyên liên hệ 

với giảng viên hướng dẫn 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Phương thức đánh giá 

 Kết quả đánh giá học phần thể hiện qua kết quả đánh giá báo cáo thực 

hành, tổng hợp đánh giá về ý thức, trách nhiệm của người học, hình thức và nội dung 

của báo cáo, đánh giá nhận xét của đơn vị thực tập. 

+ Đánh giá tinh thần, tác phong, ý thức thái độ: 10% 

+ Đánh giá kỹ năng học hỏi, tiếp thu kiến thức trong quá trình thực tập: 20% 

+ Đánh giá kết quả báo cáo tổng kết: 70% 

10.2. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

LO.1.1 LO.2.1 LO.3.1 

1 Tổng điểm báo cáo thực tế X X X 

 

10.3. Bảng tiêu chí đánh giá điểm 

RUBIC ĐIỂM 

Tiêu chí 

đánh giá 

 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 

Mức F (0 

điểm) 

Mức D 

(0,5 - 2,8 

điểm) 

Mức C (3 

- 4,8 

điểm) 

Mức B (5 - 

7,8 điểm) 

Mức A (8 - 

10 điểm) 

 

Chuyên 

cần 

Không 

tham dự 

Tham dự 

thực hành 

không 

chuyên 

cần 30% - 

40% 

Khá 

chuyên 

cần 20 - 

30% 

Chuyên cần 

10 - 20% 

Rất chuyên 

cần 0 - 10% 

30% 

Điểm báo 

cáo 

Không có 

hoặc 

không đạt 

yêu cầu về 

nội dung, 

Có báo 

cáo, nội 

dung và 

hình thức 

đạt yêu 

Báo cáo 

thực tập 

đạt yêu 

cầu cơ 

bản, nội 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 
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hình thức cầu tối 

thiểu 

dung đầy 

đủ 

định của 

người học về 

nội dung 

thực hành 

định của 

người học về 

nội dung thực 

hành, thể hiện 

sự hiểu biết 

và kỹ năng 

của người 

học về nội 

dung thực 

hành 

Điểm trừ  

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 

Lê Văn Tấn 2022 
Tập bài giảng thực tế 

tuyến điểm du lịch 

Trường ĐH 

Công đoàn (Lưu 

hành 

 nội bộ) 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
Đinh Trung Kiên 2006 Giáo trình nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch 

Nxb ĐHQG Hà 

Nội 

3 

Nguyễn Văn Mạnh, 

Phạm Hồng Chương 

2009 Giáo trình quản trị kinh 

doanh lữ hành 

 

Nxb ĐHKTQD 
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HỌC PHẦN 41: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 1 (KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Thực tập chuyên ngành 1 (Khách sạn nhà hàng) 

- Tên (tiếng Anh): Intership 1 (Hotel and Restaurant) 

- Mã học phần: 2531 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          0  

- Giờ thực hành:  60  

- Giờ thảo luận:  0  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  90 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần góp phần giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành đã 

học, bước đầu vận dụng tổng hợp các kiến thức lý thuyết để khảo sát thực tế. Tăng 

cường hiệu quả trong rèn luyện kiến thức và kỹ năng gắn với việc quan sát các nghiệp 

vụ phát sinh trong ngành du lịch. Giúp sinh viên làm quen với những phương pháp 

nghiên cứu khoa học, rèn luyện khả năng và phương pháp, chuẩn bị điều kiện để sinh 

viên đi thực tập lần 2 và thực tập cuối khóa. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, 

hoạt động kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy của ngành du lịch, 

nắm được những vấn đề liên quan đến chủ đề thực hành 

2 

LO2 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 

- Vận dụng được các kỹ năng quan sát, thu thập và xử lý thông tin, 

xây dựng kế hoạch thực tập và phân tích đánh giá về nghiệp vụ 

ngân hàng tại đơn vị thực tập để hoàn thành báo cáo thực hành 
4 

LO.9 

LO.10 

LO.11 

LO.12 

LO.13 

LO.14 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

- Có năng lực tự chủ, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện kế 

hoạch đề ra 
3 

LO.15 

LO.16 

LO.17 
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8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần Thực tập chuyên ngành 1 giúp sinh viên bước đầu nắm bắt hoạt động 

kinh doanh trong các công ty du lịch lữ hành, thông qua tìm hiểu các hoạt động xúc 

tiến xu lịch, quảng bá du lịch, hướng dẫn du lịch, tổ chức điều hành tour... từ đó có thể 

đánh giá khái quát tình hình kinh doanh du lịch, lựa chọn vấn đề viết báo cáo thực tập. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Hoạt động 1: Liên hệ địa điểm 

thực tập 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt 

động kinh doanh du lịch 

Hoạt động 3: Quan sát, thu thập 

thông tin về các hoạt động dịch 

vụ du lịch 

Hoạt động 4: Đánh giá khái quát 

tình hình kinh doanh của doanh 

nghiệp du lịch 

Hoạt động 5: Hoàn tất việc thu 

thập số liệu, tài liệu tại doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch để viết 

báo cáo 

Hoạt động 6: Viết báo cáo thực 

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn, phổ 

biến nội 

dung, 

yêu cầu 

và cách 

thức 

đánh giá 

 

Quan sát, tìm 

hiểu thông tin 

của đơn vị đi 

thực tập, tổng 

hợp viết báo 

cáo thực tập 

dưới sự 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 
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tập 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần: Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

9.2. Yêu cầu khác:  

Người học chủ động liên hệ và tìm hiểu đơn vị thực tập, thường xuyên liên hệ 

với giảng viên hướng dẫn 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Phương thức đánh giá 

 Kết quả đánh giá học phần thể hiện qua kết quả đánh giá báo cáo thực 

hành, tổng hợp đánh giá về ý thức, trách nhiệm của người học, hình thức và nội dung 

của báo cáo, đánh giá nhận xét của đơn vị thực tập. 

+ Đánh giá tinh thần, tác phong, ý thức thái độ: 10% 

+ Đánh giá kỹ năng học hỏi, tiếp thu kiến thức trong quá trình thực tập: 20% 

+ Đánh giá kết quả báo cáo tổng kết: 70% 

10.2. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

LO.1.1 LO.2.1 LO.3.1 

1 Tổng điểm báo cáo thực tập X X X 

 

10.3. Bảng tiêu chí đánh giá điểm 

RUBIC ĐIỂM 

Tiêu chí 

đánh giá 

 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 

Mức F (0 

điểm) 

Mức D 

(0,5 - 2,8 

điểm) 

Mức C (3 

- 4,8 

điểm) 

Mức B (5 - 

7,8 điểm) 

Mức A (8 - 

10 điểm) 

 

Chuyên 

cần 

Không 

tham dự 

Tham dự 

thực hành 

không 

Khá 

chuyên 

cần 20 - 

Chuyên cần 

10 - 20% 

Rất chuyên 

cần 0 - 10% 

30% 
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chuyên 

cần 30% - 

40% 

30% 

Điểm báo 

cáo 

Không có 

hoặc 

không đạt 

yêu cầu về 

nội dung, 

hình thức 

Có báo 

cáo, nội 

dung và 

hình thức 

đạt yêu 

cầu tối 

thiểu 

Báo cáo 

thực tập 

đạt yêu 

cầu cơ 

bản, nội 

dung đầy 

đủ 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 

định của 

người học về 

nội dung thực 

hành 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 

định của 

người học về 

nội dung thực 

hành, thể hiện 

sự hiểu biết 

và kỹ năng 

của người học 

về nội dung 

thực hành 

 

Điểm trừ  

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Nguyễn Thị Nguyên 

Hồng (Chủ biên) 
2011 

Quản trị kinh doanh dịch 

vụ du lịch lữ hành 

Nxb Đại học 

KTQD 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
C. Hope and A. 

Muhleman (sách dịch) 

2007 Doanh nghiệp dịch vụ - 

nguyên lí điều hành 

Nxb Lao động – 

Xã hội 
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3 

Kotler, P; Armstrong 2011 Principles of Marketing Harlow, UK: 

Pearson Education 

 

 

12.Kế hoạch và nội dung thực tập: 

TT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Hoạt động 1: Liên hệ địa điểm thực tập 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch 

Hoạt động 3: Quan sát, thu thập thông tin về các hoạt 

động dịch vụ du lịch 

Hoạt động 4: Đánh giá khái quát tình hình kinh doanh 

của doanh nghiệp du lịch 

Hoạt động 5: Hoàn tất việc thu thập số liệu, tài liệu tại 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch để viết báo cáo 

Hoạt động 6: Viết báo cáo thực tập 

 60  

1. Ngày ký: ………………., sửa đổi, bổ sung năm 20… 

2. Thời điểm áp dụng: TS năm 2022  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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HỌC PHẦN 42: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 2 (DU LỊCH LỮ HÀNH) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0964.562.056   - Email: tanld@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0838.159.729   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Thực tập chuyên ngành 2 (Du lịch) 

- Tên (tiếng Anh): Intership 2 (Tourism) 

- Mã học phần: 2533 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          0  

- Giờ thực hành:  90  

- Giờ thảo luận:  0  
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- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:  135 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần góp phần giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành đã 

học, bước đầu vận dụng tổng hợp các kiến thức lý thuyết để khảo sát thực tế. Tăng 

cường hiệu quả trong rèn luyện kiến thức và kỹ năng gắn với việc quan sát các nghiệp 

vụ phát sinh trong ngành du lịch. Giúp sinh viên làm quen với những phương pháp 

nghiên cứu khoa học, rèn luyện khả năng và phương pháp, chuẩn bị điều kiện để sinh 

viên đi thực tập lần 2 và thực tập cuối khóa. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

Mã CĐR 

Học 

phần 

Mô tả nội dung CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Liên kết 

với CĐR 

của 

CTĐT 

(Đáp 

ứng 

CĐR 

CTĐT) 

CLO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 

 

- Hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, 

hoạt động kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy của ngành du lịch, 

nắm được những vấn đề liên quan đến chủ đề thực hành 

2 

LO2 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 

- Vận dụng được các kỹ năng quan sát, thu thập và xử lý thông tin, 

xây dựng kế hoạch thực tập và phân tích đánh giá về nghiệp vụ 

ngân hàng tại đơn vị thực tập để hoàn thành báo cáo thực hành 
4 

LO.9 

LO.10 

LO.11 

LO.12 

LO.13 

LO.14 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

- Có năng lực tự chủ, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện kế 

hoạch đề ra 
3 

LO.15 

LO.16 

LO.17 
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8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần:  

 Học phần Thực tập chuyên ngành 1 giúp sinh viên bước đầu nắm bắt hoạt động 

kinh doanh trong các công ty du lịch lữ hành, thông qua tìm hiểu các hoạt động xúc 

tiến xu lịch, quảng bá du lịch, hướng dẫn du lịch, tổ chức điều hành tour... từ đó có thể 

đánh giá khái quát tình hình kinh doanh du lịch, lựa chọn vấn đề viết báo cáo thực tập. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp dạy&học 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập/ 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Giảng 

viên 
Sinh viên 

1 Hoạt động 1: Liên hệ địa điểm 

thực tập 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt 

động kinh doanh du lịch 

Hoạt động 3: Quan sát, thu thập 

thông tin về các hoạt động dịch 

vụ du lịch 

Hoạt động 4: Đánh giá khái quát 

tình hình kinh doanh của doanh 

nghiệp du lịch 

Hoạt động 5: Hoàn tất việc thu 

thập số liệu, tài liệu tại doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch để viết 

báo cáo 

Hoạt động 6: Viết báo cáo thực 

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn, phổ 

biến nội 

dung, 

yêu cầu 

và cách 

thức 

đánh giá 

 

Quan sát, tìm 

hiểu thông tin 

của đơn vị đi 

thực tập, tổng 

hợp viết báo 

cáo thực tập 

dưới sự 

hướng dẫn 

của giảng 

viên 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 
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tập 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần: Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

9.2. Yêu cầu khác:  

Người học chủ động liên hệ và tìm hiểu đơn vị thực tập, thường xuyên liên hệ 

với giảng viên hướng dẫn 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Phương thức đánh giá 

 Kết quả đánh giá học phần thể hiện qua kết quả đánh giá báo cáo thực 

hành, tổng hợp đánh giá về ý thức, trách nhiệm của người học, hình thức và nội dung 

của báo cáo, đánh giá nhận xét của đơn vị thực tập. 

+ Đánh giá tinh thần, tác phong, ý thức thái độ: 10% 

+ Đánh giá kỹ năng học hỏi, tiếp thu kiến thức trong quá trình thực tập: 20% 

+ Đánh giá kết quả báo cáo tổng kết: 70% 

10.2. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

LO.1.1 LO.2.1 LO.3.1 

1 Tổng điểm báo cáo thực tập X X X 

 

10.3. Bảng tiêu chí đánh giá điểm 

RUBIC ĐIỂM 

Tiêu chí 

đánh giá 

 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 

Mức F (0 

điểm) 

Mức D 

(0,5 - 2,8 

điểm) 

Mức C (3 

- 4,8 

điểm) 

Mức B (5 - 

7,8 điểm) 

Mức A (8 - 

10 điểm) 

 

Chuyên 

cần 

Không 

tham dự 

Tham dự 

thực hành 

không 

Khá 

chuyên 

cần 20 - 

Chuyên cần 

10 - 20% 

Rất chuyên 

cần 0 - 10% 

30% 
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chuyên 

cần 30% - 

40% 

30% 

Điểm báo 

cáo 

Không có 

hoặc 

không đạt 

yêu cầu về 

nội dung, 

hình thức 

Có báo 

cáo, nội 

dung và 

hình thức 

đạt yêu 

cầu tối 

thiểu 

Báo cáo 

thực tập 

đạt yêu 

cầu cơ 

bản, nội 

dung đầy 

đủ 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 

định của 

người học về 

nội dung thực 

hành 

Báo cáo đầy 

đủ nội dung, 

kết cấu chặt 

chẽ, trình bày 

được nhận 

định của 

người học về 

nội dung thực 

hành, thể hiện 

sự hiểu biết 

và kỹ năng 

của người học 

về nội dung 

thực hành 

 

Điểm trừ  

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục liệu tài liệu chính:  

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách,giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 

chí/nơi ban 

hành VB 

1 Nguyễn Thị Nguyên 

Hồng (Chủ biên) 
2011 

Quản trị kinh doanh dịch 

vụ du lịch lữ hành 

Nxb Đại học 

KTQD 

 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, tên 

bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

2 
C. Hope and A. 

Muhleman (sách dịch) 

2007 Doanh nghiệp dịch vụ - 

nguyên lí điều hành 

Nxb Lao động – 

Xã hội 

3 

Kotler, P; Armstrong 2011 Principles of Marketing Harlow, UK: 

Pearson Education 

 

 

12.Kế hoạch và nội dung thực tập: 
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HỌC PHẦN 43: THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP_DU LỊCH 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy:  Khoa Du lịch 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Đình Tân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0838.159.729   - Email: tanle@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Văn Tấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0964.562.056   - Email: tanlv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Anh Tuấn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0968.613.126   - Email: tuanha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp 

- Tên (tiếng Anh): Final internship, graduation thesis 

- Mã học phần: 2545 

4. Số tín chỉ: 10  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30  

- Giờ thực hành:  105  

- Giờ thảo luận:  05  
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- Giờ báo cáo thực tế: 10  

- Giờ tự học:   

6. Mục tiêu của học phần:  

Giúp người học gắn  lý thuyết với thực hành, làm quen với môi trường thực tế 

qua nghiên cứu và thực tập ở cơ sở thực tập.  

Thực hành vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tế hoạt động du lịch tại 

các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, qua đó nghiên cứu phát hiện và 

đề xuất giải pháp cho những vấn đề cụ thể do thực tiễn đặt ra với hoạt động kinh 

doanh. 

Rèn luyện tác phong làm việc, kỹ năng, năng lực làm việc chuyên nghiệp, tự 

chủ và sáng tạo để sinh viên có thể đảm đương được những vị trí nghề nghiệp cụ thể 

sau khi tốt nghiệp. 

7.  Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Khách 

sạn là báo cáo tổng hợp hoạt động của đơn vị hay bộ phận thực tập, từ đó đưa ra những 

kiến nghị và rút ra kinh nghiệm học hỏi được của sinh viên từ quá trình thực tập. 

8. Yêu cầu của học phần: 

8.1. Học phần học trước: Không 

8.2. Yêu cầu khác:  

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên tích cực tham gia học tập và đóng góp 

ý kiến trao đổi, xây dựng bài học. Sinh viên suy nghĩ, tự do nêu ý tưởng riêng nhằm 

kích thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 

Sinh viên tích cực phát biểu và chia sẻ các quan điểm, thảo luận nhóm để nắm 

vững vấn đề học tập. Sinh viên chủ động và tích cực đóng vai diễn, qua đó  thể hiện 

quan điểm, thái độ và cách ứng xử hợp lý. 

Sinh viên hoàn thành việc tham gia các bài tập theo Chương, kiểm tra thường 

xuyên, tham dự kì thi kết thúc học phần đúng quy định. 

9. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

9.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 20 % 

+ Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các kiến thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và giải quyết các bài tập được giao, kĩ năng hợp 
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tác và làm việc theo nhóm, đồng thời hình thành thái độ tích cực đối với môn học. 

Nắm được thông tin phản hổi để điều chỉnh phương pháp dạy - học cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; tham gia hoạt động nhóm 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ thực tập tại doanh nghiệp (trọng số 50%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động thực tập tại doanh nghiệp (trọng số 50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

Kiểm tra bằng hình thức phát vấn, kiểm tra bằng ra bài tập viết (điều kiện) 

9.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 30 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau Chương 

2, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy - học. 

- Các kĩ thuật đánh giá: (Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ 

ràng, hợp lý; Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu) 

- Hình thức: 01 Bài làm viết trên lớp (1 tiết/1 bài) 

9.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 50 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của 

cả môn học của người học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của người 

dậy và cách học của người học. 

- Các kĩ thuật đánh giá:  

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

+ Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu. 

+ Trình bày rõ ràng, lô gíc vấn đề 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ. 

- Hình thức: Thi viết (90 phút). Đề thi theo ma trận đề thi. 

9.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 
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1 Điểm chuyên cần (20%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (30%) X X  X  X X 

3 
Điểm thi kết thúc học phần 

(50%) 
X X X X X X X 

 

10. Chuẩn đầu ra môn học: 

[CĐR1] Tích lũy kiến thức thực tế cơ bản về các nghiệp vụ: Thiết kế và xây 

dựng tour, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành.  

[CĐR2] Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, 

phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề liên quan;  

[CĐR3] Có kỹ năng vận dụng các kiến thức chuyên môn đã được học vào thực 

tế công việc;  

[CĐR4] Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh du 

lịch;  

[CĐR5] Rèn luyện tác phong công nghiệp và phương pháp làm việc khoa học;  

[CĐR6] Có thái độ, ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc tiếp 

cận với thực tế công việc tại đơn vị thực tập;  

[CĐR7] Luôn tích cực trong suốt quá trình làm việc tại đơn vị thực tập 

11. Nội dung báo cáo thực tập  

11.1 Mở đầu  

Sinh viên viết một đoạn văn dẫn nhập (khoảng 250 đến 300 từ) bao gồm những 

nội dung chính như sau:  

- Nêu được mục đích, ý nghĩa của đợt thực tập.  

- Cách thức để đạt được mục đích trên.  

11.2. Khái quát về đơn vị thực tập.  

Phần này sinh viên giới thiệu tên, lịch sử hình thành và phát triển, loại hình, 

ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quy mô về lao động, vốn của đơn vị thực tập. 

Riêng đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, phần này sinh viên nêu khái 

quát về chương trình Tour, điểm đến, và các dịch vụ theo Tour.  

11.3. Mô tả quy trình nghiệp vụ.  

- Sinh viên mô tả chi tiết các quy trình nghiệp vụ được thực tập hoặc quan sát 

được tại đơn vị. Chú ý cần sử dụng các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ liên quan để minh họa  

- Nhận xét về quy trình nghiệp vụ (Nêu ưu, nhược điểm). 
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 11.4. Tự đánh giá & bài học kinh nghiệm. 

 Phần này sinh viên nêu lên những kết quả đã đạt được sau đợt thực tập chuyên 

ngành theo các tiêu chí sau:  

- Kiến thức: Tổng hợp những kiến thức chuyên môn thu được.  

- Kỹ năng: Nêu lên các kỹ năng sinh viên rèn luyện trong quá trình thực tập.  

- Thái độ: Sinh viên nêu lên những nhận thức của bản thân về nghề nghiệp 

trước và sau đợt thực tập.  

- Tự Đánh giá: Nêu lên những ưu điểm cần phát huy của bản thân cũng như 

những hạn chế cần khác phục để hoàn thiện.  

11.5. Đề xuất  

- Đối với đơn vị thực tập.  

- Đối với Khoa Du lịch và Phòng Quản lý sinh viên 

 12. Hình thức trình bày báo cáo thực tập  

12.1. Quy định về kết cấu.  

Kết cấu của báo cáo thực tập chuyên ngành được sắp sếp theo bố cục như sau:  

 Trang bìa chính (giấy mềm nền xanh nhạt)  

 Trang bìa phụ giấy thường (nội dung như bìa chính)  

 Lời cảm ơn  

 Mục lục  

 Nội dung báo cáo: Bắt đầu từ phần này, tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng 

ngành mà có bố cục khác nhau nhưng phải đảm bảo có các nội dung sau: 1. Mở đầu 2. 

Khái quát về đơn vị thực tập. 3. Mô tả quy trình nghiệp vụ. 4. Tự đánh giá & bài học 

kinh nghiệm. 5. Đề xuất  

11.2. Quy định về định dạng các phần trong báo cáo.  

Độ dài tối thiểu của báo cáo là 15 trang, tối đa là 20 trang. Báo cáo được trình 

bày trên khổ giấy A4 in một mặt bao gồm cả hình vẽ, bảng biểu và đồ thị minh họa, 

không kể trang bìa và phụ lục. Đánh máy bằng bảng mã chữ Unicode, kiểu chữ: Times 

New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 lines, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm và 

lề dưới 2 cm, đánh số trang ở giữa của lề dưới. Bản sao (photocopy) không được lệch 

dòng, không cuốn giấy. Hình ảnh, bảng biểu phải được đánh số thứ tự và thống nhất để 

ngay phía dưới của hình ảnh, bảng biểu. Báo cáo phải được trình bày một cách rõ ràng, 

mạch lạc, đảm bảo tính chính xác và không được tẩy xoá, nhằm giúp người đọc có 
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Phụ lục IV 
 (Kèm theo Thông tư số:       /2017/TT-BGDĐT ngày       tháng      năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lê Đình Tân          

Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1981                          

Nơi sinh: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh 

Quê quán: Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh   

Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  

Năm, nước nhận học vị: Việt Nam, 2015 

Chức danh khoa học cao nhất:...   Năm bổ nhiệm:... 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Phòng KHCN và Đào tạo. 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Viện Việt Nam học và Khoa học 
Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:     

Điện thoại liên hệ:  CQ: (024).35577203         NR:......   DĐ: 0964 56 20 56                           
  
Fax: (024).35572024   Email: letanp102@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

ĐHQGHN; Ngành học: Lịch sử; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2003;  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử; Năm cấp bằng: 2006; Nơi đào tạo: Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử; Năm cấp bằng: 2014; Nơi đào tạo: Bộ Quốc Phòng; 

Tên luận án: Thương nghiệp miền Bắc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước (1954-1975) 

- Sau tiến sĩ: Nghiên cứu về Quản trị và du lịch tại Đại học Quốc gia Chinan, Đài 
Loan (2016). 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Tốt 
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2. Tiếng Trung Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1/4/2004 đến 2010 Trường Đại học Thương mại Giảng viên 

10/2010 đến 
8/2015 

Trường Đại học Thương mại Giảng viên, Phó Trưởng Phòng 
Công tác Sinh viên 

10/2015 đến 
7/2021 

Viện Việt Nam học và Khoa học  

Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Đại học Quốc gia Chinan, Đài Loan 

 

Đại học Ngoại thương 

 

 

 

Trưởng Phòng Khoa học Công 
nghệ và Đào tạo; 

 

Nghiên cứu sau tiến sĩ và giảng 
dạy ở Đại học Quốc gia Chinan, 
Đài Loan 

Phụ trách chuyên môn cho 
chương trình Thạc sỹ điều hành 
cao cấp (EMBA) 

 

   

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

* Sách chuyên khảo: 01 

(1) Lê Đình Tân (Đồng chủ biên), Thu phục nhóm Đầm lầy trong doanh nghiệp bằng NLP, 
NXB Khoa học Xã hội; H.2021 

* Sách giáo trình: 02 

(1) Lê Đình Tân (thành viên), Xã hội học đại cương; giáo trình, NXB Thống kê. H.2015 

(2) Lê Đình Tân (tác giả), Giáo trình Kinh tế - Xã hội Việt Nam: Truyền thống và đổi mới 

(Dành cho đào tạo bậc Tiến sĩ). NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, sắp xuất bản. 

* Sách tham khảo: 01 

(1) Lê Đình Tân (tác giả), Một số vấn đề về kinh tế  dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa 
(1954-1975). NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, sắp xuất bản. 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 
Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia 

trong đề tài 

1 
Lịch sử Việt Nam (Quốc sử), tập 

XVIII 
2018 - 2021 

Đề tại trọng điểm 
Cấp Quốc gia 

Thành viên 
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1 

KHCN-TB.24C/13-18.  

Nghiên cứu giải pháp khoa học 
và công nghệ, xây dựng mô hình 
phục vụ bảo tồn và phát huy các 
giá trị di sản cho phát triển bền 
vững du lịch lòng hồ Hòa Bình 

2017 - 2019 
Đề tài Cấp Quốc 
gia, thuộc chương 
trình Tây Bắc 

Thành viên 

2 

KC.09.09/16-20 

Luận cứ khoa học về tổ chức 
không gian, xác lập mô hình và 
đề xuất giải pháp phát triển du 
lịch bền vững khu vực ven biển 
và biển đảo Việt Nam 

2017-2020 

Đề tài Cấp Quốc 
gia,  thuộc 
“Chương trình 
Nghiên cứu 
KH&CN phục vụ 
quản lý biển, hải 
đảo và phát triển 
kinh tế biển” 

Thành viên 

3 

Dự án: Ứng dụng công nghệ 
thông tin mạng không gian phục 
vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng 
Bình 

2017 
Dự án hợp tác với 
Sở Du lịch tỉnh 
Quảng Bình 

Chủ nhiệm 

4 

Dự án: “Xây dựng hệ thống 
phần mềm” thuộc dự án “Xây 
dựng ứng dụng quản lý dữ liệu 
trên nền máy tính cho ứng dụng 
bản đồ trực tuyến trên thiết bị di 
động phục vụ phát triển du lịch 
tỉnh Quảng Bình”  

2019 
Dự án hợp tác với 
Sở Du lịch tỉnh 
Quảng Bình 

Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm  
công bố 

Tên tạp chí, kỷ yếu 

1 
Trách nhiệm xã hội của 
công ty - xét trên góc độ đãi 
ngộ nhân sự 

2008 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
các góc độ tiếp cận - Thực tiễn và giải 
pháp. 

2 
Thương nghiệp tư bản tư 
nhân miền Bắc Việt Nam 
giai đoạn 1965-1975  

2014 
Tạp chí Giáo dục lý luận, 

số 211, tháng 4.2014, trang 62. 

3 

Một số vấn đề về thương 
nghiệp tư bản tư nhân miền 
Bắc Việt Nam thời kỳ 1954-
1975;  

2014 
Tạp chí Giáo dục lý luận (Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khu 
vực I), số 212. 

4 
Một số vấn đề về Đảng lãnh 
đạo thương nghiệp miền 
Bắc (1965-1975); 

2014 
Tạp chí Lịch sử Đảng,  

số 281, tháng 4.2014, trang 72. 

5 
Thương nghiệp miền Bắc 
Việt Nam trong chiến tranh 

2014 
Tạp chí Giáo dục lý luận, 

 số 211, tháng 4.2014, trang 92. 
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phá hoại lần thứ nhất của đế 
quốc Mỹ (1965-1968);  

6 
Nội thương miền Bắc trong 
chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ;  

2014 
Tạp chí Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc 
Phòng, số 268, tháng 4.2014, trang 39. 

7 
Chaebol - a management 
model, a social 
consequence;  

2015 

A workshop on the cultural interchange 
between Korea and Vietnam for 
multicultural Society; p152-157 

VNU-Institute of vietnammese studies 
and developmant science. 

8 
Chaebol - một mô hình quản 
trị, một hệ quả xã hội;.  

2015 
Hội thảo quốc tế Việt Nam-Hàn Quốc 
2015, VNU 

9 

Một số vấn đề về nghiên 
cứu phát triển và việc mở 
mã ngành đào tạo khoa học 
phát triển ở Việt Nam (đồng 
tác giả);  

2016 

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia: 
Nghiên cứu phát triển ở Việt Nam: 
Những vấn đề lý luận, phương pháp và 
cách tiếp cận nghiên cứu. 

10 

Ảnh hưởng của Liên Xô và 
các nước Xã hội chủ nghĩa 
đối với nền kinh tế thương 
nghiệp miền Bắc thời kỳ 
1954-1975: Những đánh giá 
mới. 

2016 

Hội thảo Khoa học: Xã hội Việt Nam từ 
cách tiếp cận liên ngành. Viện Việt 
Nam học và Khoa học Phát triển, Đại 
học Quốc gia Hà Nội. 

11 

Chaebol - A a typical 
management model of 
South Korea and lessons for 
Vietnam- in terms of 
cultural and social aspects.  

2017 
Hội thảo quốc tế về trao đổi, giao lưu 
văn hóa khu vực châu Á năm 2017. 

12 
Corporate culture in terms 
of the interdisciplinatary. 

2017 
Gachon University, Seong Nam, June, 
25th. Korea, ISSN: 2093.4432, 4/2017. 

13 

Some issues on the 
competitiveness of 
Vietnamese small and 
medium enterpriesin the 
context of international 
economic integration (Le 
Dinh Tan, Dao Truong 
Thanh);  

2017 
Gachon University, Seong Nam, June, 
25th. Korea, ISSN: 2093.4432. 

14 

Some hinds on Vietnamese 
studies participation in 
training high quality human 
resources for sustainable 
development in Vietnam 

(Le Dinh Tan; Nguyen Thi 

2020 

Hội thảo quốc tế: Khu vực học, Việt 
Nam học: Định hướng nghiên cứu và 
đào tạo. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐKXB: 5110-2019/CXBIPH/03-
349/ĐHQGHN); tr.1052-1077) 



5 
 

Ngoc Trinh) 

15 
Du lịch Hà Giang trong đại 
dịch Covid-19: Thực trạng 
và khả năng phục hồi 

2021 
Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái Bình 
dương; số 585 (3/2021), trang 91-93 

16 
Đa dạng hóa sản phẩm du 
lịch tỉnh Quảng Bình 

2021 
Tạp chí Kinh tế và Dự báo; số 592 
(7/2021) 

17 

Chiến lược Đại dương xanh 
trong phát triển du lịch. 
Thực tiễn từ trường hợp 
Hang Sơn Đoòng 

2021 
Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình 
Dương số 593, kỳ 2 tháng 7/2021.  

18 
Leadership styles effects on 
business performance of the 
enterprises in Vietnam 

2021 
International Journal of Economics, 
Commerce and Management. ISSN: 
23480386; (8/2021) 

và một số công trình nghiên cứu khác. 

 
VIII. SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN  CỨU  SINH  ĐÃ  
HƯỚNG  DẪN:  Đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sĩ; đang hướng 
dẫn 02 NCS thực hiện luận án tiến sĩ liên quan đến du lịch. 
 

TT Thời gian Tên đề tài/ luận văn/ luận án 
Bậc học 
(thạc sĩ/ 

NCS) 
Cơ sở đào tạo 

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ 

 
 

1 2016-2018 

Phát triển du lịch bền vững Cồn Tứ 
Linh ở tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến 
Tre (Chung Lê Khang). 
Ngành: Việt Nam học  
Khóa: 2016-2018 

Thạc sĩ 
Khoa Việt Nam 
học, Học viện 
Khoa học xã hội 

Hướng dẫn luận án tiến sĩ  

2 2020-2023 

Nguồn lực biển trong phát triển du 
lịch tỉnh Bến Tre (NCS Chung Lê 
Khang) Chuyên ngành: Việt Nam 
học Khóa: 2020-2023 

Nghiên cứu sinh 
(Đang thực hiện) 

Viện Việt Nam 
học và Khoa học 
phát triển 
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3 2018-2021 

Nâng cao chất lượng dịch vụ tàu 
thủy lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh (NCS: Nguyễn Thị 
Sâm), Chuyên ngành: Quản trị kinh 
doanh, Khóa 2018-2021 

Nghiên cứu sinh 
(Đang thực hiện) 

Khoa Quản trị 
Kinh doanh, 
trường Đại học 
Ngoại thương 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

                                                                               TS. Lê Đình Tân 

 

 



1  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dùng cho Giảng viên) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PGS. TS. GVCC. LÊ VĂN TẤN Giới tính: NAM 
 

                                                  Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1977          Nơi sinh: Mỹ Đức, Hà Nội 
 

Quê quán: H. Mỹ Đức, T. Hà Tây (cũ) (nay là H. Mỹ Đức, Tp.  Hà Nội) Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên cao cấp, Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;  

Số 20 Lý Thái Tổ, Tp. Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: .........................................  Điện thoại di động: 0838159729/0834599175 

Fax: ............................................................................... Email: tanlv0105@gmail.com; 

tan.le7782@gmail.com 

Số CMT: 001077011320; Ngày cấp: 25/7/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 

Số  Tài khoản: 0030113876006 Chi nhánh ngân hàng: MB Quân Đội, 

Chi Nhánh Thanh Xuân, Hà Nội; Mã số thuế: 8009467322 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung Thời gian đào tạo từ: 9/ 1995 đến 6/1999 

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành phố Hà Nội 

Ngành học: Ngữ Văn 

Tên luận văn: Về nghĩa và khả năng kết hợp của tiểu từ có ý nghĩa đánh giá trong tiếng 

Việt hiện đại 

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Lương 

2. Thạc sĩ: (không đào tạo) 

3. Tiến sĩ: 

- Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ: 11/ 2007 đến 11/2012 

- Tại (trường, viện, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam 

- Tên đề tài luận án: “Nhận diện loại hình tác giả nhà nho ẩn dật và vai trò của họ đối với 

sự phát triển của văn học trung đại Việt Nam” 

- Ngành: Ngữ văn; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam 

- Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thanh 

- Năm và nơi bảo vệ: 15/2/2012 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
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4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): 

- Tiếng Anh (thành thạo) 

- Tiếng Trung Quốc (giao tiếp cơ bản) 

- Hán Nôm (đọc tra cứu) 
5. Nhận học hàm PGS ngành Văn học: tháng 10 năm 2016. 

 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

9/1999- 
3/2006 

Trường Đại học Tây Bắc Giảng viên, UVBCH Đoàn trường, Bí thư 
chi đoàn Giáo viên cán bộ 

4/2006- 
5/2012 

Trường Đại học Hà Nội Giảng viên, Trưởng Bộ môn, Trợ lý khoa 
học Khoa Việt Nam học 

9/2006- 
7/2007 

Trường Đại học Sư
 phạm Quảng Tây 
(Quế Lâm, Quảng 
Tây, Trung Quốc) 

Giảng viên (chuyên gia), Trưởng Bộ môn 

1/6/2012-
30/6/2021 

Học viện Khoa học xã hội, 
thuộc Viện Hàn lâm KHXH 
Việt Nam 

Giảng viên, Phó Trưởng khoa Khoa Việt 
Nam học (từ 14/02/2015), Trưởng khoa 
Khoa Việt Nam học (từ 15/04/2016), 
Giảng viên Cao cấp (từ 18/04/2017) 

1/7/2021-Nay Phòng Văn học Cổ Trung 
đại, Viện Văn học, Viện Hàn 
lâm KHXH Việt Nam; kiêm 
nhiệm Giảng viên Khoa Văn-
Hán Nôm, Khoa Nhân học-
Lịch sử-Khảo cổ và Việt 
Nam học, Học viện Khoa 
học xã hội, Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam 

Giảng viên cao cấp 

Thỉnh giảng tại Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà 

Nội; Trung tâm Hợp tác đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia 

Hà Nội; Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm 

Đào tạo bồi dưỡng, Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc); Trường THPT chuyên Hà Nội – 

Amsterdam; Trường Phổ thông Quốc tế Newton (kiêm Trưởng Bộ môn Xã hội; từ 7.2009   

đến 6.2011); Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nộ; kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội 

đồng giáo dục Hệ thống Giáo dục Thực Nghiệm Victory (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội; từ 

1.10.2019 đến 31.5.2020)… 

IV. CÁC HỌC PHẦN/ MÔN HỌC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM 

* Đối với chương trình cử nhân các ngành Ngữ Văn, Văn học, Ngôn ngữ học, Việt Nam 

học, Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Văn hóa học, Du lịch học… 

Các học phần liên quan đến văn học, văn hóa học, ngôn ngữ học, tiếng Việt thực hành, Cơ    

sở văn hóa Việt Nam, Du lịch văn hóa; Quản lý văn hóa; Văn hóa dân tộc  thiểu số  Việt  

Nam; Đạo đức trong kinh doanh du lịch; Kỹ năng quản trị Nhà hàng – Khách sạn… 
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* Đối với chương trình thạc sĩ ngành Việt Nam học 

1) Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học; 

2) Những vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam; 

3) Những vấn đề cơ bản của giao lưu văn học Việt Nam; 

4) Những vấn đề cơ bản trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ; 

5) Tiếng Việt thực hành nâng cao (cho học viên nước ngoài); 

6) Tiếng Việt chuyên ngành Việt Nam học và khoa học xã hội (cho học viên nước ngoài); 

7) Những vấn đề cơ bản của giao lưu văn hóa Việt Nam; 

8) Đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam. 

* Đối với chương trình thạc sĩ ngành Văn  học 

1) Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu văn học; 

2) Tư tưởng mỹ học phương Đông; 

3) Loại hình tác gia văn học trung đại Việt Nam; 

4) Thi pháp văn học trung đại Việt Nam; 

5) Những vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam. 

V. CÁC LĨNH VỰC ĐỀ TÀI CÓ THỂ HƯỚNG DẪN VÀ THAM DỰ HỘI ĐỒNG 

1) Các đề tài thuộc ngành Việt Nam học (bậc thạc sĩ và tiến sĩ); 

2) Các đề tài thuộc chuyên ngành Văn học Việt Nam; Lí luận văn học; Văn học dân gian; Văn 

học nước ngoài (có so sánh với Văn học Việt Nam) (bậc thạc sĩ và tiến sĩ); 

3) Các đề tài thuộc lĩnh vực văn hóa, văn hóa du lịch và du lịch học nói chung. 

VI. CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU ƯU TIÊN GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN 

1) Các lĩnh vực thuộc ngành Việt Nam học; tiếng Việt và văn hóa, văn học Việt Nam cho 

người nước ngoài (mọi trình độ); 

2) Các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Văn học Việt Nam; Lí luận văn học; Văn học so sánh. 

3) Các lĩnh vực thuộc ngành văn hóa Việt Nam; Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam; văn hóa 

so sánh; du lịch học… 

VII. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

* Sách chuyên khảo: 01 

(1) Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2013; điều chỉnh tên sách “Loại hình tác giả nhà nho ẩn dật trong văn học trung đại Việt 

Nam”, tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. 

* Sách giáo trình: 05 

(1) Tiếng Việt thực hành nâng cao dành cho học viên cao học người nước ngoài, Giáo trình 

Sau đại học (đồng chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, H., 2014. 

(2) Tiếng Việt thực hành nâng cao dành cho học viên cao học người nước ngoài, tái bản lần 

thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2019. 
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(3) Tiếng Việt cao cấp – Chuyên đề phong tục tập quán truyền thống Việt Nam (dành cho 

người nước ngoài) (đồng chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. 

(4) Tiếng Việt chuyên ngành Việt Nam học và khoa học xã hội (dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh người nước ngoài) (đồng chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 

(5) Tiếng Việt cao cấp – Chuyên đề phong tục tập quán truyền thống Việt Nam (dành cho 

người nước ngoài), tái bản lần thứ nhất, có chỉnh  lý và bổ sung (đồng chủ biên), Nxb Đại  

học Quốc gia Hà Nội, 2021. 

* Sách tham khảo: 08 

(1) Văn học Việt Nam đôi điều suy ngẫm, Nxb Lao động, Hà Nội, 2009. 

(2) Văn học trung đại Việt Nam nhìn từ hai loại hình tác giả: Nhà nho hành đạo và nhà nho 

ẩn dật, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2019. 

(3) Hành trình nghiên cứu Ngữ văn (viết chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013. 

(4) Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI, Nguyễn Xuân Lam sưu tầm, tuyển 

chọn và giới thiệu, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008. 

(5) Nguyễn Khuyễn về tác gia và tác phẩm, Vũ Thanh sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu, tái 

bản lần thứ 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007. 

(6) Danh nhân Thăng Long Hà Nội, Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2010. 

(7) Xí trai ký dị và Tam thuyết ký Hoa sử, tập truyện truyền kỳ và ngụ ngôn trung đại Hàn 

Quốc, hiệu đính bản dịch, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2019. 

(8) Chuẩn bị in: Thù dị truyện, TS. Kim Ki Hyun dịch, Lê Văn Tấn, Phạm Tuấn Hiệp, Nguyễn 

Phạm Bằng hiệu đính (tập truyện kỳ ảo trung đại Hàn Quốc), dự kiến: Nxb Phụ nữ, 2021. 

* Các đề tài khoa học đã tham gia: đã tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ 

và chủ nhiệm 05 đề tài cấp cơ sở 

 

TT Tên CT, ĐT CN TG Mã số và cấp 
quản lý 

Thời gian 
thực hiện 

Ngày 
nghiệm thu 

Kết 
quả 

1 Lịch sử văn học Việt Nam 10 
thế kỷ, tập 4 

 TG Nhà nước 24 tháng 2007 Đạt 

2 Truyện ngắn kỳ ảo Việt Nam  TG Bộ 24 tháng 2010 Đạt 

 

3 

Hình tượng thiên nhiên và 

hình tượng người ẩn dật  

trong văn chương tác giả nhà 

nho ẩn dật Việt Nam 

 

CN 

  
Cơ sở: 

SPHN-09-412 
NCS 

 

12 tháng 

 

15/4/2010 

 
Xuất 
sắc 

 
4 

Hệ thống đề tài chủ đề trong 

sáng tác của tác giả nhà nho 

ẩn dật Việt Nam trung đại 

 
CN 

 Cơ sở: 
SPHN-10-566 

NCS 

 
12 tháng 

 
02/11/2011 

 
Xuất 
sắc 

5 
Văn học Việt Nam qua giao 

lưu và hội nhập quốc tế 
CN 

 Cơ sở: 
06/HĐ- 

HVKHXH 
12 tháng 

 
Đạt 



5  

 

 
6 

Phương pháp giảng dạy tiếng 

Việt như một ngoại ngữ (dành 

cho học viên cao học ngành 

Việt Nam học tại Học viện 

Khoa học xã hội) 

 

 
CN 

  

Cơ sở: 
15/HĐ- 

HVKHXH 

 

 
12 tháng 

 

 
01/12/2013 

 

 
Đạt 

 

 
7 

Một số cách tân nội dung và 

nghệ thuật thể loại truyện 

ngắn truyền kỳ trung đại qua 

“Lan Trì kiến văn lục” của 

Vũ Trinh 

 

 
CN 

  

Cơ sở: 
36/HĐ- 

HVKHXH 

 

 
12 tháng 

 

 
05/12/2014 

 

 
Đạt 

 

* Bài báo khoa học: công bố 90 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước, quốc tế và 

trong các hội thảo khoa học 

 

TT Tên bài báo khoa học Tên tạp chí, 
kỷ yếu 

Số Trang Năm 
công bố 

1 Loại hình tác giả nhà nho ẩn 
dật trong văn học trung đại 
Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu 
văn học - Viện Văn 
học 

10 43-58 2013 

2 Hình tượng dật sĩ trong văn 
chương tác giả nhà nho ẩn 
dật 

Tạp chí Nghiên cứu 
văn học - Viện Văn 
học 

5 95-103 2015 

3 Loại hình tác giả nhà nho 
hành đạo trong văn học 
trung đại Việt Nam 

Tạp chí Khoa học Xã 
hội, Viện Phát triển 
bền vững vùng Nam 
Bộ, Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam 

7 28-40 2015 

4 Nguyễn Khuyến với không 
gian làng Yên Đổ 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

5 39-46 2004 

5 Nguyễn Khuyến với những 
vần thơ dạy con 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

6 124-130 2004 

6 “Truyền kỳ mạn lục” và sự 
thể hiện tư tưởng ẩn dật của 
Nguyễn Dữ 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

2 27-35 2006 

7 Thể nghiệm lối sống ẩn dật 
của Nguyễn Dữ qua “Truyện 
Từ Thức lấy vợ tiên” 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

5 29-33 2007 

8 Quá trình hình thành và phát 
triển của loại hình tác giả 
nhà nho ẩn dật Việt Nam 
thời trung đại (Từ cuối thế 
kỷ XIII đến hết thế kỷ XV) 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

6 17-25 2008 
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9 Quá trình hình thành và phát 
triển của loại hình tác giả 
nhà nho ẩn dật Việt Nam 
thời trung đại (từ thế  kỷ 
XVI đến hết thế kỷ XIX) 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

7 48-58 2009 

10 Vấn đề tiếp thu các hệ tư 
tưởng chính trị - triết học 
của loại hình tác giả nhà nho 
ẩn dật Việt Nam 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

5 34-39 2015 

11 Hình tượng người dân lao 
động và cuộc sống xã hội 
trong văn chương tác giả 
nhà nho ẩn dật 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

3 39-45 2016 

12 Quan điểm chính trị và lối 
sống ẩn dật của Nguyễn Dữ 
qua “Chuyện đối đáp của 
người tiều phu ở núi Na” 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm thành phố Hồ 
Chí Minh 

15 49-57 2008 

13 Nguyễn Dữ trong tư cách 
một người phê bình 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm thành phố Hồ 
Chí Minh 

20 72-83 2010 

14 Nguyễn   Bỉnh   Khiêm   với 
Bạch Vân quốc ngữ thi tập: 
Các hình thức diễn đạt về sự 
ẩn dật 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

7 58-67 2015 

15 Ninh Tốn: Nhà nho Việt 
Nam nửa cuối thế kỷ XVIII 

Tạp chí Khoa học xã 
hội Việt Nam 

7 77-81 2015 

16 Ngô Thì Nhậm - Nhà nho 
hành đạo trong văn học 
trung đại Việt Nam 

Tạp chí Khoa học xã 
hội Việt Nam 

5  2016 

17 Ẩn sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm 
qua “Bạch Vân quốc ngữ thi 
tập” 

Tạp chí Khoa học - 
Trường Đại học Vinh 

1B 54-59 2015 

18 Đoàn tàu đã cháy bùng lên 
khát vọng (Nhân đọc truyện 
ngắn “Hai đứa trẻ” của 
Thạch Lam) 

Tạp chí Ngôn ngữ, 
Viện Ngôn ngữ học 

8 29-30 2001 

19 Về hai động từ “chạy” và 
“lần” trong bài thơ “Bác  
ơi!” của Tố Hữu 

Tạp chí Ngôn ngữ, 
Viện Ngôn ngữ học 

8 31-34 2002 

20 Cá đâu đớp động dưới chân 
bèo? 

Tạp chí Ngôn ngữ, 
Viện Ngôn ngữ học 

2 61-64 2005 

21 “Sông” hay “Sóng” không 
hiểu nổi mình? 

Tạp chí Ngôn ngữ và 
Đời sống, Hội Ngôn 
ngữ học Việt Nam 

10 11-12 2001 

22 Trở lại với bốn câu thơ của 
Xuân Quỳnh 

Tạp chí Ngôn ngữ và 
Đời sống, Hội Ngôn 
ngữ học Việt Nam 

6 20-21 2003 

23 “Nước biếc trông như tầng 
khói phủ” 

Tạp chí Ngôn ngữ và 
Đời sống, Hội Ngôn 
ngữ học Việt Nam 

1+2 21-22 2005 
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24 Hiểu lại về kết cấu nghệ 
thuật bài thơ “Mời trầu” của 
nữ sĩ Hồ Xuân Hương 

Tạp chí Ngôn ngữ và 
Đời sống, Hội Ngôn 
ngữ học Việt Nam 

1+2 81-82 2008 

25 Những dấu chấm độc đáo 
trong thơ 

Tạp chí Ngôn ngữ và 
Đời sống, Hội Ngôn 
ngữ học Việt Nam 

8 28-29 2008 

26 Nhà nho ẩn dật Việt Nam 
thời trung đại: Bắt đầu từ 
một con đường lựa chọn 

Tạp chí Khoa học 
ngoại ngữ - Trường 
Đại học Hà Nội 

14 63-67 2008 

27 Nhà nho ẩn dật Việt Nam 
thời trung đại: Vấn đề lựa 
chọn không gian môi trường 
sống - ẩn dật 

Tạp chí Khoa học 
ngoại ngữ - Trường 
Đại học Hà Nội 

16 45-53 2008 

28 Nho sĩ ẩn dật với những thú 
vui tao nhã 

Tạp chí Khoa học 
ngoại ngữ - Trường 
Đại học Hà Nội 

24 61-73 2010 

29 “Mấy chùm trước giậu hoa 
năm ngoái” 

Kỷ yếu Ngữ học trẻ 
2005, Hội Ngôn ngữ 
học Việt Nam 

 381-383 2005 

30 Về nhóm trợ từ đánh giá 
nhiều: những, đến, kia/cơ 
trong tiếng Việt hiện đại 

Kỷ yếu Ngữ học trẻ 
2008, Hội Ngôn ngữ 
học Việt Nam 

 177-181 2009 

31 Về nhóm trợ từ đánh giá ít 
trong tiếng Việt hiện đại 

Kỷ yếu Ngữ học trẻ 
2009, Hội Ngôn ngữ 
học Việt Nam 

 240-249 2009 

32 Hệ thống từ ngữ nói đến 
cuộc sống, tư tưởng ẩn dật 
trong sáng tác của nho sĩ ẩn 
dật Việt Nam trung đại 

Kỷ yếu Ngữ học trẻ 
2011, Hội Ngôn ngữ 
học Việt Nam 

 835-847 2012 

33 “Ức Trai thi tập” và tư cách 
ẩn sĩ Nguyễn Trãi 

Kỷ yếu Ngữ học trẻ 
2015, Hội Ngôn ngữ 
học Việt Nam 

 1033- 
1040 

2015 

34 Vấn đề “tu thân”, “lập chí” 
của Nho giáo được thể hiện 
qua “Ngôn chí thi tập” của 
Phùng Khắc Khoan 

Tạp   chí Nhân lực 
khoa học xã hội - 
Học viện Khoa học 
xã hội 

6 41-48 2014 

35 Số phận người phụ nữ trong 
“Truyền kỳ mạn lục” của 
Nguyễn Dữ: Nghiên cứu 
trường hợp Vũ Thị Thiết và 
Nhị Khanh 

Tạp chí Nhân lực 
khoa học xã hội - 
Học viện Khoa học 
xã hội 

1 94-99 2015 

36 Vũ Trinh: Từ mẫu hình kẻ sĩ 
hành đạo trong thời loạn đến 
tư cách một nhà văn tài 
năng 

Tạp chí Nhân lực 
khoa học xã hội - 
Học viện Khoa học 
xã hội 

10 71-78 2015 

37 Những nghiên cứu tiêu biểu 
về tác giả Nguyễn Dữ và 
“Truyền kỳ mạn lục” 

Tạp chí Nhân lực 
khoa học xã hội - 
Học viện Khoa học 
xã hội 

2 69-79 2016 
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38 Nhận diện loại hình tác giả 
nhàn   tản trong   văn học 
trung đại Việt Nam 

Tạp chí Thông tin 
khoa học xã hội 

11 11-18 2014 

39 Hai chữ “công danh” (功名) 

trong bài “Thuật hoài” ( 述 

 懷 ) của Phạm Ngũ Lão và 
nhân cách kẻ sĩ thời đại 

Tạp chí Từ điển học 
và Bách khoa thư 
Việt Nam - Viện Từ 
điển học và Bách 
khoa thư Việt Nam 

2 106-109 2016 

40 Về việc giảng dạy thành 
ngữ tiếng Việt cho học viên 
cao học người Lào tại Học 
viện Khoa học xã hội 

Tạp chí Giáo chức 
Việt Nam 

88 21-23 2014 

41 Vài lưu ý trong quá trình 
giảng dạy tiếng Việt như 
một ngoại ngữ cho người 
nước ngoài 

Tạp chí Giáo chức 
Việt Nam 

99 58-61 2015 

42 Quy trình tiến hành một bài 
giảng văn học Việt Nam cho 
sinh viên nước ngoài 

Tạp chí Giáo chức 
Việt Nam 

107 48-51 2016 

43 Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh 
Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - 
còn nỗi niềm gì sau cuộc tiễn 
đưa 

Kỷ yếu Ngữ học trẻ 
2013, Hội Ngôn ngữ 
học Việt Nam 

 796-798 2013 

44 Thực trạng và một số giải 
pháp nâng cao chất lượng đào 
tạo thạc sĩ ngành Việt Nam 
học tại Học viện Khoa học xã 
hội 

Kỷ yếu Việt Nam 
học: Những phương 
diện văn hóa truyền 
thống, Viện Từ điển 
học và Bách khoa thư 
Việt Nam - Trường 
Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng 

2 1161- 
1168 

2015 

45 Quốc tộ như đằng lạc và 
một cách diễn giải ngữ 
nghĩa (viết chung) 

Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học 2016: Giữ 
gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt và 
giáo dục ngôn ngữ 
trong nhà trường, 
Hội Ngôn ngữ học 
Việt Nam, Trường 
Đại học Quảng 
Bình, Viện Ngôn 
ngữ học, Nxb Dân 
trí, Hà Nội, 

1 
ISBN 
: 978- 
604- 
88- 
2843- 
1 

232-238 2016 

46 Thi hào Nguyễn Khuyến với 
Xuân dạ liên nga 

Tạp chí Văn nghệ 
Bình Định 

57 113-115 2005 

47 Thạch Lam: Từ cuộc đời, con 
người đến tấm lòng trắc ẩn và 
văn chương 

Tạp chí Văn nghệ 
Sơn La 

1 95-103 2003 

48 Nguyễn Trãi với Quốc âm thi 
tập: Các hình thức diễn đạt về 
sự ẩn dật 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Sài Gòn 

21 
(46) 

25-33 2016 
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49 Loại hình tác giả nhà nho 
hành đạo trong văn học trung 
đại Việt Nam: nghiên cứu 
trường hợp Ngô Thì Nhậm 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Sài Gòn 

26 
(51) 

14-25 2017 

50 Kiểu nhân vật nho sinh trong 
truyện truyền kỳ Việt Nam và 
Hàn Quốc (nghiên cứu trường 
hợp Truyền kỳ mạn lục của 
Nguyễn Dữ và Kim Ngao tân 
thoại của Kim Thời Tập) (viết 
chung với Kim KiHyun) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Sài Gòn 

28 
(53) 

3-11 2017 

51 Kiểu nhân vật Đạo sĩ và Dật sĩ 
trong Truyền kỳ mạn lục của 
Nguyễn Dữ (viết chung với 
Kim KiHyun) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Sư phạm 
thành phố Hồ Chí 
Minh 

7 28-37 2017 

52 Diễn ngôn tính dục trong Kỷ yếu Hội thảo Ngữ 
học toàn quốc 2017, 

Tập 1 927-936 2017 

 Truyền kỳ mạn lục của 
Nguyễn Dữ và Kim Ngao tân 
thoại của Kim Thời Tập (viết 
chung với Kim KiHyun) 

tập 1, Nxb Trí thức, 
Hà Nội 

   

53 Nguyễn Thông và vẻ đẹp thơ 
văn nhà nho hành đạo nửa sau 
thế kỷ XIX 

Nhịp cầu tri thức, 
Nxb Chính trị quốc 
gia sự thật 

3 55-58 2017 

54 Phân tích lỗi của sinh viên 
Trung Quốc khi  dịch trạng 
ngữ từ tiếng Trung Quốc sang 
tiếng Việt (bản tiếng Trung) 
(viết chung với Vũ Thị Ngọc 
Dung) 

Tạp chí Khoa học 
ngoại ngữ quân sự, 
Học viện Khoa học 
quân sự 

8 76-83 2017 

55 Mẫu người phụ nữ phi truyền 
thống trong truyện truyền kỳ 
Việt Nam và Hàn Quốc 
(nghiên cứu trường hợp 
Truyền kỳ mạn lục của 
Nguyễn Dữ và Kim Ngao tân 
thoại của Kim Thời Tập) (viết 
chung với Kim KiHyun) 

Tạp chí Nghiên cứu 
Đông Bắc Á, Viện 
Nghiên cứu Đông 
Bắc Á 

9 71-78 2017 

56 The great poet Nguyen Du 
from the choice of an artist in 
chaos to the humanstic view 
of life and the relaxed 
inspration in poems written in 
Han (classcial Chinese) of 
Nguyen Du (writing with 
Nguyen Thi Huong and 
Nguyen Thi My Hanh) 

Hnue Journal of 
Science, Social 
Sciences 

5 56-64 2017 
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57 Bàn thêm về nhân vật Từ 
Thức trong Truyện Từ Thức 
lấy vợ tiên của Nguyễn Dữ 
(viết chung với Kim KiHyun) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Vinh 

7  2017 

58 Vẻ đẹp thơ chữ Hán Phan 
Huy Ích 

Kỷ yếu Hội thảo toàn 
quốc nghiên cứu và 
giảng dạy Ngữ văn 
trong bối cảnh đổi 
mới và hội nhập, 
Trường ĐHSP Hà 
Nội 2, Nxb KHXH 

 231-240 2017 

59 Lịch sử hình thành và phát 
triển các dòng họ tại thành 
phố Đà Nẵng (viết chung với 
Tăng Chánh Tín) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Sài Gòn 

27 
(52) 

3-10 2017 

60 Biểu tượng màu trắng trong 
thơ Hàn Mặc Tử (viết chung 
với Nguyễn Thị Mỹ Hiền) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Thủ đô Hà 
Nội 

22 23-34 2018 

61 Confucian scholars as 
writers in Vietnamese 
Medieval Literature 
(writting with Dang Nguyen 
Giang) 

The 5th international 
conference on 
language, Society 
and Culture in Asian 
contexts 

ISBN 
978 - 
602 - 
462- 
248-0 

Media 
Nusa 
Creative, 
Jakarta 
Indonesi 
awebsite: 
www.mn 
cpublishi 
ng.com 

2018 

62 Các chiều cạnh văn hóa Nho 
giáo trong thế giới nhân vật 
của truyện kỳ ảo trung đại 
Việt Nam và Hàn Quốc  
(viết chung với Kim 
KiHyun) 

Kỷ yếu Hội thảo 
quốc tế “Đông Á: 
Những vấn đề nghiên 
cứu và giáo dục ngữ 
văn”, Trường ĐHSP 
Tp Hồ Chí Minh 

ISBN 
: 978- 
604- 
68- 

5757- 
0 

Tr.19 
5-203 

Nxb Văn 
hóa văn 
nghệ Tp 
Hồ Chí 
Minh 

2019 

63 Điểm nhìn trần thuật trong 
truyện kỳ ảo trung đại Việt 
Nam và Hàn Quốc 

Kỷ yếu Hội thảo 
quốc tế “Đông Á: 
Những vấn đề nghiên 
cứu và giáo dục ngữ 
văn”, Trường ĐHSP 
Tp Hồ Chí Minh 

ISBN 
: 978- 
604- 
68- 

5757- 
0 

Tr.32 
8-336 

Nxb Văn 
hóa văn 
nghệ Tp 
Hồ Chí 
Minh 

2019 

64 Nguyễn Trãi, kiểu tác giả 
nhà nho ẩn dật 

Tạp chí Lý luận phê 
bình văn học nghệ 
thuật, Hội đồng Lý 
luận phê bình văn 
học nghệ thuật trung 
ương 

(3) 
ISSN 
0866- 
7349 

58-64,75 2019 
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65 Sự dung hợp và đan xen các 
hình thức thể loại trong 
truyện kỳ ảo trung đại Việt 
Nam và Hàn Quốc Lê Văn 
Tấn (viết chung với Kim 
KiHyun) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Thủ đô Hà 
Nội 

(33) 
ISSN 
2354- 
1512 

89-99 2019 

66 Một số chiều cạnh văn hóa 
Lão Trang trong truyện kỳ 
ảo trung đại Việt Nam và 
Hàn Quốc (viết chung với 
Kim KiHyun) 

Tạp chí Lý luận phê 
bình văn học nghệ 
thuật, Hội đồng Lý 
luận phê bình văn 
học nghệ thuật trung 
ương 

(10) 
ISSN 
2354- 
1512 

51-59 2019 

67 Điển cố và điển tích trong 
thơ của tác giả nhà nho ẩn 
dật Việt Nam thời trung đại 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Thủ đô Hà 
Nội 

(34) 
ISSN 
2354- 
1512 

 2019 

68 Kỳ và thực trong nghệ thuật 
xây dựng nhân vật của 
truyện kỳ ảo trung đại Việt 
Nam và Hàn Quốc (viết 
chung với Kim KiHyun) 

Kỷ yếu Hội thảo 
Khoa học quốc tế 
“Việt Nam giao lưu 
văn hóa tư tưởng 
Đông Á”, Trường 
Đại học Khoa học xã 
hội và Nhân văn, Đại 
học Quốc gia Hà Nội 

 34 2019 

69 Vẻ đẹp thơ chữ Hán Phan 
Huy Ích (viết chung với 
Nguyễn Thị Hưởng) (bản 
tiếng Trung) (黎 文 晋, 
阮 氏享 . 2019. 

   诗 
潘輝益汉文诗歌之美

间 艺 , 
新玉文艺杂志11. 
29-31). 

Tạp chí Văn nghệ  
Tân Ngọc, Hội Văn 
nghệ Dân gian Trung 
Quốc 

ISSN 
1002- 
929X 

(11) 29- 
30 

2019 

70 Quá trình hình thành phát 
triển của loại hình tác giả 
nhà nho ẩn dật trong văn 
học trung đại Việt Nam (bản 
tiếng Trung) (黎 文 晋. 

 
社 11.46). 

Tạp chí Người bạn 
nhân văn, Hội truyền 
thông tỉnh Tứ Xuyên, 
Trung Quốc 

ISSN 
1003- 
4099 

(09) 46 2019 
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71 Hoàng Hạc lâu tống Mạnh 
Hạo Nhiên chi Quảng Lăng 
còn nỗi niềm gì sau cuộc 
tiễn đưa? (viết chung với 
Nguyễn Thị Hưởng) (bản 
tiếng Trung) (黎 文 晋, 

 
 

还 
怀

艺术 , 神 州 文 艺 

杂 志 11). 

Tạp chí Văn nghệ 
Thần Châu, Hội Văn 
học Nghệ  thuật 
Trung Quốc 

ISSN 
1009- 
5071 

(12) 175 2019 

72 Master program in 
Vietnamese Studies At 
Graduate Academy  of 
Social Sciences, Vietnam 
Academy of Social Sciences 
(bản tiếng Anh) 

Kỷ yếu Hội  thảo 
khoa học Quốc tế 
Khu vực học Việt 
Nam học – Định 
hướng nghiên cứu và 
đào tạo, Nxb Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

ISSN 1078- 
1086 

2020 

73 Tư tưởng hành đạo trong 
thơ   chữ Hán của Đoàn 
Nguyễn Tuấn 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Sư phạm Hà 
Nội 

ISSN: 
2354- 
1067 

8 (65), 
68-77 

2020 

74 Đặc điểm kết cấu truyện kỳ 
ảo trung đại Việt Nam và 
Hàn Quốc (viết chung) 

Tạp chí Lý luận phê 
bình văn học nghệ 
thuật Trung ương 

ISSN: 
0866- 
7349 

(8), 46- 
55 

2020 

75 The great poet Nguyen Du 
from the choice of an artist 
in chaos to the humanistic 
view of life and the relaxed 
inspiration in  poems written 
in  Han  (classical  Chinese) 
(viết chung) 

International Journal 
of Science and 
Economic Research 

ISSN: 
2455- 
8834 

(1), 
Paper 
ID- 
SSE0125 
,tr.138- 
147 

2021 
Website: 
http://ijss 
er.org/ 

76 Ngo Thi Nham: The author 
of the religion Confucian in 
the Vietnamese medieval 
literature (viết chung) 

International Journal 
of Science and 
Economic Research 

ISSN: 
2455- 
8834 

(1), 
Paper 
ID- 
SSE0126 
, tr.361- 
368 

2021 
Website: 
http://ijss 
er.org/ 

77 Ý thức nữ quyền trong thơ 
Nôm Hồ Xuân Hương (viết 
chung) 

Tạp chí Lý luận phê 
bình văn học nghệ 
thuật 

ISSN: 
0886- 
7349 

(3), 
tr.60-70 

2021 

78 Thơ chữ Hán Phan Huy Ích: 
cảm hứng thế sự, tổ quốc và 
khát vọng nhàn tản (viết 
chung) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Thủ đô Hà 
Nội 

ISSN 
2354- 
1512 

(49, 
tháng 
4), tr.5-
20 

2021 

79 Phát triển du lịch ven biển 
tỉnh Bến Tre dựa trên nền 
kinh tế Xanh (viết chung) 

Tạp chí Khoa học, 
Đại học Sư phạm Hà 
Nội 

ISSN: 
2354- 
1067 

(66, số 2), 
tr.73-82 

2021 

80 Ao Bà Om-điểm nhận 
diện du lịch của tỉnh Trà 
Vinh 

Tạp chí Kinh tế Châu 
Á Thái Bình Dương 

ISSN: 
0868-
3808 

(592, tháng 
7), tr.70-72 

2021 
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81 Một số giá trị văn hóa 
tiêu biểu của làng cổ Lộc 
Yên trong nhận diện 
thương hiệu du lịch 
huyện Tiên Phước, tỉnh 
Quảng Nam (viết chung) 

Tạp chí Kinh tế Châu 
Á Thái Bình Dương 

ISSN: 
0868-
3808 

(593, tháng 
7) 

2021 

82 Khu du lịch Người Giữ 
Rừng ở Bình Đại, Bến 
Tre: điểm đến hấp dẫn 
du khách và một số vấn 
đề đặt ra (viết chung) 

Tạp chí Du lịch Việt 
Nam, Tổng cục Du 
lịch Việt Nam, Bộ 
Văn hóa – Thể thao 
và Du lịch 

 Số tháng 7 
(chuẩn bị 
in) 

2021 

83 Biến đổi ngữ nghĩa của điển 
cố, điển tích trong tác phẩm 
văn chương cổ điển Việt 
Nam (trường hợp “Thu 
vịnh” của Nguyễn Khuyến) 
(viết chung) 

Tạp chí Ngôn ngữ và 
đời sống 

 (chuẩn bị 
in, số 
tháng 8) 

2021 

84 Tục kết chạ giữa ba làng 
Đục Khê – Hội Xá – Yến Vỹ 
(viết chung) 

Tạp chí Từ điển học 
và bách khoa thư 
Việt Nam 

 (chuẩn bị 
in) 

2021 

85 Bản sắc văn hóa trong trò 
diễn Phường múa rối cạn Tế 
Tiêu, huyện Mỹ Đức, thành 
phố Hà Nội (viết chung) 

Tạp chí Nhân lực 
khoa học xã hội 

 (chuẩn bị 
in) 

2021 

86 Phạm Phú Thứ và  hành 
trình xác lập kiểu tác giả 
nhà Nho hành đạo trong 
điều kiện mới của Việt Nam 
nửa sau thế kỷ XIX (viết 
chung) 

Hội thảo Cuộc đời và 
Sự nghiệp của danh 
nhân Phạm Phú Thứ 
(1821-1882), UBND 
Thị xã Điện Bàn – 
Trung tâm NC Khoa 
học XH và NV (Đại 
học Sư phạm Đà 
Nẵng) 

Dự kiến 
tổ chức 
tháng 
8/2021 

Chờ in 
phê 
duyệt 
tham 
luận 

2021 

87 Không gian văn hóa nhà cổ 
làng Lộc Yên trong định 
hướng phát triển du lịch 
huyện Tiên Phước, tỉnh 
Quảng Nam hiện nay 

Hội thảo khoa học 
quốc tế “Văn hóa, 
giáo dục và du lịch 
với phát triển du 
lịch”, Trường Đại 
học Đà Lạt 

Dự kiến 
tổ chức 
tháng 
8/2021 

Chờ in 
phê 
duyệt 
tham 
luận 

2021 

88 Một số mô hình phát triển  
du lịch dựa vào cộng đồng 
từ thực tiễn tỉnh Bến Tre 
(viết chung) 

Tạp chí Du lịch Việt 
Nam, Tổng cục Du 
lịch, Bộ 
Văn hóa – Thể thao 
và Du lịch 

 (chuẩn bị 
in) 

2021 

89 Developing the model of 
experience tourism, eco-
tourism and leisure tourism  
in the context of the COVID 
– 19 epidemics in Vietnam 
(case study in Son Hao 
village, Quan Lan island 
commune, Van Don, Quang 

Hội thảo khoa 
học Quốc tế: 
“COVID-19, 
Chuyển đổi số và 
Năng lực phục 
hồi của ngành Du 
lịch” 
(International 
Conference on 

 Chờ phê 
duyệt 
tham 
luận 

2022 
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Ninh) (writing together) COVID-19, 
Digital 
Transformation 
and Tourism 
Resilience) 

90 “Chu Sinh truyện” trong 
dòng chảy loại hình truyện 
truyền kỳ trung đại Hàn 
Quốc (viết chung) 

Hội thảo khoa học 
Quốc tế: “Văn học và 
điện ảnh Việt Nam, 
Hàn Quốc trong bối 
cảnh toàn cầu hóa”, 
Khoa Văn học, 
Trường Đại học 
KHXH và NV, 
ĐHQG Tp Hồ Chí 
Minh 

 Chờ phê 
duyệt 
tham 
luận 

2021 

 

VIII. SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN  CỨU  SINH  ĐÃ  HƯỚNG  DẪN:  

đã hướng dẫn thành công 01 luận án tiến sĩ; 14 luận văn thạc sĩ; đang hướng dẫn 04 NCS 

(HDC: 02; HDP: 02) thực hiện luận án tiến sĩ và 03 học viên thực hiện luận văn thạc sĩ 
 

TT Thời gian Tên đề tài/ luận văn/ luận án Bậc học 
(thạc sĩ/ 
NCS) 

Cơ sở đào tạo 

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ 

 

 

1 2014-2015 Tín   ngưỡng  truyền  thống Việt 
Nam trong tiểu thuyết của Nguyễn 
Xuân Khánh (học viên Đinh Văn 
Nghĩa); Ngành: Việt Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

2 2014-2015 Tín ngưỡng thờ cúng nguyên thủy 
của dân tộc Tày Nùng khu  vực 
biên giới tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 
và dân tộc Choang khu vực biên 
giới phía Nam Quảng Tây, Trung 
Quốc (học viên Cai Li Chao); 
Ngành: Việt Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

3 2014-2015 Phong tục cưới hỏi của dân  tộc  
Tày Nùng khu vực biên giới tỉnh 
Cao Bằng, Việt Nam và dân tộc 
Choang khu vực biên giới phía 
Nam Quảng Tây, Trung Quốc (học 
viên Qin Yu Qiao); Ngành: Việt 
Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

4 2014-2015 Tín ngưỡng truyền thống của cộng 
đồng người Việt gốc Hoa ở thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (học 
viên Võ Duy Nghĩa); Ngành: Việt 
Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 
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5 2014-2015 Những giá trị văn hóa truyền thống 
tiêu biểu của làng Cẩm Phô, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (học 
viên Nguyễn Thanh Dương); 
Ngành: Việt Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

6 2015-2016 Giá trị văn hóa chùa Vĩnh Nghiêm 
trong phát triển xã Trí Yên, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (học 
viên Nguyễn Thị Duyên); Ngành: 
Việt Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

7 2015-2016 Lễ hội Chùa Hương trong phát  
triển xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội (học viên 
Đỗ Khắc Tuấn); Ngành: Việt Nam 
học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

8 2015-2016 Văn hóa dòng họ trong phát triển 
từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng (học viên Tăng 
Chánh Tín); Ngành: Việt Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

9 2015-2016 Vẻ đẹp người phụ nữ qua thơ Nôm 
Đường luật của Hồ Xuân Hương 
(học viên Trần Thị Phương Thùy); 
Ngành: Việt Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

10 2015-2016 Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam thế 
kỷ XVI qua Truyền kỳ mạn lục của 
Nguyễn Dữ (học viên Phạm Thị 
Thùy Dung); Ngành: Việt Nam 
học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

11 2015-2016 Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam  
qua Thúy Kiều (Truyện Kiều của 
Nguyễn Du) và vẻ đẹp người phụ 
nữ Triều Tiên qua Sung Chun 
Hyang (Truyện Xuân Hương) (học 
viên Kim Yu Ri); Ngành: Việt 
Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

12 2016-2017 Ẩm thực Việt trong tác phẩm của 
Nguyễn Tuân (học viên Nguyễn 
Thị Thanh Dung); Ngành: Việt 
Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

13 2016-2017 Giá trị di tích đồi A1 trong phát 
triển du lịch thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên (học viên 
Hoàng Văn Định); Ngành: Việt 
Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 

14 2017-2018 Lễ hội hoa ban trong thực tiễn phát 
triển du lịch tỉnh Điện Biên hiện 
nay (học viên Trần Thanh Bắc); 
Ngành: Việt Nam học 

Thạc sĩ Học viện KHXH 
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15 2020-2021 Không gian văn hóa làng Lộc Yên 
trong định hướng phát triển du lịch 
huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 
Nam (học viên Võ Thành Nhân); 
Ngành: Việt Nam học 

Thạc sĩ (đang 
thực hiện; dự 
kiến bảo vệ 
tháng 
10/2021) 

Học viện KHXH 

16 2021 Điển tích, điển cố trong chương 
trình sách giáo khoa Ngữ văn ở 
trường phổ thông (học viên  
Nguyễn Thị Hải; Ngành: Ngôn 
ngữ học) 

Thạc sĩ (đang 
thực hiện; dự 
kiến bảo vệ 
tháng 
10/2021) 

Học viện KHXH 

17 2021 Thành ngữ trong tiểu  thuyết 
“Người thợ mộc và tấm ván thiên” 
của Ma Văn Kháng và “Gã  tép  
riu” của Nguyễn Bắc Sơn (học 
viên: Nguyễn Thanh Loan; Ngành: 
Ngôn ngữ học) 

Thạc sĩ (đang 
thực hiện; dự 
kiến bảo vệ 
tháng 
10/2021) 

Học viện KHXH 

Hướng dẫn luận án tiến sĩ 
 

1 2016-2019 Nhân vật trong truyện kỳ ảo trung 
đại Việt Nam và Hàn Quốc dưới 
góc nhìn so sánh (NCS KimKi 
Hyun); Chuyên ngành: Văn học 
Việt Nam; Khóa 2016-2019 (HDC; 
đã bảo vệ ngày 16/07/2019) 

 
 

Tiến sĩ 

Học viện KHXH 

2 2017-2020 Từ ngôn ngữ văn học đến ngôn  
ngữ điện ảnh (Trường hợp “Chí 
Phèo” của Nam Cao và “AQ chính 
truyện” của Trung Quốc (NCS Vũ 
Thị Ngọc Dung); Chuyên ngành: 
Ngôn ngữ học; Khóa 2017-2020 

Nghiên cứu 
sinh (HDC) 

(Đang thực 
hiện) 

Học viện KHXH 

3 2017-2020 Trường từ vựng năm giác quan 
trong truyện thơ Nôm trung đại  
Việt Nam (NCS Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh); Chuyên ngành: Ngôn ngữ 
học; Khóa 2017-2020 

Nghiên cứu 
sinh (HDP) 

(Đang thực 
hiện) 

Học viện KHXH 

4 2019-2023 Công cụ trồng lúa nước của người 
Việt ở đồng bằng Bắc Bộ (NCS 
Hoàng Thị Thêm); Chuyên ngành: 
Việt Nam học (MS: 9310630.01) 

Nghiên cứu 
sinh (HDP 
cùng GS. TS. 
Phạm Hồng 
Tung) 

(Đang thực 
hiện) 

Viện Việt Nam 
học và Khoa học 
phát triển, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

5 2021-2024 Phát triển du lịch biển tỉnh Thanh  
Hóa (NCS Hoàng Hồng Anh; 
Chuyên ngành: Việt Nam học (MS: 
9310630.01) 

Nghiên cứu 
sinh (HDC 
cùng TS. Vũ 
Kim Chi) 

(Đang thực 
hiện) 

Viện Việt Nam 
học và Khoa học 
phát triển, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 
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Ngày 31 tháng 7 năm 2021 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 
(Ký tên, đóng dấu) 

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 

 
 
 

PGS. TS Lê Văn Tấn 



LÝ LỊCH KHOA HỌC  
  
  

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:  

Họ và tên: HÀ ANH TUẤN                                                           Giới tính: Nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 18 - 12 - 1979                                           Nơi sinh: Hải Dương  

Quê quán: Mai Châu - Hòa Bình                                                    Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, đơn vị công tác:  Phó Giám đốc kinh doanh - Công ty TNHH Nhật Vinh ETS 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Tổ 14 - Phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.  

Điện thoại liên hệ: 0983.399.936 

E-mail: hatuan79dl@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:  

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung                 Thời gian đào tạo từ 9/1999 đến 7/2003  

Nơi học (trường, thành phố): Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngành học: Lịch sử 

Tên khóa luận hoặc môn thi tốt nghiệp:  Tìm hiểu những đóng góp của danh nhân Đỗ 

Quang trong lịch sử cận đại Việt Nam  

Người hướng dẫn:  PGS, TS Phạm Xanh 

Ngày và nơi bảo vệ khóa luận hoặc thi tốt nghiệp:  tháng 5/2003 tại Khoa Lịch sử - 
Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội.  

2. Thạc sĩ:  

Thời gian đào tạo từ 11/2011 đến 11/2013 

Nơi học (trường, thành phố): Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Hà Nội 

Ngành học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tên luận văn:  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 
2001 - 2010  

Người hướng dẫn: PGS, TS Bùi Kim Đỉnh 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 10/2013 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

3. Tiến sĩ:  

Hệ đào tạo: Chính quy               Thời gian đào tạo từ 11/2016 đến 11/2020 

Tại: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tên luận án:  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 
2015 

Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Thị Quế 

4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh, B2 



5. Bằng tốt nghiệp các bậc học (số bằng, ngày, nơi cấp):  

- Bằng cử nhân lịch sử, số QC 016157, ngày 17/6/2003, nơi cấp Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Bằng thạc sỹ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, số A 077854, ngày 02/4/2014, nơi cấp 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI 
HỌC:  

Thời gian  Nơi công tác  Công việc đảm nhiệm  

 2003 - 2017  Học viện KTQS/T29/ CĐ KTKT 
Bắc Thăng Long/ Đại học Điện lực 

Giảng viên  

 2017 - 2019 Công ty GD&ĐT Victoria Giám đốc đại diện 

 2019 - 2020 Công ty CP Tư vấn thương mại và 
đầu tư số 8 

 Phó Tổng Giám đốc 

2020 - nay Công ty TNHH Nhật Vinh Phó Giám đốc kinh doanh 

IV.  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:  

1. Hà Anh Tuấn (2016), "Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh "chính sách hướng 
Đông", Tạp chí Lịch sử Đảng số (303), tr. 51-53. 

2. Hà Anh Tuấn (2016), Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Tập 1), Kỷ yếu Hội 
thảo quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà 
Nội. 

3. Hà Anh Tuấn (2019), "Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam với các 
nước láng giềng (2001 - 2018)", Tạp chí Lịch sử Đảng (348), tr. 68-72. 

4. Hà Anh Tuấn (2019), "Quan hệ của Việt Nam với một số nước lớn những năm đầu thế kỷ 
XXI", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (551), tr. 61, 64-66. 

5. Hà Anh Tuấn (2019), Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông 
Mekong mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam, Nxb Lý luận Chính 
trị, Hà Nội. 

7. Hà Anh Tuấn - Cao Thị Thu Trà (2021), "Phát triển du lịch cộng đồng bền vững - Điểm 
sáng từ du lịch ở Mai Châu - Hòa Bình", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (584). 

                                                                                          Hà Nội,  Ngày 14 tháng 7 năm 2021 

                                                                                                                    Người khai  

 

 

  

                                                                                                        Hà Anh Tuấn 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dùng cho giảng viên) 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Hưởng Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/5/1982 Nơi sinh: Bắc Giang 

 

Quê quán: Lan Mẫu - Lục Nam - Bắc Giang Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi học tập, nghiên cứu: Giảng viên, Khoa Quan hệ 

Lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: …………………….                                    DĐ: 0912880707 

Căn cước công dân: 024182000434, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp 25/7/2016 

Số tài khoản: 0030113876006, Mb Bank chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội. 

Mã số thuế: 8277339598 

Fax: ............................................................ Email: nguyenhuonggass@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ 9/ 2002 đến 6/ 2006 

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Tây Bắc, Sơn La 

Ngành học: Sư phạm Ngữ Văn 

2. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo từ: 10/ 2006 đến 10/ 2008 

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 

Ngành học: Ngữ Văn 

Tên luận văn: “Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết “Huynh đệ” của Dư Hoa” 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 26/10/2008 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Huy Tiêu 
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3. Tiến sĩ: 
Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo từ: 11/ 2013 đến 11/ 2016  

Tại (trường, viện, nước): Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

Tên luận án: “Ý thức nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay 

(qua một số trường hợp tiêu biểu)”;                Ngành Văn học; CN: Văn học Việt Nam 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lưu Khánh Thơ 

Ngày và nơi bảo vệ: 07/10/2016, Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): B2 - Tiếng Anh 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP 

ĐẠI HỌC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở. 
 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn 
thành 

Đề tài cấp 
(NN, Bộ, 
ngành, 
trường) 

Trách nhiệm 
tham gia 

trong đề tài 

1 Ý thức nữ quyền trong thơ nữ 
Việt Nam từ thế kỷ X đến trước 
1985 

1/2016- 
12/2016 

Học viện Chủ nhiệm 

2 Các phương diện thể hiện ý thức 
nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam 
giai đoạn từ 1986 đến nay 

1/2017- 
12/2017 

Học viện Chủ nhiệm 

 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

18/3/2015 – 
30/6/2021 

Học viện Khoa học xã hội, Viện 
Hàn lâm KHXH Việt Nam 

- Giảng viên Khoa Văn học, 
kiêm giảng viên Khoa Việt 
Nam học 

1/7/2021 – 
30/11/2021 

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

- Giảng viên; 

- Cán bộ Phòng Tạp chí. 

01/12/2021-Nay Khoa Quan hệ Lao động và Công 
đoàn, Trường Đại học Công đoàn 

- Giảng viên 
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2. Các công trình khoa học đã công bố: đã công bố 22 bài báo, báo cáo hội thảo khoa học 
 

TT Tên công trình Năm 
công bố 

Tên tạp chí 

1 Về nhóm trợ từ đánh giá ít trong tiếng 
Việt hiện đại (viết chung) 

2009 Kỷ yếu Ngữ học trẻ toàn 
quốc 2009, tr.240-248 

2 Trường từ vựng thị giác trong “Truyện 
Kiều” của Nguyễn Du 

2010 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, 
(8/178), tr.29-32 

3 Giọng điệu tự sự trong tiểu thuyết 
“Huynh đệ” của Dư Hoa 

2010 Tạp chí Khoa học, Đại học Sư 
phạm Hà Nội, (7), tr.38-46 

4 Trường từ vựng thính giác trong 
“Truyện Kiều” của Nguyễn Du 

2011 Kỷ yếu Ngữ học Trẻ toàn quốc 

tr.714-719 

5 Ngôn ngữ tự sự trong tiểu thuyết 
“Huynh đệ” của Dư Hoa 

2011 Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, 
Đại học Hà Nội, (27), tr.35-43 

6 “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch – Ngọn 

nguồn nỗi nhớ cố hương 

2013 Kỷ yếu Ngữ học toàn 
quốc 2013, tr.716-718. 

7 Hình ảnh thơ Phan Huyền Thư và 

Vi Thùy Linh 

2013 Tạp chí Nhân lực khoa học 
xã hội, (5), tr.63-68 

8 Ngôn ngữ thơ Phan Huyền Thư 

và Vi Thùy Linh 

2015 Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2015, 
Hà Nội, tr.912-915 

9 Ý thức nữ quyền trong thơ nữ cổ điển 
Việt Nam 

2016 Tạp chí Nhân lực khoa học xã 
hội, Học viện Khoa học xã hội, 
(2). 

10 Vấn đề giải phóng nhu cầu bản năng 

trong thơ nữ đương đại 

2016 Tạp chí Nghiên cứu văn 
học, (1), tr.108-114. 

11 Quốc tộ như đằng lạc và một cách 

diễn giải ngữ nghĩa (viết chung) 

2016 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
2016: Giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt và giáo 
dục ngôn ngữ trong nhà 
trường, Hội Ngôn ngữ học 
Việt Nam, Trường Đại học 
Quảng Bình, Viện Ngôn 
ngữ học, Nxb Dân trí, Hà 
Nội, 2016, tr.232-238. 
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12 Thơ nữ đương đại và hành trình xác 

lập bản thể 

2017 Tạp chí Khoa học, Đại học 
Sư phạm Hà Nội, (7), tr.56-
63. 

13 Diễn ngôn tính dục trong Truyền kỳ mạn 

lục của Nguyễn Dữ và Kim Ngao tân 

thoại của Kim Thời Tập (viết chung) 

2017 Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn 

quốc 2017, tập 1, Nxb Trí 

thức, Hà Nội, 927-936. 

14 The great poet Nguyen Du from the 

choice of an artist in chaos to the 

humanstic view of life and the relaxed 

inspration in poems written in Han 

(classcial Chinese) of Nguyen Du 

(write together) 

2017 Hnue Journal of Science, 

Social Sciences, (5), 56-

64. 

15 Vẻ đẹp thơ chữ Hán Phan Huy Ích 
(viết chung) (bản tiếng Trung) 

2019 Tạp chí Văn nghệ Tân Ngọc, 

Hội Văn nghệ Dân gian 

Trung Quốc, số 11, tr.29-30. 

16 Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên 

chi Quảng Lăng(viết 

chung) (bản tiếng Trung) 

2019 Tạp chí Văn nghệ Thần Châu, 

Hội Văn học Nghệ thuật 

Trung Quốc, số 12, tr.175. 

17 Biểu tượng trong thơ nữ Việt Nam 

đương đại – tiếp cận từ diễn ngôn nữ 

quyền 

2019 Tạp chí Khoa học, Đại học 

Thủ đô Hà Nội, số 32, tr.18-

27. 

18 Định hướng khai thác các phương diện 

giá trị Việt trong văn học Việt Nam (viết 

chung) 

2020 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 

tế Khu vực học Việt Nam học – 

Định hướng nghiên cứu và đào 

tạo, Nxb Đại học Quốc gia Hà 

Nội, tr.791-802 

19 The great poet Nguyen Du from the 

choice of an artist in chaos to the 

humanistic view of life and the 

relaxed inspiration in poems written 

in Han (classical 

Chinese) (viết chung) 

2021 International Journal 
of Science and 
Economic Research; 
2021; Website: 
http://ijsser.org/; (1), 
Paper ID-
SSE0125,tr.138-147; 
ISSN: 2455-8834 
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20 Ngo Thi Nham: The author of the 

religion Confucian in the 

Vietnamese medieval literature 

(viết chung) 

2021 International Journal 
of Science and 
Economic Research; 
2021 
Website: http://ijsser.org/; (1), 
Paper ID-SSE0125,tr.361-
368; ISSN: 2455-8834 

21 Ý thức nữ quyền trong thơ Nôm Hồ 

Xuân Hương (viết chung) 

2021 Tạp chí Lý luận phê bình 

văn học nghệ thuật, số 

3/2021, tr.60-70. 

22 Tín ngưỡng và phong tục ở làng cổ 

Lộc Yên trong thực tiễn phát triển du 

lịch huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam (viết chung) 

2021 Tạp chí Châu Á – Thái Bình 

Dương, số 593, tháng 7, 

tr.58-60 

23 Không gian văn hóa nhà cổ làng Lộc 

Yên trong định hướng phát triển du lịch 

huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam hiện 

nay (viết chung) 

2021 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế TED 2021 “Văn hóa, 

giáo dục và du lịch với phát 

triển du lịch”, Trường Đại học 

Đà Lạt, ISBN: 978-604-80-

5756-5, tr.222-227 

24 Đặc điểm ngôn ngữ đối thoại trong 

truyện ngắn “Hai đứa trẻ của Thạch 

Lam” (viết chung) 

2021 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc gia “Văn học và ngôn 

ngữ trong thế giới đương đại”, 

Trường ĐHSP Hà Nội 

25 Chương trình đào tạo cử nhân ngành 

Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành ở 

Việt Nam:hiện trạng và xu hướng hội 

nhập  (viết chung) 

2021 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia “Nguồn nhân lực 

du lịch trong bối cảnh 

chuyển đổi số và thích ứng 

với biến đổi”, Trường ĐH 

Phenikaa, tr. 

26 Phạm Phú Thứ và  hành trình xác lập 

kiểu tác giả nhà Nho hành đạo trong 

điều kiện mới của Việt Nam nửa sau thế 

kỷ XIX (viết chung) 

2021 Hội thảo Cuộc đời và Sự nghiệp 
của danh nhân Phạm Phú Thứ 
(1821-1882), UBND 
Thị xã Điện Bàn – Trung tâm 

NC Khoa học XH và NV (Đại 

học Sư phạm Đà Nẵng) 
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3. Sách chuyên khảo: đã xuất bản 01 sách chuyên khảo. 

• Ý thức nữ quyền và thơ nữ Việt Nam đương đại (từ 1986 đến nay), Nxb Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2019. 

4. Sách giáo trình, tham khảo: đã xuất bản 08 sách giáo trình, tham khảo. 
 
 

Stt Tên sách Mức độ 
tham gia 

Nơi xuất bản Năm 
xuất bản 

1 
Danh nhân văn hoá Thăng Long - 
Hà Nội 

Tham gia Nxb Hà Nội 2010 

2 
Hành trình nghiên cứu Ngữ văn Tham gia Nxb Khoa 

học xã hội 
2013 

3 
Tiếng Việt thực hành nâng cao dành 
cho cao học người nước ngoài 

Tham gia Nxb Khoa 
học xã hội 

2014 

4 
Tiếng Việt thực hành nâng cao dành 
cho cao học người nước ngoài 

Đồng chủ 
biên 

Nxb Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

2019 

5 

Xí Trai ký dị - Tam thuyết ký – Hoa 
sử, tập truyện truyền kỳ và ngụ ngôn 
trung đại Hàn Quốc (Kim Ki Hyun 
dịch) 

Hiệu đính 
(chung) 

Nxb Phụ nữ 2019 

6 
Tiếng Việt cao cấp chuyên đề phong 
tục tập quán truyền thống Việt Nam 
(dành cho người nước ngoài) 

Đồng chủ 
biên 

Nxb Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

2020 

7 

Tiếng Việt chuyên ngành Việt Nam 
học và khoa học xã hội, dành cho học 
viên cao học và nghiên cứu sinh 
người nước ngoài 

Đồng chủ 
biên 

Nxb Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

2021 

8 

Tiếng Việt cao cấp chuyên đề phong 
tục tập quán truyền thống Việt Nam 
(dành cho người nước ngoài), tái bản 
lần thứ nhất, có chỉnh lý và bổ sung 

Đồng chủ 
biên 

Nxb Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

2021 

 

5. Số lượng học viên cao học, nghiên cứu sinh đã hướng dẫn: đã hướng dẫn 02 học 

viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và đang hướng dẫn 02 học viên thực hiện 

luận văn thạc sĩ 
 

TT Thời gian Tên đề tài/ luận văn/ luận án Bậc học (thạc sĩ/ 
NCS) 

1 2019-2020 Đặc trưng truyền thông trong công tác 
tuyển sinh tại Trường Đại học Thủ đô Hà 
Nội (CN: Việt Nam học; học viên  Lê  
Ngọc Hinh) 

Thạc sĩ 
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2 2019-2020 Văn hóa rượu trong thơ Đào Uyên Minh 
và Nguyễn Khuyến (CN: Việt Nam học; 
học viên: Yin Yan Qin) 

Thạc sĩ 

3 2020-2021 Văn hóa ẩn dật của nho sĩ Việt Nam qua 
thơ Nguyễn Trãi (CN: Việt Nam học; học 
viên: Wang Tao) 

Thạc sĩ 

4 2020-2021 Ảnh hưởng của Đạo giáo trong “Tiễn  
đăng tân thoại” của Cù Hựu và “Truyền  
kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ (khảo sát qua 
nhân vật Đạo sĩ) (CN: Việt Nam học; học 
viên: Yang Ying Ming) 

Đang thực hiện 

(dự kiến bảo vệ vào 
tháng 11 năm 2021) 

6. Hướng ưu tiên trong nghiên cứu và giảng dạy, tham dự hội đồng 
- Nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại và đương đại từ phương diện 

lịch sử văn hóa và thi pháp thể loại; 

- Nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về văn hóa Việt Nam, quản lý văn hóa, du 

lịch văn hóa và văn hóa du lịch; 

- Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học dành cho người nước ngoài; 

- Nghiên cứu phương pháp giảng dạy đại học và sau đại học; 

- Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn ở nhà trường phổ thông hiện nay. 

 

Xác nhận của Cơ quan hiện 
đang công tác 

Hà Nội, ngày ……… tháng ……… năm 2022 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hưởng 



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG 

2. Năm sinh:    1982                                                3. Giới tính: Nữ 

4. Học hàm:                                     Năm được phong học hàm: 

    Học vị:  Thạc sỹ                               Năm đạt học vị: 2015 

5. Chức danh nghiên cứu:  

    Chức vụ:  

6. Địa chỉ nhà riêng: PH08, Hanoi Aqua Central, 44 Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba 

Đình, Hà Nội. 

7. Điện thoại: CQ:                       ; NR:                     ; Mobile: 0974.093.972 

    E-mail: hangntt@dhcd.edu.vn 

8. Cơ quan đang làm việc:  

     - Tên Cơ quan:  Trường Đại học Công đoàn 

     - Địa chỉ Cơ quan: 169, Tây Sơn, Đống Đa – Hà Nội. 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên  
môn  

Năm tố t  
nghi ệp 

Đại học Trường Đại học Văn  hóa Hà Nội Thông tin 

 thư viện 

2004 

Thạc sỹ Trường Đại học Văn  hóa Hà Nội Văn hóa học 2015 

 
10. Tóm tắt quá trình công tác 
 

Thời gian  
(từ năm ... đến năm) 

Tên tổ chức công tác Chức vụ 

2005 - nay Phòng Thông tin tư liệu, 

Trường Đại học Công đoàn 

Chuyên viên 

2018 -  2021  Phòng Thông tin tư liệu, 

Trường Đại học Công đoàn 

       Giảng  v iên  

kiêm nhi ệm 

Từ  2022  đến nay  

 

Khoa Du lịch, 

Trường Đại học Công đoàn 

Giảng  v iên 

 
 



11. Các công trình khoa học đã công bố 
 

TT Tên bài báo Tạp chí/đơn vị chủ 
trì 

Năm 
công bố 

 

Tác giả hoặc 
đồng tác giả 

1.  

Giá trị văn hóa phi vật thể 

chùa Vĩnh Nghiêm và sự 

phát triển du lịch trên địa 

bàn xã Trí Yên, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang. 

Tạp chí Giáo dục và 

xã hội 

2022 Đồng tác giả 

 
12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 
 

TT Tên đề tài, dự án 

+ Mã số  (nếu có) 

Cấp đề tài Năm thực hiện Chủ nhiệm hay 

tham gia NC 

1. 

Chuẩn hóa hoạt động thông 

tin tư liệu trong công tác xử 

lý và biên mục tài liệu tại 

Thư viện Trường Đại học 

Công đoàn 

Trường Đại 

học  

Công đoàn 

2019 

Tham gia 

 
 

Tôi xin cảm đoan tất cả những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai 

tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trường Đại học Công đoàn và pháp luật 

hiện hành. 

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022         
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguy ễn Th ị  Thu Hằng 
 
  



 
 



LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên:  BÙI ĐOAN TRANG                            Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1984                         Nơi sinh: Tuyên Quang 
Quê quán: Tuyên Quang                                          Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – Bộ môn Khoa học cơ bản – Trường Đại học 
Công đoàn 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nhà vườn C7 Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị Pandora, 
số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại cơ quan: 024.38517071                           Điện thoại di động: 0984210102 

Fax:                                                                           E-mail: trangbd@dhcd.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 
1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung Thời gian đào tạo từ  9/2003 đến  9/2007 
Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành phố Hà Nội 
Ngành học: Ngữ văn 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: 
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, hoặc thi tốt nghiệp: 
Người hướng dẫn: 

2. Thạc sĩ: 
Thời gian đào tạo từ 9/2009 đến 9/2011 
Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành phố Hà Nội 
Ngành học: Lí luận ngôn ngữ 

Tên luận văn: Câu hỏi trong tiểu thuyết “Đi tìm nhân vật” của Tạ Duy Anh. 
Ngày và nơi bảo vệ luận văn:  
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Lương 

3. Nghiên cứu sinh: 
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung  Thời gian đào tạo từ 9/2016 đến nay 

Tại (trường, viện, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam 
Tên luận án: Đặc điểm của hành động hỏi và hồi đáp hỏi trong tiếng Việt từ góc 

độ phân tầng xã hội 
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Văn Khang; PGS.TS Nguyễn Thị Lương 

Ngày và nơi bảo vệ:  
4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, trình độ): B2 
 
5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

4/2011 – 4/2013 Trường Đại học Công đoàn Chuyên viên Phòng Quản lí khoa học 

5/2013 đến nay Trường Đại học Công đoàn Giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản 

 



IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ: 

1. Các đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ NCKH đã chủ trì hoặc tham gia 

Thời gian 

thực hiên 

Tên đề tài Cấp quản lí  

đề tài/dự án 

Trách nhiệm 

tham gia trong 
đề tài 

Tình trạng đề 

tài (đã nghiệm 
thu/chưa 
nghiệm thu) 

2012 Vai trò của nghiên 

cứu khoa học đối 
với việc nâng cao 
chất lượng đào tạo 

tại trường ĐH 
Công đoàn, đề tài 

cơ sở, Trường Đại 
học Công đoàn, 

2013 

 

Trường Thư kí Đã nghiệm thu 

2013 Tăng cường quản lí 

hoạt động nghiên 
cứu khoa học của 
sinh viên trường 
ĐH Công đoàn, đề 
tài cơ sở, Trường 
Đại học Công 
đoàn, 2012 

 

Trường Thư kí Đã nghiệm thu 

2015 Một số giải pháp 

nhằm phát triển du 
lịch văn hóa trên cơ 
cở khai thác các di 
sản văn hóa thế 

giới ở thành phố 
Hà Nội 

Trường Thành viên Đã nghiệm thu 

2016 Phát triển kĩ năng 

mềm cho sinh viên 
trường ĐH Công 

đoàn, đề tài cơ sở, 
Trường Đại học 

Công đoàn 

Trường Thành viên Đã nghiệm thu 

2. Các bài báo đã đăng trên tạp chí khoa học trong nước/nước ngoài 

Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia (là 

tác giả, đồng tác giả) 

2016 Câu hỏi thực hiện hành động 
biểu cảm trong tiểu thuyết 

“Đi tìm nhân vật” của Tạ 
Duy Anh 

Tạp chí ngôn ngữ, số 
7, trang 70-80 

Tác giả 



2019 Một số kĩ năng mềm cần 

thiết cho sinh viên Trường 

Đại học Công đoàn 

Tạp chí Giáo dục, kì 

3, trang 147-151 

Tác giả 

2020 Các kĩ năng mềm cần thiết 
cho sinh viên hiện nay, Tạp 
chí Nghiên cứu Khoa học 
Công đoàn 

Tạp chí nghiên cứu 
khoa học Công đoàn, 
số 16, trang 52-56 

Tác giả 

2020 Các yếu tố ngôn ngữ đánh 
dấu hình thức của hành động 

hỏi và hồi đáp hỏi từ góc độ 
quyền lực 

Tạp chí ngôn ngữ và 
đời sống, số 1 , trang 

48-53 

Tác giả 

2021 Một số mô hình biểu thức 

ngôn ngữ hỏi từ góc độ giới 

Tạp chí nhân lực 

khoa học xã hội, số 1, 

trang 99-105 

Tác giả 

 

 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                              Ngày      tháng       năm    
              (ký tên, đóng dấu)                                                             Người khai ký tên 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Bùi Đoan Trang 
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LÍ LỊCH KHOA HỌC 
1. Lý lịch sơ lược 

1 Họ và tên Nguyễn Thị Vân 

Anh 

Ngày sinh 04/8/1987 Nam o  

 Nữ o 

Chức danh khoa học, học 

vị 

Thạc sĩ Năm phong học hàm  

 Chức vụ hành chính Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học 

2 

Chuyên ngành khoa học Văn học 

3 Cơ quan công tác và địa 

chỉ 

Trường Đại học Công đoàn 

169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Tên phòng, ban, bộ môn: Phòng Quản lý khoa học 

Điện thoại  Điện thoại di động: 0983648548 

Fax  E-mail: vananhnt@dhcd.edu.vn 

 Địa chỉ  Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội 

 
2. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm  
tố t nghiệp 

Đại học  ĐH Sư phạm Đà Nẵng Văn học 2009 
 

Thạc sỹ ĐH Quốc Gia HN Văn học 
 

2015 
 

 

3. Quá trình công tác  
         
Thời gian          Tên tổ chức công tác         Chức vụ 
Từ 2009 đến nay Trường Đại học Công đoàn Chuyên viên 
4. Các đề tài, dự án đã nghiên cứu 

TT Tên đề tài nghiên 
cứu/Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 
hoàn 
thành 

 Cấp đề tài  
 

Chủ nhiệm hay 
tham gia NC 
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1 Giải pháp thu hút người 
lao động tham gia tổ 
chức công đoàn Việt 
Nam trong điều kiện 
Việt Nam thực hiện 
CPTPP, EVFTA 

2021 Tổng Liên 
đoàn 

Tham gia NC 

2 Tăng cường quản lý hoạt 
động NCKH của SV 
trường ĐHCĐ 
 

2012-
2013 

Cấp Trường Tham gia NC 

3 Vai trò của NCKH đối 
với nâng cao chất lượng 
đào tạo tại trường 
ĐHCĐ 
 

2013-
2014 

Cấp Trường Tham gia NC 

4 Hoàn thiện quy trình 
NCKH của trường 
ĐHCĐ 
 

2014-
2015 

Cấp Trường Tham gia NC 

5 Tổ chức sinh hoạt khoa 
học tại các khoa, bộ môn 
của trường ĐHCĐ 

2015-
2016 

Cấp Trường Tham gia NC  
 

6 
 

Nâng cao hiệu quả QL 
hoạt động NCKH của 
SV trường ĐHCĐ 
 

2017-
2018 

Cấp Trường Tham gia NC 

7 Năng lực và đạo đức của 
CB, GV chủ nhiệm đề 
tài NCKH cấp cơ sở tại 
trường ĐHCĐ 
 

2018-
2019 

Cấp Trường Tham gia NC 

8 Quản lý hoạt động trang 
thông tin điện tử của 
trường ĐHCĐ 
 

2019-
2020 

Cấp Trường Tham gia NC 

9 Quản lý sách, giáo trình, 
tài liệu tại Trường Đại 

2020 - 
2021 

Cấp Trường Tham gia NC 
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học Công đoàn 
10 Thiết kế lưu trữ hồ sơ 

kết quả công trình KH và 
CN của trường ĐHCĐ 
 

2019-
2020 

Sáng kiến 
cấp Trường 

Tham gia NC 

 
5. Các bài báo đăng công bố 
 
TT Tên bài báo Tạp chí/đơn 

vị chủ trì 
Năm công bố 

 
Tác giả hoặc 
đồng tác giả 

A. Các bài báo được công bố trong tạp chí hoặc hội thảo quốc tế 
 Không có    

B. Các bài báo được công bố trong tạp chí hoặc hội thảo trong nước 
1 Nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ công 
đoàn trong thời kỳ 
mới 
 

Tạp chí 
Nghiên cứu 
khoa học CĐ 
Số 7 (tháng 
4/2017) 

2017 Đồng tác giả 

2 Vai trò công đoàn với 
hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ 
nghĩa 
 

Tạp chí 
Nghiên cứu 
khoa học CĐ 
Số 8 (tháng 
9/2017) 

2017 Đồng tác giả 

 
6. Các sách công bố 
 
TT Loại sách 

(GT, CK, 
TK…) 

Tên sách Nhà xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Chủ biên/đồng chủ 
biên/thành viên 

(Nếu là thành viên 
thì ghi số lượng 

TV) 
1 Chuyên  

khảo 
Thời cơ và 

thách thức đối 
với công nhân 
lao động trên 
địa bàn tỉnh 
Hưng Yên 

trong xu thế 
cách mạng 

công nghiệp 
4.0 

NXB Lao 
động  

2020   
Thành viên 

(7 thàn viên) 
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              Tôi xin cảm đoan tất cả những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật. 
Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trường Đại học Công đoàn 
và pháp luật hiện hành. 
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022         

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 

 
  
 
                                                                                  
   

                  
 

 
 



LÍ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: VŨ THỊ NGA                                            

2.  Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1968 

3. Giới tính: Nữ 

4.  Học vị cao nhất: Tiến sĩ 

Năm công nhận họcvị: 2010 

5. Chức danh nghiên cứu 

Chức vụ: Không 

6. Địa chỉ nhà riêng:  SN 29, H2, Khu Đô thị mới Yên  Hòa, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

7. Điện thoại 

DĐ: 0989095530 

E-mail: ngavt@dhcd.edu.vn 

8. Cơ quan đang làm việc:  

     - Tên Cơ quan: Trường Đại học Công đoàn 

     - Địa chỉ Cơ quan: 169, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 
 

 

 

 

  

 

  

 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn  Năm  
tố t nghiệp 

Đại học ĐH Sư phạm I Hà Nội                                                   Ngữ văn   1988 

Thạc sỹ ĐH Sư phạm I Hà Nội    Lí luận ngôn ngữ 2002 

Tiến sỹ ĐH Khoa học Xã hội 

và Nhân văn 

Lí luận ngôn ngữ 2010 

 
 
 
 
 
 
 



10. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
         
Thời gian          Tên tổ chức công tác         Chức vụ 

Từ 4/1889 đến 

2/1997 

Trường THPT Chuyên Thái Bình Giáo viên 

Từ 2/1997 đến nay Trường Đại học Công đoàn - Phó Bộ môn KHCB từ 

1999 đến 2002 

- Trưởng Bộ môn KHCB 

từ 2003 đến 2010 

-  2011 đến nay: Giảng 

viên 

11. Các đề tài, dự án đã nghiên cứu 
 
TT Tên đề tài nghiên 

cứu/Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

 Cấp đề tài  

 

Chủ nhiệm hay 

tham gia NC 

1 Ph-¬ng ph¸p d¹y m«n 

TiÕng ViÖt thùc hµnh 

ngµnh Qu¶n trÞ kinh 

doanh vµ c«ng ®oµn  

 

2011 Trường Chủ nhiệm 

2 Mét sè lçi chÝnh t¶ 

th«ng th-êng trong tiÕng 

ViÖt - Nguyªn nh©n vµ 

biÖn ph¸p kh¾c phôc  

 

2002 Trường Chủ nhiệm 

3 X©y dùng ch-¬ng tr×nh 

®µo t¹o vµ båi d-ìng 

2003 Trường Chủ nhiệm 



n©ng cao tr×nh ®é häc 

vÊn cho c«ng nh©n lao 

®éng cã thµnh tÝch 

xuÊt s¾c t¹i tr-êng §¹i 

häc C«ng ®oµn  

 

4 ChØnh lÝ vµ hoµn 

thiÖn ch-¬ng tr×nh m«n 

TiÕng ViÖt thùc hµnh 

dµnh cho ngµnh B¶o hé 

lao ®éng tr-êng §¹i häc 

C«ng ®oµn  

2004 Trường Chủ nhiệm 

5 Nghiên cứu đề xuất 

chương trình bổ trợ và 

nâng cao kĩ năng sử 

dụng tiếng Việt cho sinh 

viên Lào tại trường 

ĐHCĐ 

2005 Trường Chủ nhiệm 
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Xây dựng hê thống bài 

tập môn tiếng Việt thực 

hành dành cho hệ tại 

chức trường ĐHCĐ 

2006 Trường Chủ nhiệm 

7 Biên soạn tài liệu học tập 

môn tiếng Việt thực 

hành dành cho hệ tại 

chức trường ĐHCĐ 

2007 

 
 

Trường  Chủ nhiệm 



(phần 1) 

8 Biên soạn tài liệu học tập 

môn tiếng Việt thực 

hành dành cho hệ tại 

chức trườngĐHCĐ 

(phần 2)  

2008 Trường Chủ nhiệm 

9    Nghiên cứu đề xuất 

một số biện pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả việc 

dạy và học phần soạn 

thảo văn bản quản lí nhà 

nước tại trường ĐHCĐ          

2011 Trường Chủ nhiệm 

10 Biên soạn tài liệu học tập 

môn Tiếng Việt thực 

hành (dành cho sinh viên 

hệ đại học  trường Đại 

học Công đoàn) 

 

2013 Trường Chủ nhiệm 

11 Một số giải pháp nhằm 
phát triển du lịch văn 
hóa trên cơ sở khai thác 
các di sản văn hóa thế 
giới ở thành phố Hà Nội 
 

2015 Trường Tham gia nghiên cứu 

12 Phát triển kĩ năng mềm 
cho sinh viên trường Đại 
học Công đoàn  
 

2016 Trường Chủ nhiệm 

 
 



 
 
12. Các bài báo đăng công bố 
 

TT Tên bài báo Tạp chí/đơn 
vị chủ trì 

Năm công bố 
 

Tác giả hoặc 
đồng tác giả 

A. Các bài báo được công bố trong tạp chí hoặc hội thảo quốc tế 
 Không có    
B. Các bài báo được công bố trong tạp chí hoặc hội thảo trong nước 
 

1 
Một số chiến lược rào 

đón trong hội thoại 
của người Việt 

Tạp chí Ngôn 
ngữ 

 
3/2005 

Tác giả 

2 Hành vi rào đón và 
phép lịch sự trong hội 
thoại của người Việt 

Tạp chí Ngôn 
ngữ 

4/2008 Tác giả 

3 Rào đón điều kiện sử 

dụng hành vi ở lời của 

phát ngôn trong giao 

tiếp tiếng Việt 

Tạp chí Ngôn 
ngữ 

8/2009 Tác giả 

4 Vận dụng lí thuyết 

giao tiếp vào giảng 

dạy phần soạn thảo 

văn bản quản lí nhà 

nước 

Thông tin 
khoa học 
ĐHCĐ 

1/2012 Tác giả 

5 Nhà quản lí và nghệ 
thuật lắng nghe 

 

Tạp chí giáo 
dục 

6/2016 Tác giả 

6  
Ứng dụng quan 

điểm của 
W.L.CHAFE trong 
cuốn “Ý nghĩa và cấu 
trúc của ngôn ngữ” 
vào việc phân tích 
ngữ nghĩa từ vựng 

 

Tạp chí giáo 
dục 

6/2016 Tác giả 



 Giải pháp phát triển kĩ 
năng mềm cho sinh 
viên trường Đại học 
Công đoàn 

 

Tạp chí giáo 
dục 

11/2017 Tác giả 

 Mối quan hệ giữa ngôn 
ngữ và tư duy 
 

Tạp chí công 
thương 

9/2020 Tác giả 

 Một số kỹ năng cơ bản 
để giao tiếp thành công 

Tạp chí công 
thương 

9/2021 Tác giả 

 
 
13. Các sách công bố 
 

TT Loại sách 
(GT, CK, 

TK…) 

Tên sách Nhà xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Chủ biên/đồng chủ 
biên/thành viên 

(Nếu là thành viên 
thì ghi số lượng 

TV) 
1 Chuyên  

khảo 

Hành  vi  rào 

đón  trong  

giao  t iếp 

của  ngườ i  

Khoa  

học Xã  

hộ i  

2016   

Chủ biên 



Việ t  

2 Chuyên  

khảo 

Kĩ năng  tìm 

vi ệc l àm 

trong th ị  

t r ường  lao  

động  

Lao 

động  

2016  Đồng  chủ  biên  

 Chuyên  

khảo 

Tìm hiểu về 

văn hóa giao 

tiếp của người 

Việt 

Lao 

động  

2018  Chủ  bi ên  

 
              Tôi xin cảm đoan tất cả những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật. 
Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trường Đại học Công đoàn 
và pháp luật hiện hành. 
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022         
XÁC NHẬN CỦA  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 

 
  

 
                                                                                         Vũ Thị Nga 

   

                  

 

 

 



LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TUẤN 

2. Năm sinh:          1978                               3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm:                                  Năm được phong học hàm: 

    Học vị: Thạc sĩ                          Năm đạt học vị:  

5. Chức danh nghiên cứu:  

    Chức vụ: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 5 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ:   04.38577074                    ; NR:                 ; Mobile: 

0912745036 

    E-mail: Tuannd@dhcd.edu.vn 

8. Cơ quan đang làm việc:  

     - Tên Cơ quan: Đại học Công đoàn 

     - Điện thoại: 

     - Địa chỉ Cơ quan: 169 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên 
môn 

Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học SP Hà Nội Địa lí 2001 

Thạc sỹ Đại học SP Hà Nội Địa lí 2006 

Tiến sỹ    

Thực tập sinh KH    

10. Quá trình công tác 

Thời gian  
(từ năm ... đến năm) 

Tên tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức Chức vụ 

Từ năm 2002 -2011 Trường Cao đẳng 

múa Việt Nam 

Cầu Giấy – Hà Nội Giảng viên 

Từ 1012 - nay Đại học Công đoàn 169 Tây Sơn – 

Đống Đa – Hà Nội 

Giảng viên 



    

    

    

11. Các công trình khoa học đã công bố (liệt kê các công trình, bài báo, báo cáo khoa 
học tiêu biểu liên quan đến đề tài đã công bố trong 5 năm gần nhất) 

TT Tên công trình 
(bài báo, công 

trình...)  

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
 

Năm 
công bố 

Tác giả hoặc đồng 
tác giả  

1 Cải tiến bếp đun 

CMN91 

Tạo chí ĐHSP I Hà Nội 1999 Tác giả 

2 Sử dụng 

phương pháp 

tình huống 

trong dạy học 

địa lý kinh tế 

Việt Nam cho 

sinh viên đại 

học Công Đoàn 

Tạp chí Công Thương 2017 Tác giả 

     

12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

TT Tên đề tài, dự án Cấp đề tài Năm thực 
hiện 

Chủ nhiệm hay 
tham gia nghiên cứu  

1 Bài tập rèn luyện kĩ 

năng phân tích số liệu 

thống kê, bieu đồ và 

bản đồ trong học tập 

môn ĐỊa lí kinh tế Việt 

Nam 

Trường 2010 Tham gia 



2 Ứng dụng hệ thống sơ 

đồ vào giảng dạy và học 

tập học phần Địa lí kinh 

tế Việt Nam tại trường 

Đại học Công đoàn 

Trường 2012 Tham gia 

3 Phát triển du lịch tại 

các Di sản văn hóa 

thế giới ở thành phố 

Hà Nội  

 

Trường 2014 Tham gia 

4. Phát triển nền kinh tế 

thị trường ở Việt Nam 

trong thời kỳ đổi mới: 

thực trạng, đặc trưng 

và  gợi ý các tiêu chí 

về nền kinh tế thị 

trường 

 Kỷ yếu hội 

thảo 

KHQG 

8/2019 Tác giả 

5. Quá trình đổi mới 

chính sách đầu tư trực 

tiếp nước ngoài đến 

sự phát triển kinh tế 

VN hiện nay 

Kỷ yếu hội 

thảo quốc 

gia – 

trường ĐH 

KTQD 

9/2020 Tác giả 

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

TT Tên công trình Hình thức qui mô địa chỉ áp 
dụng 

Thời gian áp 
dụng 

 Bài tập rèn luyện kĩ 

năng phân tích số liệu 

Lồng ghép vào quá trình 

giảng dạy học phần Địa lí 

 



thống kê, biểu đồ và 

bản đồ trong học tập 

môn Địa lí kinh tế Việt 

Nam 

kinh tế Việt Nam cho SV 

trường Địa học Công đoàn 

    

    

14. Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài (nếu có): Giải B các trường ĐH 

Sư phạm trên cả nước 

15. Thành tựu hoạt động khoa học khác có liên quan đến đề tài (nếu có): 

 
Hà Nội, ngày    tháng    năm       

XÁC NHẬN CỦA KHOA, BỘ MÔN NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 

 
 
 
              Nguyễn Ngọc Hải                                          Nguyễn Đức Tuấn 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
1. Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NHƯ NGUYỆT 

2. Năm sinh:          1982                               3. Giới tính: Nữ 

4. Học hàm:                                  Năm được phong học hàm: 

    Học vị:          Thạc sỹ            Năm đạt học vị: 2008 

5. Chức danh nghiên cứu: giảng viên 

    Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản 

6. Địa chỉ nhà riêng: Xuân Tảo – Bắc Từ Liêm – Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ:  0243.8517074 ;           Mobile: 0913.58.08.98 

    E-mail: nguyetttn@dhcd.edu.vn 

8. Cơ quan đang làm việc:  

     - Tên Cơ quan: Trường Đại học Công đoàn 

     - Điện thoại:  

     - Địa chỉ Cơ quan: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên  
môn  

Năm tố t  nghiệp  

Đại học Đại học Sư phạm Hà Nội Địa lí 2003 
Thạc sỹ Đại học Sư phạm Hà Nội Địa lí học 2008 
Tiến sỹ    

10. Tóm tắt quá trình công tác 
Thời gian  
(từ năm ... đến năm) 

Tên tổ chức công tác Chức vụ 

10/2005 đến 12/2016 Bộ môn Khoa học cơ bản 
– Trường Đại học Công 
đoàn 

Giảng viên 

12/2016   đ ến nay  Bộ  môn  Khoa  học cơ 
bản –  Trường Đ ạ i  
học  Công  đoàn  

Phó t rưởng  B ộ  môn  
KHCB  

11. Các đề tài, dự án đã nghiên cứu 
TT Tên đề tài, dự án 

+ Mã số  (nếu có) 
Cấp đề tài Năm thực hiện Chủ nhiệm hay 

tham gia NC 
1 Rèn luyện kỹ năng 

phân tích số liệu thống 
kê, bản đồ và biểu đồ 
trong học tập môn Địa 
lý kinh tế Việt Nam 

Trường 2008 Chủ nhiệm 
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2 Bài tập rèn luyện kỹ 
năng phân tích số liệu 
thống kê, bản đồ và 
biểu đồ trong học tập 
môn Địa lý kinh tế 
Việt Nam 
  

Trường 2010 Chủ nhiệm 

3 Ứng dụng sơ đồ vào 
giảng dạy và học tập 
môn Địa lí kinh tế 
Việt Nam tại trường 
Đại học Công đoàn 

Trường 2013 Chủ nhiệm 

4 Một số giải pháp nhằm 
phát triển du lịch văn 
hóa trên cơ sở khai 
thác các di sản văn 
hóa thế giới ở thành 
phố Hà Nội 
 

Trường 2015 Chủ nhiệm 

5 Phát triển kỹ năng 
mềm cho sinh viên 
trường Đại học Công 
đoàn 

Trường 2016 Thành viên 

 
12. Các bài báo đăng công bố 

TT Tên bài báo Tạp chí/đơn vị 
chủ trì 

Năm công bố 
 

Tác giả hoặc 
đồng tác giả 

A. Các bài báo được công bố trong tạp chí hoặc hội thảo quốc tế 
     
     

B. Các bài báo được công bố trong tạp chí hoặc hội thảo trong nước 
1 Nghiên cứu nghèo  

ở  Việ t  Nam –  Khái 
niệm và t iêu  chí  
đánh  giá, 2016 .  

 

Tạp ch í 
Nghiên  cứu 
Khoa học 
Công đoàn , 
Trường  Đạ i  
học Công  
đoàn ,  

2016 Tác giả 

2 Sự phân hóa nghèo 
theo không gian ở tỉnh 
Nghệ An năm 2016 

Kỷ yếu Hội 
nghị khoa học 
Địa lí toàn quốc 

2018 Tác giả 
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lần thứ X 
3 Các nhân tố ảnh 

hưởng đến vấn đề 
nghèo và giảm nghèo 
ở tỉnh Nghệ An 

Kỷ yếu Hội 
nghị khoa học 
Địa lí toàn quốc 
lần thứ XI 

2019 Tác giả 
 
 

 Tăng cường quản lý, 
giảm thải chất thải 
nhựa để bảo vệ đại 
dương và phát triển 
bền vững sinh kế biển 
Việt Nam 

Tạp chí Công 
thương 

2021 Tác giả 

 Bộ môn Khoa học cơ 
bản Trường Đại học 
Công đoàn hành trình 
60 năm xây dựng và 
phát triển 

 
Tạp ch í 

Nghiên  cứu 
khoa  học 

Công đoàn  

2021 Đồng tác giả 

 Nghiên cứu giải pháp 
điều chỉnh hoạt động 
thực tập nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo 
giáo viên theo định 
hướng nghề nghiệp 
ứng dụng ở trường Đại 
học Thủ Đô 

Tạp chí khoa 
học Đại học 
Thủ Đô 

2021 Đồng tác giả 

13. Các sách công bố 
TT Loại sách 

(GT, CK, 
TK…) 

Tên sách Nhà xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Chủ biên/đồng chủ 
biên/thành viên 
(Nếu là thành viên 
thì ghi số lượng TV) 

      
Tôi xin cảm đoan tất cả những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin 
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trường Đại học Công đoàn và pháp luật hiện 
hành. 
 
Hà Nội, ngày ..... tháng ....  năm 2022        

XÁC NHẬN CỦA  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 
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