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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ, ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Công đoàn 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định 174-CT ngày 19/5/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay 

là Thủ tướng Chính phủ) về việc chuyển trường Cao cấp Công đoàn thành trường Đại 

học Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng BGD-

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

Căn cứ Quyết định số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ; Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn học Lý luận chính trị;  

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-ĐHCĐ ngày 21/2/2014 của Hiệu trường trường Đại 

học Công đoàn về việc ban hành Chương trình đào tạo các ngành (BHLĐ, QTKD, XHH, 

CTXH, Kế toán, TC-NH, QTNL, Luật, QHLĐ) bậc đại học, hệ chính quy; 

Thực hiện kết luận của Hội đồng khoa học và đào tạo tại cuộc họp ngày 15/8/2019 

và 19/8/2019 về việc rà soát nội dung chương trình đào tạo đại học, hệ chính quy; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, theo hệ thống tín 

chỉ, ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Công đoàn (có chương trình kèm theo).  

Điều 2. Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2019. Giao 

cho phòng Đào tạo, khoa Quản trị kinh doanh phối hợp với bộ phận liên quan triển khai thực 

hiện theo các qui định hiện hành.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm; cán bộ, giảng 

viên, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 
 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Nhà trường (để biết); 

- Các khoa, phòng, BM (để t. hiện); 

- SV các khóa TS từ 2019 (để t. hiện); 

- Lưu: VT, P. ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)  

 

PGS. TS Phạm Văn Hà 

 
 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐÔNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số: 658/QĐ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019 



 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, 

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

(Ban hành theo Quyết định số 658/QĐ-ĐHCĐ ngày 19 tháng 8 năm 2019 

Của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn) 

STT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ Số trang 

1.  1808 Triết học Mác – Lênin 3 1 

2.  1809 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 14 

3.  1810 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 32 

4.  1802 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 61 

5.  1807 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 77 

6.  2315 Tiếng Anh 1 3 104 

7.  2316 Tiếng Anh 2 3 132 

8.  2317 Tiếng Anh 3 3 157 

9.  2318 Tiếng Anh 4 3 187 

10.  2319 Tiếng Anh 5 3 222 

11.  2320 Tiếng Anh 6 3 239 

12.  1448 Pháp luật đại cương và Luật kinh tế 3 263 

13.  2401 Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 3 277 

14.  1110 Đại cương về Công đoàn Việt Nam 2 295 

15.  2113 
Chọn 1 trong 3 học phần 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng quản trị văn phòng 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

2 

 

308 

317 

327 

16.  2121 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 336 

17.  2106 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 346 



 

18.  1240 Tâm lý học quản lý 2 356 

19.  1617 Văn hóa doanh nghiệp 2 370 

20.  2203 Kinh tế vi mô  3 383 

21.  2204 Kinh tế vĩ mô  3 398 

22.  1512 Quản trị học 2 414 

23.  1507 Marketing căn bản  3 426 

24.  1310 Nguyên lý kế toán   3 439 

25.  1531 Quản trị doanh nghiệp 2 451 

26.  1501 

1506 

Chọn 1 trong 2 học phần 

- Bảo hiểm 

- Bảo hiểm xã hội 

2 

 

464 

472 

27.  1510 Quản trị chiến lược  3 481 

28.  1609 Quản trị nhân lực 1 3 492 

29.  1717 Tài chính doanh nghiệp 1 3 510 

30.  1526 Quản trị tác nghiệp 3 526 

31.  1505 Kinh doanh quốc tế 2 543 

32.  1527 Quản trị thương mại và dịch vụ trong doanh 

nghiệp 
3 

556 

33.  1524 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2 570 

34.  1525 Quản trị hậu cần kinh doanh 2 581 

35.  1522 Khởi sự kinh doanh 3 591 

36.  1508 Quản trị chất lượng  3 602 

37.  1509 Quản trị chi phí kinh doanh 3 614 

38.  1712 Tài chính - tiền tệ 1                         3 623 

39.  1520 Ra quyết định quản trị                           2 638 



 

40.  2209 Thống kê kinh doanh 3 648 

41.  1618 Kỹ năng quản trị 2 663 

42.  2205 

1528 

Chọn 1 trong 2 học phần 

- Lập và quản lý dự án đầu tư 

- Quản trị rủi ro 

2 

 

679 

690 

43.  1311 Phân tích kinh doanh 2 697 

44.  1529 Thực hành 1 2 706 

45.  1530 Thực hành 2 2 713 

46.  2403 Tin học ứng dụng 2 720 

47.  1517 

1518 
Thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp 10 

 

729 

TỔNG CỘNG 126  
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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 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: 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 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: 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 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: 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 sĩ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, số 169, Tây Sơn, 

Đống Đa, Hà Nội  
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- Điện thoại: 0948.032.233            - E-mail: giapdx@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu 

- 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: 0972.328.847             - E-mail: hieunt@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- 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 thảo luận:                                          15 

- Giờ tự học:     135 

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 

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: 

 

mailto:giapdx@dhcd.edu.vn
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Mã 

CĐR 
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 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.1.3 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.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.7 

LO.2.2 Biết vận dụng các phương pháp luận triết học trong nhận 

thức và thực tiễn; có khả năng sử dụng các nguyên tắc 

phương pháp luận đó để phân tích và giải quyết các vấn đề 

thường gặp trong đời sống xã hội. 

4 
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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.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.14 

 

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.14 

 

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.13 

 

 

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. 
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8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục 

 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham khảo 

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, Gợi 

mở - vấn 

đáp. 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Phân nhóm, 

thảo luận 

cách thức 

học tập 

 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

2 CHƯƠNG 2: CHỦ NGHĨA 

DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

Thuyết 

trình, Gợi 

Nghiên cứu 

tài liệu, làm 

LO.1.2 

LO.2.2 

[1] [2]   
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STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục 

 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham khảo 

 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  

mở - vấn 

đáp; thảo 

luận nhóm, 

đóng vai. 

bài tập, nghe 

giảng, chuẩn 

bị bài theo 

nhóm; 

thuyết trình, 

thảo luận, 

phản biện, 

nêu ý kiến. 

LO.3.2 

3 CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA 

DUY VẬT LỊCH SỬ 

3.1. HỌC THUYẾT HÌNH 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

Nghiên cứu 

tài liệu, làm 

bài tập, nghe 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

[1] [2] 
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STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục 

 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham khảo 

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 

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 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bể cá, đóng 

vai. 

giảng, chuẩn 

bị bài theo 

nhóm; 

thuyết trình, 

thảo luận, 

phản biện, 

nêu ý kiến. 
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STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục 

 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham khảo 

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 

hội; vai trò của quần chúng 

nhân dân và lănh 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 

 

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. 
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10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 10 % 

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) 

+ 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: 20 % 

- 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: 70 % 

- 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). Đề thi theo ma trận đề 

thi. 
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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 

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 

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 Giáo dục và 

Đào tạo 

2019 Giáo trình Triết học 

Mác - Lênin 

NXB Chính trị quốc gia, 

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 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2018 Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa  Mác - 

Lênin 

NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội 
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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 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 

 

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  

12 5  
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STT Các nội dung cơ bản  
Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

2.3.5. Tính chất của chân lý 

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 

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 

 

 

13 6  
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STT Các nội dung cơ bản  
Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

 

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 hội; vai trò của quần chúng 

nhân dân và lănh tụ trong lịch sử. 

3.5. 4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt 

Nam 

4 Bài kiểm tra   2 

5 Tổng 30 13 2 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký)  

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký)  

 

TS. Nguyễn Hải Hoàng 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Đặng Thị Phương Duyên 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

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 sĩ  

- 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 sĩ  

- 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 sĩ 

- 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 
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- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- 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 sĩ 

- 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:            22   

- Giờ thảo luận:                                          8 

- 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: 

Mã 

CĐR 
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 sự ra đời, phát triển của môn học KTCT; đối 2 LO.1 
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tượng, phương pháp và ý nghĩa nghiên cứu KTCT Mác 

– Lênin 

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.2 

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. 

4 LO.2 

LO.1.4 Nắm được lý luận của V.I.Lênin về độc quyền và độc 

quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường TBCN, qua 

đó có thể lý giải được sự điều chỉnh của CNTB trong 

bối cảnh hiện nay. 

3 LO.2 

LO.1.5 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 

4 LO.2 

LO.1.6 Nắm được hệ thống tri thức 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 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 

4 LO.2 
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hội 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 kiện nền kinh tế thị 

thường hiện nay. 

3 LO.7 

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 

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 

LO.2.4 

Kỹ năng tư duy, 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. 

3 

LO.2.5 

Kỹ năng tư duy và năng lực 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 

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 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 

4 

LO.13 
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hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

LO.3.2 

Có niềm tin vào chế độ XHCN, luôn tin tưởng, ủng hộ 

đường lối đổi mới theo định hướng XHCN dưới sự lãnh 

đạo của Đảng. 

4 

LO.14 

LO.3.3 

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. 

4 

LO.13 

LO.3.4 

Tự 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. 

4 

LO.13 

LO.3.5 

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; 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.  

4 

LO.14 

LO.3.6 

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. 

4 

LO.14 

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 cảu Việt Nam. 
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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& 

hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

1 Chương 1: ĐỐI TƯỢNG, 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH 

TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN  

I. Khái quát sự hình thành và 

phát triển của kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

II. 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 

III. 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 

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.1.1 

LO.3.1 

Quyển 1, 

Quyển 2 

2 Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ 

TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA 

CÁC CHỦ THỂ  

THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

I. Lý luận của C.Mác về sản xuất 

hàng hóa và hàng hóa 

Thuyết 

giảng, 

phân tích, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi gợi 

Đọc 

Hướng dẫn 

học; 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

LO.1.2

LO.2.1

LO.3.2 

Quyển 1, 

Quyển 2 
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1.1. Sản xuất hàng hóa 

1.2. Hàng hóa  

1.3. Tiền  

1.4. Dịch vụ và một số hàng hóa đặc 

biệt 

II. 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 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

3 Chương 3: GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG 

I. 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 

II. 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 

II. Các hình thức biểu hiện của 

giá trị thặng dư trong nền kinh 

tế thị trường 

3.1. Lợi nhuận 

3.2. Lợi tức 

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.3.3 

Quyển 1, 

Quyển 2 
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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 

Thảo luận 

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.1.4

LO.2.3

LO.3.4 

Quyển 1, 

Quyển 2 

5 Chương 5: KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ 

Thuyết 

giảng, 

Đọc 

Hướng dẫn 

LO.1.5

LO.2.4

Quyển 1, 

Quyển 2 
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HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 

VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH 

KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

I. 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 

II.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   

II. 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 

phân tích, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

học; 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.3.5 
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6 Chương 6: CÔNG NGHIỆP 

HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI 

NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

CỦA VIỆT NAM 

I. 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) 

II.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 

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.1.6

LO.2.5

LO.3.6 

Quyển 1, 

Quyển 2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước:      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. 



 

24 

 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 10 % 

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) 

+ 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: 20 % 

+ 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: 70 % 

- 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 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 (60 phút) với hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Đề 

thi thiết kế 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 … 1.6 2.1 2.2 … 2.5 3.1 3.2 … 3.6 

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  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 

10.5 Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình  

- 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 
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- 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 

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% 

 

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 Giáo dục và Đào 

tạo 
2019 

Giáo trình Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

NXB Giáo dục và Đào 

tạo 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả Năm Tên sách,giáo trình, NXB, tên tạp chí/nơi 
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XB tên bài báo, văn bản ban hành VB 

2 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

2018 

Giáo trình Những 

Nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin  

NXB Giáo dục và Đào 

tạo. 

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 TL KT 

1 Chương 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - 

LÊNIN  

I. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

II. 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 

III. 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 

I. 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 

II. 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 

4 2  
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Thảo luận 

3 Chương 3: GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG 

I. 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 

II. 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 

II. 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 

5 2  

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 

2  1 
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3.2. Biểu hiện mới của độc quyền nhà nước 

3.3. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

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 

I. 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 

II.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   

II. 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 

I. 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 

4 2  
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1.3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) 

II.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 

7 Tổng 21 8 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 
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TS. Nguyễn Hải Hoàng 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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 sĩ 

-  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 sĩ 

-  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 sĩ 

-  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 sĩ 

-  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 sĩ 

mailto:Toanh.secret@gmail.com
mailto:tinhtam09.ctvt@gmail.com
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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 sĩ 

- 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: 1810 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:                      22  

- Giờ thảo luận:  08  

- 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.  

- 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: 

 

mailto:trangnth@dhcd.edu.vn
mailto:hiennt1@dhcd.edu.vn
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STT 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 Sinh viên nắm 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 Sinh viên nắm được cơ sở hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

2 

LO.1.3 Sinh viên nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội. 

2 

LO.1.4 Sinh viên nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

2 

LO.1.5 Sinh viên nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 

kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. 

2 

LO.1.6 Sinh viên nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 

đạo đức, con người. 

2 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Hình thành cho sinh viên khả năng tư duy độc lập 3 LO.7 

LO.2.2 Có khả năng 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.  

4 

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;  

4 LO.14 

 

LO.3.2 Sinh viên 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. 

4 
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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:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng và 

hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

1 Chương I: KHÁI NIỆM, ĐỐI 

TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA 

HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN 

CỨU MÔN HỌC TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

III. PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

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 

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 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

Q1; Q2; 

Q3; Q4; 

Q5. 
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c. Quan điểm lịch sử - cụ thể 

d. Quan điểm toàn diện hệ thống 

e. Quan điểm kế thừa và phát 

triển 

2. Một số phương pháp cụ thể 

IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC 

HỌC TẬP MÔN HỌC TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Góp phần nầng cao năng 

lực tư duy lý luận 

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 

3. Xây dựng, rèn luyện 

phương pháp và phong cách 

công tác 

2 Chương II: CƠ SỞ, QUÁ 

TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Cơ sở 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 

2. Cơ sở lý luận 

a. Giá trị truyền thống tốt đẹp 

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 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

Q1; Q2; 

Q3; Q4; 

Q5. 
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của dân tộc Việt Nam 

b. Tinh hoa văn hóa nhân loại 

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin 

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 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Thời kỳ trước 5.6.1911:  

Hình thành tư tưởng yêu nước 

và có chí hướng tìm con đường 

cứu nước mới 

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. 

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. 

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. 
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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 

III. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH 

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 

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 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 III: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP 

Thuyết 

giảng, giải 

Đọc TLTK 

Làm BT 

LO.1.3 

 

Q1; Q2; 

Q3; Q4; 
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DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐỘC LẬP DAN 

TỘC 

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 lănh thổ 

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 lănh đạo 

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 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn đề, 

phương pháp 

thảo luận, 

học nhóm, 

giao bài về 

nhà 

chương 3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 Q5. 
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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. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT 

NAM 

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. 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 

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 



 

41 

 

b. Một số nguyên tắc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ 

quá độ 

III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ MỐI QUAN HỆ 

GIỮA ĐỘC LẬP DÂN TỘC 

VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền 

đề tiến lên chủ nghĩa xã hội 

2. Chủ nghĩa xã hội và điều kiện 

để bảo đảm nền độc lập dân tộc 

vững chắc 

3. Điều kiện để đảm bảo độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội 

IV. 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 

1. Kiên định mục tiêu và con 

đường cách mạng mà Hồ Chí 

Minh đã xác định 

2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

3. Củng cố, kiện toàn, phát huy 

sức mạnh và hiệu quả hoạt động 

của toàn bộ hệ thống chính trị 

4. Đấu tranh chống những biểu 
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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 IV: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ 

NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO 

NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

1. Tính tất yếu và vai trò lănh 

đạo của Đảng cộng sản Việt 

Nam 

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 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ NHÀ NƯỚC VIỆT 

NAM 

1. Nhà nước dân chủ 

a. Bản chất giai cấp của nhà 

nước 

b. Nhà nước của dân, do dân, vì 

dân 

2. Nhà nước pháp quyền 

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 

 

LO.1.4 

Q1; Q2; 

Q3; Q4; 

Q5. 
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a. Nhà nước hợp hiến, hợp pháp 

b. Nhà nước thượng tôn pháp 

luật 

c. Pháp quyền nhân nghĩa 

3. Nhà nước trong sạch, vững 

mạnh 

a. Kiểm soát quyền lực 

b. Phòng, chống tiêu cực trong 

nhà nước 

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG 

TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ 

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 

1. Xây dựng Đảng thật sự 

trong sạch, vững mạnh 

2. Xây dựng Nhà nước 

5 Chương V: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN 

KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ 

ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TỘC 

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 

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 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.5 

LO.2.2 

Q1; Q2; 

Q3; Q4; 

Q5. 
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đầu của cách mạng Việt Nam 

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 

3. Điều kiện để xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc 

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 

5. Phương thức xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐOÀN KẾT 

QUỐC TẾ 

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. 
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2. Lực lượng đoàn kết quốc tế 

và hình thức tổ chức 

a. Các lực lượng cần đoàn kết 

b. Hình thức tổ chức 

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 

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 

TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC 

TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 

HIỆN NAY 

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 

2. Xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc trên nền tảng liên 

minh công – nông – trí dưới sự 

lănh đạo củaĐảng 

3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải 

kết hợp với đoàn kết quốc tế. 

6 Chương VI: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, 

ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 6 

Tham gia 

 

LO.1.6 

LO.2.2 

LO.3.2 

Q1; Q2; 

Q3; Q4; 

Q5. 
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MINH VỀ VĂN HÓA 

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.  

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  

3. Quan điểm Hồ Chí Minh 

về Xây dựng nền văn hóa mới 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

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. Quan điềm về những 

chuẩn mực đạo đức cách 

mở, giải 

quyết vấn đề, 

phương pháp 

thảo luận, 

học nhóm, 

giao bài về 

nhà 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 
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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 

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 

III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ CON NGƯỜI 

1. Quan điểm của Hồ Chí 

Minh về con người 

2. Về xây dựng đạo đức cách 

mạng 

 Bài kiểm tra      

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  Chuẩn bị 

bài và Thảo 

luận theo 

đề tài được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.4 

LO.1.5 

LO.2.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

 Thảo luận nhóm đề tài số 3  Chuẩn bị 

bài và Thảo 

luận theo 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.4 
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đề tài được 

giao 

LO.1.5 

LO.2.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước:  

- Triết học Mác - Lênin    Mã HP:  1808 

- Kinh tế chính trị     Mã HP:  1809 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học                         Mã HP:  1807 

- 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 10 %. 

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) 

+ 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: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì: Tuần 8 
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++ 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 thảo luận, thuyết trình 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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). 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 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 

 

1 

Điểm 

chuyên 

cần (10%) 

X X X X X X X X X X 

 

2 

Điểm kiểm 

tra giữa kỳ 

(20%) 

X 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 

 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình  
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- 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 

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 

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 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

cňn 1 số 

từ không 

rő, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

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 

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 

ý của người 

nghe, tương 

tác tốt với 

người nghe. 

25% 
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giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

tương tác 

với người 

nghe 

người nghe, 

người nghe 

có thể hiểu và 

kịp theo dõi 

nội dung trình 

bày 

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 Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2018 Giáo trình Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

NXB Chính trị quốc 

gia, 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 Phan Ngọc Liên 

Nguyên An 

2002 Bách khoa thư Hồ Chí 

Minh. Tập 1: Hồ Chí 

Minh với giáo dục, đào 

tạo 

Từ điển bách khoa 

3 Ban Tư tưởng - 

Văn hóa Trung 

ương 

2002 Chân dung anh hùng 

thời đại Hồ Chí Minh 

NXB Quân đội nhân 

dân 

4 PGS.TS Triệu 

Quang Tiến 

PGS.TS Đinh 

Trần Dương 

2005 Chủ tịch Hồ Chí Minh 

sống mãi trong sự 

nghiệp của chúng ta 

NXB Lao động 
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5 Hellmut 

Kapfenberger 

2010 Hồ Chí Minh một biên 

niên sử 

NXB Thế giới  

 

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 TL KT 

1 Chương I: KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

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 triển 

2. Một số phương pháp cụ thể 

IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Góp phần nầng cao năng lực tư duy lý luận 

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 

3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác 

 

2 

 

0 

 

2 Chương II: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

4 1  
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I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

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 

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 

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 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Thời kỳ trước 5.6.1911:  Hình thành tư tưởng yêu nước và 

có chí hướng tìm con đường cứu nước mới 

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. 

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. 

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. 

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 

III. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

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 



 

55 

 

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 

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 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 III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP 

DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DAN TỘC 

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 lănh 

thổ 

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 lănhđạo 

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. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT 

NAM 

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. 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 

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 

III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ 

GIỮA ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã 

hội 

2. Chủ nghĩa xã hội và điều kiện để bảo đảm nền độc lập 

dân tộc vững chắc 

3. Điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội 

IV. 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 
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1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí 

Minh đã xác định 

2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa 

3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt 

động của toàn bộ hệ thống chính trị 

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 

 Chương IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN 

DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

1. Tính tất yếu và vai trò lănh đạo của Đảng cộng sản Việt 

Nam 

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 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VIỆT 

NAM 

1. Nhà nước dân chủ 

a. Bản chất giai cấp của nhà nước 

b. Nhà nước của dân, do dân, vì dân 

2. Nhà nước pháp quyền 

a. Nhà nước hợp hiến, hợp pháp 

b. Nhà nước thượng tôn pháp luật 

c. Pháp quyền nhân nghĩa 

3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh 

a. Kiểm soát quyền lực 

b. Phòng, chống tiêu cực trong nhà nước 

4 1  
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III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG NHÀ 

NƯỚC 

1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh 

2. Xây dựng Nhà nước 

 Chương V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN 

KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 

TOÀN DÂN TỘC 

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 

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 

3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

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 

5. Phương thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC 

TẾ 

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. 

4 1  
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2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức 

a. Các lực lượng cần đoàn kết 

b. Hình thức tổ chức 

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 

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC 

TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

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 

2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng 

liên minh công – nông – trí dưới sự lănh đạo củaĐảng 

3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp với đoàn kết 

quốc tế. 

6 Chương VI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, 

ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 

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.  

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  

3. Quan điểm Hồ Chí Minh về Xây dựng nền văn hóa mới 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

4 1  
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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. 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 

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 

III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI 

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người 

2. Về xây dựng đạo đức cách mạng 

7 Bài kiểm tra    1 

8 Thảo luận nhóm đề tài số 2  1  

9 Thảo luận nhóm đề tài số 3  1  

10 Tổng 22 7 1 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

TS. Nguyễn Hải Hoàng 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Huyền Trang 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống 

Đa, Hà Nội. 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

mailto:tinhtam09.ctvt@gmail.com
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- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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:          22   

- Giờ thảo luận:  08  

- Giờ tự học:   90 

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: 

mailto:thuanbb@dhcd.edu.vn
mailto:trangnth@dhcd.edu.vn
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Mã 

CĐR 
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 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 LO.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 

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 diễn ra.  

3 

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 

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.7 

LO.2.2 Thực hành thành thạo phương pháp tư duy khoa học, 

phân tích, đánh giá về lịch sử 

4 

LO.2.3 Đánh giá những biểu hiện đúng đắn, hạn chế trong 

đường lối của Đảng, đảng viên, cán bộ.  

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 4 LO.14 
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yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách 

mạng.  

 

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.14 

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 lănh 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:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

TL học 

tập/ 

 theo chương, mục  Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

học 

phần 

TL tham 

khảo 

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 

I. Đối tượng nghiên cứu của 

môn học Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

II. Chức năng, nhiệm vụ của 

môn học lịch sử Đảng Cộng 

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 

nhập môn 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

(2019), 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 
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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 

III. 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 

LĂNH ĐẠO ĐẤU TRANH 

GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

(1930 - 1945) 

I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời và Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng (tháng 2 - 

1930) 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các 

điều kiện để thành lập Đảng 

3. Thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng (2 - 1930) 

4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

II. Đảng lănh đạo đấu tranh 

giành chính quyền (1930 - 

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 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.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

(2019), 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 
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1945) 

1. Phong trào cách mạng 1930 - 

1931 và khôi phục phong trào 

1932 - 1935 

2. Phong trào dân chủ 1936 - 

1939 

3. Phong trào giải phóng dân tộc 

1939 - 1945 

4. Tính chất, ý nghĩa và kinh 

nghiệm của Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 

Bài tập chương 1 

 

 

 

3 Chương 2: ĐẢNG LĂNH 

ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG 

CHIẾN, HOÀN THÀNH 

GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

(1945 - 1975) 

I. Đảng lănh đạo xây dựng, 

bảo vệ chính quyền cách mạng 

và kháng chiến chống Thực 

dân Pháp xâm lược (1945 - 

1954) 

1. Xây dựng và bảo vệ chính 

quyền cách mạng 1945 - 1946 

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 

3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược 

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 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.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

(2019), 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 
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và can thiệp Mỹ đến thắng lợi 

1951 - 1954 

4. Ý nghĩa lịch sử và kinh 

nghiệm của Đảng trong lănh đạo 

kháng chiến chống thực dân 

Pháp và can thiệp Mỹ 

II. Lănh 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) 

1. Lănh đạo cách mạng hai miền 

giai đoạn 1954 - 1965 

2. Lănh đạo cách mạng cả nước 

giai đoạn 1965 - 1975 

3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lănh 

đạo của Đảng trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 

- 1975 

Bài tập chương 2 

 

4 Chương III: ĐẢNG LĂNH 

ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

VÀ TIẾN HÀNH CÔNG 

CUỘC ĐỔI MỚI (1975 - 2018) 

I. Đảng lănh đạo cả nước xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc 

 (1975 - 1986) 

1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

Đọc TLTK 

Làm bài tập 

chương 3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

 

 

 

 

LO.1.1 

LO.1.3 

 

 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

(2019), 

Giáo trình 

lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 
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bảo vệ Tổ quốc 1975 - 1981 

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 

II. Lănh đạo công cuộc đổi 

mới, đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế (1986 - 2018) 

1. Đổi mới toàn diện, đưa đất 

nước ra khỏi khủng hoảng 

kinh tế - xã hội 1986 - 1996 

2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội quốc tế 1996 - 

2018 

3. Thành tựu, kinh nghiệm của 

công cuộc đổi mới. 

Bài tập chương 3 

nhóm, giao 

bài về nhà 

 

 

 

 

 

 

LO.1.3 

LO.1.4 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: 

-  Triết học Mác – Lênin                   Mã HP: 1808 

-  Kinh tế chính trị Mác – Lênin       Mã HP: 1809 

-  Chủ nghĩa xã hội khoa học            Mã HP: 1807 

-  Tư tưởng Hồ Chí Minh                 Mã HP: 1810 

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: 10 % 



 

69 

 

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) 

+ 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: 20 % 

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 thảo luận, thuyết trỉnh, bài tập cá 

nhân, bài tập nhóm. 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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). Đề thi theo ma trận đề thi. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 
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TT Điểm bộ phận Chuẩn đầu ra học phần (LOs) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1 Điểm chuyên 

cần (10%) 

X X X X 

 

X X X X X 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

 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 

      -Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THẢO LUẬN 

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 

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 

25% 
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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 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2019 Giáo trình Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

NXB Chính trị Quốc 

gia 

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 Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

 Văn kiện Đảng toàn 

tập 

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  
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 

I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

II. 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 

III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

 

03 
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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 LĂNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH 

QUYỀN (1930 - 1945) 

I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 2 - 1930) 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập 

Đảng 

3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng (2 - 1930) 

4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

II. Đảng lănh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 

- 1945) 

1. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và khôi phục 

phong trào 1932 - 1935 

2. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 

4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 

Bài tập chương 1 

06 02  

3 Chương 2: ĐẢNG LĂNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG 

CHIẾN, HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945 - 1975) 

I. Đảng lănh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách 

mạng và kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược 

(1945 - 1954) 

1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945 - 

06 02  
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1946 

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 

3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược và can thiệp Mỹ đến thắng lợi 1951 - 1954 

4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lănh 

đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 

II. Lănh 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) 

1. Lănh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954 - 1965 

2. Lănh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965 - 1975 

3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lănh đạo của Đảng trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975 

Bài tập chương 2 

4 Chương 3: ĐẢNG LĂNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XĂ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG 

CUỘC ĐỔI MỚI (1975 - 2018) 

I. Đảng lănh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986) 

1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975 - 

1981 

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 

II. Lănh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986 - 

2018) 

1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội 1986 - 1996 

2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp 

06 03  
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hóa, hiện đại hóa và hội quốc tế 1996 - 2018 

3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới. 

Bài tập chương 3 

5 Bài kiểm tra    1 

6 Tổng 22 7 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Hải Hoàng 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Lê Tố Anh 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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: lanpp@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Đặng Xuân Giáp 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ 

- 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 sĩ 
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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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Tuyết Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống 

Đa, Hà Nội. 
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- 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: 1807 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          22     

- Giờ thảo luận:  08  

- 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: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

Mã 

CĐR 
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 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 

3 
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nhân hiện nay. 

LO.1.3 Làm rõ nội dung về CNXH và thời kỳ quá độ lên 

CNXH, liên hệ về quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 

4 

LO.1.4 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. 

4 

LO.1.5 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. 

4 

LO.1.6 Làm rõ vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ 

lên CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, 

vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.  

4 

LO.1.7 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.  

4 

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 LO.7 

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 

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.  

3 

LO.2.4 

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. 

3 

LO.2.5 

Kỹ năng tư duy và năng lực 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. 

3 

LO.2.6 Kỹ năng, phương pháp khoa học trong nghiên cứu 3 
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những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề 

gia đình và xây dựng gia đình hiện nay. 

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 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.13 

 

LO.3.2 

Có niềm tin vào chế độ XHCN, luôn tin tưởng, ủng hộ 

đường lối đổi mới theo định hướng XHCN dưới sự lănh 

đạo của Đảng. 

4 

LO.14 

LO.3.3 

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. 

4 

LO.14 

LO.3.4 

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. 

4 

LO.14 

LO.3.5 

Thấy rõ tính khoa học trong quan điểm về vấn đề dân 

tộc, tôn giáo của chủ nghĩa Mác-Lênin, của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; trách nhiệm của bản than góp phần tuyên 

truyền và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về 

dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.  

4 

LO.14 

LO.3.6 

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.14 

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; 
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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  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

1 CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA 

HỌC 

I. 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. 

II. Các giai đoạn phát triển cơ 

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.1.1 

LO.3.1 

Bộ GD 

& ĐT, 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học 

(2019) 
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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 

III. 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 

Thuyết 

giảng, 

phân tích, 

Đọc Hướng 

dẫn học; 

Làm BT 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.2 

Bộ GD 

& ĐT, 

Giáo 
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I. 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  

II. 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 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

trình 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học 

(2019) 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2018):  

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. 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 

2.2.3. Về nội dung văn hóa, tư 

tưởng 

III. 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 

I. 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 

Thuyết 

giảng, 

phân tích, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

Đọc Hướng 

dẫn học; 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

LO.1.3 

LO.2.2 

LO.3.1 

 LO.3.3 

Bộ GD 

& ĐT, 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học 
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xã hội 

1.3. Những đặc trưng cơ bản 

của chủ nghĩa xã hội 

II. 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 

III. 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 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

dựng bài (2019) 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2018):  

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 

I. Dân chủ và dân chủ xã hội 

chủ nghĩa 

1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát 

Thuyết 

giảng, 

phân tích, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi gợi 

Đọc Hướng 

dẫn học; 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

LO.1.4; 

LO.2.3; 

LO.3.4 

Bộ GD 

& ĐT, 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa xã 
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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 

II. 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  

III. 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 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

hội khoa 

học 

(2019) 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2018):  

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa  

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 
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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 

3.3. 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 

I. 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 

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.1.5; 

LO.2.4; 

LO.3.5 

Bộ GD 

& ĐT, 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học 

(2019) 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2018):  

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 
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cấp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

II. Liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

III. 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 

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 

I. Dân tộc trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

Thuyết 

giảng, 

phân tích, 

liên hệ 

thực tế; 

câu hỏi gợi 

Đọc Hướng 

dẫn học; 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

LO.1.6; 

LO.2.5; 

LO.3.6 

Bộ GD 

& ĐT, 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa xã 
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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 

II. 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, 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm. 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

hội khoa 

học 

(2019) 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2018):  

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa  

Mác - 

Lênin 

Nxb 

Chính 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 
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tôn giáo hiện nay 

III. 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 

I. 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 

II. 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 

III. 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 

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.1.7; 

LO.2.6; 

LO.3.6 

Bộ GD 

& ĐT, 

Giáo 

trình 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học 

(2019) 

TLTK: 

Bộ GD 

& ĐT 

(2018):  

Giáo 

trình 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

chủ 

nghĩa  

Mác - 
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Nam trong thời kỳ quá độ lên 

chủ 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 

Lênin 

Nxb 

Chính  

 

 

trị quốc 

gia, Hà 

Nội 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: 

- Triết học Mác - Lênin   Mã HP: 1808 

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin  Mã 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: 10 % 

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) 

+ 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 
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     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: 20 % 

+ 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: 70 % 

- 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.  

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT 
Điểm thành 

phần 

Chuẩn đầu ra của học phần (LOs) 

1.1 1.2 1.3 ... 1.7 2.1 2.2 ... 2.6 3.1 3.2 ... 3.6 

1 Điểm 

chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm 

tra (20%) 

X 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 
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10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm thảo luận, thuyết trình 

- 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 

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 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn giản 

dễ hiểu, hình 

ảnh minh họa 

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 

50% 
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chưa rõ 

ràng 

rõ ràng 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, 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

Phần trình 

bày có bố cục 

3 phần rõ 

ràng, giọng 

nói vừa phải, 

rõ ràng, dễ 

Phần trình 

bày ngắn gọn 

dễ hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ 

đơn giản dễ 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn. Bố cục 

rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu 

25% 
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sử dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

tương tác 

với người 

nghe 

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 

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 

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 

 

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  
Nxb 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 

2 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
2018 

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:  
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STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục 
Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA 

HỌC 

I. 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. 

II. 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 

III. 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 

2 0  
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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 

I. 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  

II. 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 

2.2.3. Về nội dung văn hóa, tư tưởng 

3 2  
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III. 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 

I. 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 

II. 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 

III. 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 

4 1  

4 CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 3  1 
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NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

I. 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 

II. 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  

III. 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 

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 
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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 

I. 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 

II. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

III. 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 

3 2  

6 CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI 

4 1  
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I. 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 

II. 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 

III. 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 

I. 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 

3 1  
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II. 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 

III. 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 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 

8 Tổng 22 7 1 

1. Ngày ký: 30/08/2019                     

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

TS Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

(đã ký) 

TS Nguyễn Hải Hoàng 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

(đã ký) 

 

Nguyễn Công Đức 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tiếng Anh 1 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38574148   - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: huongnth@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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 

mailto:huongntt@dhcd.edu.vn
mailto:huongnl@dhcd.edu.vn
mailto:huongnth@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148           - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: landt@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Trịnh Thị Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: thuyttt@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: thunt@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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: tinhmt@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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: giangna@dhcd.edu.vn 

mailto:lanpp@dhcd.edu.vn
mailto:phuongntv@dhcd.edu.vn
mailto:landt@dhcd.edu.vn
mailto:thuyttt@dhcd.edu.vn
mailto:thunt@dhcd.edu.vn
mailto:tinhmt@dhcd.edu.vn
mailto:giangna@dhcd.edu.vn
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2.12. Giảng viên 12: 

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: anhntk@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-35330367          - Email: lannn@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà           

mailto:vanntt@dhcd.edu.vn
mailto:anhnq@dhcd.edu.vn
mailto:lienntp@dhcd.edu.vn
mailto:huongpt@dhcd.edu.vn
mailto:anhntk@dhcd.edu.vn
mailto:lannn@dhcd.edu.vn
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- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-35334480          - Email: thuha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh 1  

- Tên (tiếng Anh): English 1 

- Mã học phần: 2315 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30  - Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ thực hành:            0  - Giờ tự học:   135   

- Giờ thảo luận:  15  

6. Mục tiêu của học phần: 

  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. Chuẩn đầu ra của học phần: 

  Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

Mã 

CĐR 
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 Nhớ và hiểu (đúng dạng thức, cách chia, đúng tình huống, 

ngữ cảnh, v.v.) những hiện tượng ngữ pháp cơ bản như 

động từ To Be, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, động 

từ khuyết thiếu : Can, Should, Would, cấu trúc Have to, 

danh từ đếm được, danh từ không đếm được, cách sử dụng 

của Some/ Any, các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên, tính 

từ sở hữu, đại từ chỉ định 

2 LO.1 

LO.1.2 Vận dụng lượng từ vựng cần thiết, các cấu trúc câu và các 3 LO.1 

mailto:thuha@dhcd.edu.vn
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hiện tượng ngữ pháp để thực hành được các hoạt động giao 

tiếp cơ bản, vận dụng được cách kết hợp tính từ với danh từ, 

danh từ với động từ, sử dụng được các cụm động từ, cách 

sử dụng các giới từ chỉ thời gian, chỉ phương hướng, chỉ nơi 

chốn…và phân biệt được các loại từ (danh từ, động từ, tính 

từ) thông qua cấu tạo từ.  

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 + Ghi nhớ các kỹ thuật nghe hiểu để lấy thông tin.  

+ Ghi nhớ và hiểu các hoạt động giao tiếp, khả năng hội 

thoại với giáo viên và bạn cùng lớp về các chủ đề giao tiếp 

thông thường như thông tin cá nhân, ngành học, gia đình, 

quê quán,  trường học ở Anh,  cổ động trong thể thao, thu 

xếp cuộc hẹn, quảng cáo về các địa điểm nên đến thăm ở 

Sydney , hỏi đường, hỏi – đáp về giá cả, gọi món ăn, đưa ra 

lời khuyên, lời gợi ý trong các tình huống, ngữ cảnh cụ thể. 

+ Nhớ và hiểu một số chiến thuật, kĩ năng đọc hiểu một số 

đoạn văn miêu tả hoặc trần thuật (skimming, scanning) về 

các chủ đề: thông tin cá nhân; gia đình, trường học, lớp học, 

ngành học; cổ động trong thể thao, lễ hội Halloween, lễ 

cưới khác lạ trên thế giới, thức ăn và kiểu người ăn chay, 

quảng cáo về các địa điểm nên đến thăm ở Sydney và Một 

tai nạn kỳ lạ.  

+ Hiểu được một số bài viết cơ bản về bản thân, gia đình, sở 

thích, trường học, trang phục yêu thích, thức ăn thức uống 

yêu thích, viết lời nhắn, viết các câu thức mệnh lệnh, viết 

thông báo cho các câu lạc bộ ở trường, viết thư mời, làm 

bảng hỏi. 

2 LO.11 

LO.2.2 + Vận dụng và phát triển khả năng nghe hiểu để lấy thông 

tin điền vào bảng biểu. Lựa chọn câu trả lời đúng/sai và trả 

lời câu hỏi về các các thông tin liên quan đến các chủ đề 

thông dụng như: thông tin cá nhân, gia đình, trường học ở 

3 LO.11 
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Anh,  cổ động trong thể thao, thu xếp cuộc hẹn, quảng cáo 

về các địa điểm nên đến thăm ở Sydney, hỏi đường, hỏi – 

đáp về giá cả, gọi món ăn, đưa ra lời khuyên, lời gợi ý trong 

các tình huống, ngữ cảnh cụ thể. 

+ Vận dụng và thực hành tham gia các hoạt động giao tiếp 

thông thường về các chủ đề như sở thích cá nhân, đặt một 

chuyến đi nghỉ ở đại lý du lịch, mua bán và hỏi giá cả ở cửa 

hàng, hoặc hỏi thông tin về giờ tàu xe, gọi đặt món trong 

nhà hàng, hỏi đường. Sử dụng các cấu trúc diễn đạt sự đồng 

ý, cách hỏi và đưa ra lời khuyên đối với những vấn đề thông 

thường như: sắp xếp 1 cuộc hẹn, gọi điện, để lại lời nhắn 

qua điện thoại… 

+ Vận dụng các cấu cấu trúc ngữ pháp và vốn từ được học 

để phát triển các kỹ năng viết câu, viết đoạn văn, viết lời 

nhắn…. 

+ Vận dụng kiến thức đã học 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. 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc ghi nhớ và hiểu kiến thức cơ 

bản đã học để nghe, đọc hiểu, giao tiếp, viết đoạn văn có 

liên quan đến công việc  

2 LO.13 

LO.3.2 Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản đã học để nghe, 

đọc hiểu, giao tiếp, viết đoạn văn có liên quan đến công 

việc. 

3 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

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 
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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 giảng dạy và hoạt 

động học tập 

CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu  

Phương pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

của SV 
  

1 Introduction 

IA. Meeting people  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB. be, possessives 

and pronouns 

 

 

 

 

 

 

 

IC. Have got and 

articles 

 

-Thuyết 

giảng 

-Động não 

-Gợi mở, 

vấn đáp 

-Luyện tập 

và thực hành 

 

- Phần IA:  

- Thực hành 

Bảng phiên âm 

quốc tế. 

- Thực hành 

luyện phát âm 

bảng chữ cái; 

nghe và nói, 

giới thiệu về 

bản thân: tên, 

tuổi, từ đâu tới. 

- Phần IB:   

+ Luyện đọc số 

đếm 

- Động từ To Be 

ở hiện tại, tính 

từ sở hữu và 

Đại từ. 

- Đại từ chỉ định: 

This, That  

Phần IC  

+ Cách sử dụng 

động từ Have 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2] 

[3] [4] 
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ID. Time, days and 

dates 

 

got, mạo từ a, an 

,the. 

+ Nghe đoạn hội 

thoại có sử dụng 

Have got, mạo từ 

a, an ,the. 

Phần ID 

+ Nghe hiểu, 

nhắc lại, điền 

thông tin về thời 

gian, số thứ tự, 

ngày, tháng, 

năm.   

- Ôn lại các kiến 

thức đã học 

trên lớp.  

- Làm Bài tập 

(Tr. 4 – 7) phần 

Workbook. 

Chuẩn bị trước 

bài  

2 Unit 1 : Friends and 

family 

1A. Vocabulary 

and listening: 

Family  

 

 

 

 

 

-Thuyết 

giảng 

-Động não 

-Gợi mở, 

vấn đáp 

-Luyện tập và 

thực hành 

- Thảo luận 

nhóm 

- Chia sẻ theo 

 

- Phần I A. 

+ Từ vựng về 

mối quan hệ 

trong gia đình.: 

anh, chị, em, cô, 

dì, chú, bác, bố 

mẹ, ông bà, con 

cháu. 

- Sở hữu cách, 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2] 

[3] [4] 
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1B. Grammar: 

Present         simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C. Culture: The 

Royal Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D. Grammar: 

Present simple 

 

 

 

cặp danh từ số 

nhiều 

- Phần 1B 

- Thì hiện tại đơn 

khẳng định + 

phủ định). 

- Cách phát âm 

các động từ có 

đuôi (s, es) 

+ Đọc đoạn văn, 

tìm các ví dụ về 

câu khẳng định 

và phủ định của 

hiện tại đơn.  

+ Hoàn thành bài 

tập chia động từ 

ở hiện tại đơn. 

- Phần IC 

+ Đọc hiểu và trả 

lời câu hỏi; chọn 

tiêu đề cho từng 

đoạn văn về chủ 

đề gia đình 

hoàng gia. 

+ Nghe để điền 

từ thích hợp đã 

cho sẵn vào chỗ 

trống về chủ đề 

nền quân chủ. 

Phần 1D 

- Thì hiện tại đơn 
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1E.  Reading: The 

Amish  

 

1F. veryday 

English: Making 

friends 

 

 

 

 

 

1. 1G. Writing: A 

message  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nghi vấn) 

- Câu hỏi : Yes/ 

No, Wh- 

questions. 

Phần 1E 

= Luyện đọc về 

cuộc sống bình dị 

của bộ tộc người 

Amish. 

- Phần 1F 

+ Đọc và hoàn 

thành hội thoại 

về chủ đề kết 

bạn. 

+ Nghe 3 hội 

thoại lấy thông 

tin. Hoàn thành 

các câu hỏi từ 

nghe hội thoại. 

- Phần 1G 

- Luyện và thực 

hành viết bài 

giới thiệu về 

bản thân. 

- Nói: Giới thiệu 

về bản thân. 

- Cách sử dụng 

giới từ. 

- Nghe hội thoại 

về tự giới thiệu 

bản thân và làm 
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Get ready for your 

exam  

quen. 

- Làm Bài tập 

(Tr. 14 – 18) 

phần 

Workbook. 

- Ghi nhớ các 

kiến thức đã 

học. 

= Thực hành viết 

thông tin giới 

thiệu về bản thân 

theo nội dung đã 

gợi ý trong sách 

(Phần 6,  Tr. 15). 

3 Unit 2: My time  

2A. Vocabulary and 

listening: Free time 

and activities  

 

2B. Grammar: 

Adverbs of frequency 

 

 

 

 

 

2C. Culture: It’s fun, 

but is it sport? 

 

 

 

-Thuyết 

giảng 

-Động não 

-Gợi mở, 

vấn đáp 

-Luyện tập và 

thực hành 

- Thảo luận 

nhóm 

- Chia sẻ theo 

cặp 

- Nghiên cứu 

tình huống 

 

Phần 2A 

+ Từ vựng chỉ 

hoạt động thực 

hiện trong thời 

gian rảnh rỗi. 

- Phần 2B 

- Cách dùng 

trạng từ chỉ tần 

suất. 

- Nói về sở thích 

và môn thể thao 

chơi trong thời 

gian rảnh rỗi. 

- Phần 2C 

+ Đọc bài về 

Cheerleading (Cổ 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2] 

[3] [4] 
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2D. Grammar: can 

and adverbs 

 

 

2E. Reading: 

Extreme sports 

 

 

 

 

 

 

2F. Everyday English: 

Expressing likes and 

dislikes 

2G. Writing: An 

announcement 

 

 

 

Language review 

động). 

Nghe bài phỏng 

vấn trên đài một 

trưởng nhóm cổ 

động viên người 

Mỹ (Kelly) và 

hoàn thành thông 

tin. 

- Phần 2D 

- Động từ khuyết 

thiếu Can và 

trạng từ. 

- Nói: khả năng 

có thể làm gì. 

Phần 2E 

- Từ vựng chỉ 

các bộ phận của 

cơ thể. 

- Đọc bài về các 

môn thể thao 

mạo hiểm. 

- Phần 2F 

+Nói về sở thích 

và không thích. 

Phần 2G 

+ Viết thông báo 

cho câu lạc bộ. 

- Làm bài tập 

hoàn thành câu. 

Chia động từ ở 

hiện tại đơn với 



 

116 

 

các động từ cho 

sẵn. hoàn thành 

câu theo từ gợi ý.  

- Luyện đọc và 

nghe. 

Tự học: 

+Ôn tập kiến 

thức đã học trong 

bài 1, 2 

- Đọc hội thoại 

về sở thích của 

mọi người. 

- Ôn lại các kiến 

thức ngữ pháp 

và từ vựng đã 

học. 

- Ghi nhớ các từ 

vựng về sở 

thích, các môn 

thể thao và bộ 

phận của cơ 

thể. 

- Làm Bài tập 

(Tr. 16 – 25) 

phần 

Workbook. 

4 Unit 3 : At school  

3A. Vocabulary 

and listening: 

School subject 

 

 

-Thuyết 

giảng 

-Động não 

-Gợi mở, 

 

Phần 3A 

- Từ vựng về các 

môn học ở 

trường. 

 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

[1] [2]  

[5] [6] 



 

117 

 

 

 

 

 

 

3B. Grammar: 

there is/there are; 

some/any with 

plural nouns 

 

 

 

 

 

 

3C. Culture: 

School in England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vấn đáp 

-Luyện tập và 

thực hành 

- Thảo luận 

nhóm 

- Chia sẻ theo 

cặp 

 

- Nói về thời 

gian biểu học 

các môn ở 

trường. 

- Tên các đồ vật 

trong nhà. 

Phần 3B 

- Cách sử dụng 

There is /There 

are, some, any 

và danh từ số 

nhiều. 

- Các giới từ chỉ 

vị trí: between, 

behind, in front 

of, near…….. 

Phần 3C 

- Tên các phòng 

chức năng ở 

trường học. 

- Đọc bài về 

trường Eton 

College. 

- Nghe phỏng 

vấn để lấy 

thông tin sinh 

viên đến từ 

trường công lập 

và hoàn thành 

thông tin về 

trường 

LO.2.2 
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3D. Grammar: 

have to  

 

 

 

 

 

3E. Reading: Sumo 

school 

 

 

 

 

3F. Everyday 

English: Giving 

directions 

 

 

 

3G. Writing: A 

letter 

 

 

 

 

 

Get ready for your 

exam  

Whitebridge 

Comprehensive

. 

 

Phần 3D 

- Cách sử dụng 

Have to ở thể 

khẳng định, 

phủ định và 

nghi vấn. 

- Nói về trường 

học lý tưởng. 

Phần 3E 

- Đọc bài về 

trường đào tạo 

võ Sumo, 

phỏng vấn 1 võ 

sỹ Sumo 

chuyên nghiệp. 

Phần 3F 

- Nghe hội thoại 

về cách hỏi – 

nói về chỉ 

đường. 

Phần 3G 

- Cách viết 1 lá 

thư chào mừng 

học viên đến 

trường. 

- Luyện viết thư. 

- Ôn lại và ghi 
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nhớ các nội 

dung kiến thức 

ngữ pháp, từ 

vựng đã học.  

- Nghe thêm các 

bài hội thoại 

liên quan đến 

chủ đề trường 

học. 

- Làm Bài tập 

(Tr. 26 –  30) 

phần 

Workbook. 

5 REVISION 1 (Intro –

Unit 3)  

Bài kiểm tra 1: TEST 1 

(Intro –U3) 

-Luyện tập và 

thực hành 

- Thảo luận 

nhóm 

- Chia sẻ theo 

cặp 

- Ôn tập từ bài 

Intro  – bài 3  

- Làm bài kiểm 

tra điều kiện số 

1 

- Chữa bài kiểm 

tra 

  

6 Unit 4: Special occasions  

4A. Vocabulary 

and listening: 

Clothes 

 

 

 

4B. Grammar: 

Present continuous 

 

 

-Thuyết 

giảng 

-Động não 

-Gợi mở, 

vấn đáp 

-Luyện tập và 

thực hành 

- Thảo luận 

nhóm 

- Chia sẻ theo 

cặp 

 

Phần 4A 

- Từ vựng về 

trang phục, 

màu sắc. 

Phần 4B 

- Ngữ pháp: 

Cách sử dụng 

hiện tại tiếp diễn.  

- Hoàn thành bài 

tập hoàn thành 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[5] [6] 
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4C. Culture: 

Halloween 

 

 

 

 

 

4D. Grammar: 

Present simple and 

continuous 

 

 

 

 

 

 

 

4E. Reading: I do 

 

-Nghiên cứu 

tình huống 

câu theo từ gợi ý 

sử dụng hiện tại 

tiếp diễn 

- Nguyên tắc 

chuyển sang 

động từ có đuôi  

- ing. 

 

Phần 4C 

- Các từ vựng 

liên quan đến lễ 

hội . 

- Đọc bài về lễ 

hội hóa trang 

Halloween. 

Phần 4D 

- Phân biệt cách 

sử dụng thì 

hiện tại đơn và 

hiện tại tiếp 

diễn. 

- Một số động từ 

không dùng 

trong thì hiện 

tại tiếp diễn: 

believe, hate, 

know, like, 

love, mean…. 

Phần 4E 

- Đọc bài báo về 

các lễ cưới kỳ 
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4F. Everyday 

English: Making 

arrangements 

 

 

 

 

 

 

 

4G. Writing: An 

invitation 

 

Language review 

lạ trên thế giới. 

Nói về các hoạt 

động ở trường, 

hình thức lễ cưới 

thích nhất. 

Phần 4F 

- Dùng hiện tại 

tiếp diễn để sắp 

xếp lịch hẹn. 

- Nghe thêm các 

bài hội thoại về 

cách sắp xếp 

thời gian (lên 

kế hoạch) cho 

các cuộc hẹn.  

Phần 4G 

- Viết thư mời tới 

dự tiệc  

- Ôn lại kiễn 

thức đã học ở 

bài 3 - 4 

7 Unit 5 : Healthy living 

5A. Vocabulary 

and listening: Food 

 

 

 

5B. Grammar: 

Quantity 

 

 

-Thuyết 

giảng 

-Động não 

-Gợi mở, 

vấn đáp 

-Luyện tập và 

thực hành 

- Chia sẻ theo 

cặp 

- Đóng vai 

 

Phần 5A 

- Từ vựng về tên 

các đồ ăn, cách 

thức nấu ăn. 

Phần 5B 

- Danh từ đếm 

được và không 

đếm được. 

- Cách hỏi và nói 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[5] [7] 
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5C. Culture: Fussy 

eaters? 

 

 

 

 

 

5D. Grammar: 

should/shouldn’t  

 

 

 

 

5E. Reading: 

Feeling good 

 

 

 

 

5F. Everyday 

English: In a café 

 

 

 

 

5G. Writing: A 

questionaire 

 

Get ready for your 

về số lượng. 

Phần 5C 

- Đọc và nghe về 

các món ăn 

người ăn chay 

thường dùng. 

Phần 5D 

- Dùng Should/ 

Shouldn’t đưa ra 

lời khuyên. 

- Làm bài tập. 

Phần 5E 

- Đọc về các 

cách chữa bệnh 

lạ.  

- Nói: Chọn cách 

chữa bệnh ưa 

thích và giải 

thích lý do. 

Phần 5F 

- Cách đặt đồ ăn 

và đồ uống. 

- Cách hỏi và nói 

về đồ ăn, đồ 

uống và giá cả. 

Phần 5G 

- Viết bảng hỏi 

về đồ ăn và lối 

sống  

- Xem lại và ghi 

nhớ các kiến thức 
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exam  ngữ pháp đã học 

8 Unit 6 : Going places  

6A. Vocabulary 

and listening: In 

town 

 

 

 

6B. Grammar: 

Past simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

6C. Culture: Teen 

adventure 

 

 

 

 

6D. Grammar: 

Past simple 

 

 

 

 

 

-Gợi mở, 

vấn đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Động não 

-Luyện tập và 

thực hành 

- Nghiên cứu 

tình huống 

- Thảo luận 

nhóm 

 

Phần 6A 

-  Từ vựng chỉ 

các địa điểm ở 

các thành thị. 

Phần 6B 

- Thì quá khứ 

đơn, dạng quá 

khứ của To Be 

và động từ 

khuyết thiếu 

Can. 

- Nói: khả năng 

có thể làm gì 

khi còn bé… 

Phần 6C 

- Nghe và đọc 

các mục quảng 

cáo trên đài về 

các địa điểm 

thu hút khách 

du lịch tại 

Sydney. 

Phần 6D 

- Thể khẳng định 

của thì quá khứ 

đơn. 

- Động từ có qui 

tắc: V- ed và 

cách sử dụng. 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[7] [6] 
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6E. Reading: Out 

on the town 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6F. Everyday 

English: Asking for 

information 

 

 

 

 

 

 

 

6G. Writing: A 

note 

 

 

 

Language review 

 

 

 

- Phát âm động 

từ  có đuôi ed 

Phần 6E 

- Nói: Nhìn vào 

tranh và mô tả 

điều gì đang 

xảy ra. 

- Đọc bài khoá 

và sắp xếp các 

bức tranh theo 

trật tự đúng. 

- Các tính từ 

miêu tả cảm 

xúc: angry, 

happy… 

- Phần 6F 

- Nghe hội thoại 

điền từ đã cho 

vào chố trống.  

- Nói: Hội thoại - 

gọi điện thoại 

đến nhà bảo tàng 

để hỏi thông tin 

về giờ mở cửa, 

giá vé và địa chỉ 

Phần 6G 

- Đọc các loại tin 

nhắn khác nhau. 

- Viết: Lời nhắn 

trên điện thoại, 

cám ơn, bày tỏ sự 
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cảm thông và 

chúc mừng. 

- Làm bài tập 

hoàn thành câu 

với từ vựng cho 

sẵn về thực 

phẩm, về bệnh 

và về một số 

cách chữa trị. 

- Làm bài tập về 

cách sử dụng 

động từ TO BE 

và động từ 

khuyết thiếu 

CAN ở câu 

khẳng định và 

câu phủ định ở 

quá khứ đơn. 

- Luyện đọc 

- Luyện nghe lấy 

thông tin, và 

chọn đúng sai. 

 Revision 2: U4-6  Ôn tập từ bài 4 - 

6 

  

 Bài kiểm tra 2: Test 2  

(U4-U6)  

Test correction 

Luyện tập và 

thực hành (bài 

kiểm tra) 

Làm bài kiểm tra 

điều kiện số 2 

Chữa bài kiểm 

tra 

  

9 FINAL REVISION  Ôn tập cuối khóa   

9. Yêu cầu của học phần: 

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: 
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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: 10 % 

- 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 

          + Kiểm tra bài tập về nhà, bài tự học (3%) 

           + Điểm danh (3%) 

          + Bài nghe, nói /thảo luận, đọc, viết trên lớp (4%) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 7, 11 của học kì) 

+ 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 nghe và bài viết (bao gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc, 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: 70 % 

- 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:  

+ Nắm được kiến thức và tổng kết được kiến thức đã học. 
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+ 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: Bài nghe và bài viết (bao gồm 3 kỹ năng nghe, đọc, 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 LO2.1 LO2.2 LO3.1 LO.3.2 

1 Điểm chuyên cần 

(10%) 

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 

3 Điểm thi kết thúc học 

phần (70%) 

X X X X X X 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm thảo luận 

- 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: 
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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 Falla, T. & 

Davies, P.A.  

2012 Solutions- 

Elementary: Student’s 

book. (Từ Unit 1 đến 

hết Unit 6)   

Oxford University 

Press. 

2 Falla, T. & 

Davies, P.A.  

2012 Solutions- 

Elementary: 

Workbook. (Từ Unit 1 

đến Unit 6)   

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 

2017 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 

Test 7 

Cambridge University 

Press 

7 Cambridge 

 

2014 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 8 

Cambridge University 

Press 
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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 TL KT 

1 Introduction 

IA. Meeting people  

IB. be, possessives and pronouns 

IC. Have got and articles 

ID. Time, days and dates 

3 1  

2 Unit 1 : Friends and family 

A. Vocabulary and listening: Family  

B. Grammar: Present simple 

C. Culture: The Royal Family 

D. Grammar: Present simple 

E. Reading: The Amish  

F. Everyday English: Making friends 

G. Writing: A message  

Get ready for your exam  

4 2  

3 Unit 2: My time  

A. Vocabulary and listening: Free time and 

activities  

B. Grammar: Adverbs of frequency 

C. Culture: It’s fun, but is it sport? 

D. Grammar: can and adverbs 

E. Reading: Extreme sports 

F. Everyday English: Expressing likes and 

dislikes 

G. Writing: An announcement 

Language review 

3 2  

4 Unit 3 : At school  

A. Vocabulary and listening: School subject 

B. Grammar: there is/there are; some/any with 

3 2  
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plural nouns 

C. Culture: School in England 

D. Grammar: have to  

E. Reading: Sumo school 

F. Everyday English: Giving directions 

G. Writing: A letter 

Get ready for your exam  

5 

 

REVISION 1 (Intro –Unit 3)  1 1  

Bài kiểm tra 1: TEST 1 (Intro –U3)   1 

Test correction   1   

6 Unit 4: Special occasions  

A. Vocabulary and listening: Clothes 

B. Grammar: Present continuous 

C. Culture: Halloween 

D. Grammar: Present simple and continuous 

E. Reading: I do 

F. Everyday English: Making arrangements 

G. Writing: An invitation 

Language review 

4 2  

7 Unit 5 : Healthy living 

A. Vocabulary and listening: Food 

B. Grammar: Quantity 

C. Culture: Fussy eaters? 

D. Grammar: Feeling good 

E. Reading: Feeling good 

F. Everyday English: In a café 

G. Writing: A questionaire 

Get ready for your exam  

4 2  

8 Unit 6 : Going places  

A. Vocabulary and listening: In town 

B. Grammar: Past simple 

3 2  
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C. Culture: Teen adventure 

D. Grammar: Past simple 

E. Reading: Out on the town 

F. Everyday English: Asking for information 

G. Writing: A note 

Language review 

 Revision 2: U4-U6 1 1  

Bài kiểm tra 2:TEST 2 (U4-6)   1 

Test correction  1   

9 FINAL REVISION  1   

  

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn T. Thu Hương 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Đinh Thị Lan 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tiếng Anh 2  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: huongnth@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: binhnc@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: Phạm Phương Lan                 

- Họ và tên giảng viên:                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

mailto:huongntt@dhcd.edu.vn
mailto:huongnl@dhcd.edu.vn
mailto:huongnth@dhcd.edu.vn
mailto:binhnc@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: landt@dhcd.edu.vn 

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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: giangna@dhcd.edu.vn 

mailto:lanpp@dhcd.edu.vn
mailto:phuongntv@dhcd.edu.vn
mailto:landt@dhcd.edu.vn
mailto:tinhmt@dhcd.edu.vn
mailto:thuyttt@dhcd.edu.vn
mailto:thunt@dhcd.edu.vn
mailto:giangna@dhcd.edu.vn
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2.12. Giảng viên 12:  

- Họ và tên giảng viên:  Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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: Bộ môn Ngoại ngữ, 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 Ngọc Lan           

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-35330367           - Email: lannn@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18:  

- Họ và tên giảng viên:  Nguyễn Thu Hà           

mailto:vanntt@dhcd.edu.vn
mailto:anhnq@dhcd.edu.vn
mailto:lienntp@dhcd.edu.vn
mailto:huongpt@dhcd.edu.vn
mailto:anhntk@dhcd.edu.vn
mailto:lannn@dhcd.edu.vn
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- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-35334480           - Email: thuha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh 2  

- Tên (tiếng Anh): English 2 

- Mã học phần: 2316 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30  - Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ thực hành:            0  - Giờ tự học:   135   

- Giờ thảo luận:  15  

6. Mục tiêu của học phần: 

 Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản để có thể thực hành các 

cấu trúc ngữ pháp, thực hành các tình huống giao tiếp đơn giản khác nhau, đọc hiểu các 

đoạn văn bản ngắn dưới 500 từ, và có thể viết một số đoạn viết ngắn (80-100 từ) bằng 

tiếng Anh theo các chủ đề đã học, đạt trình độ tương đương TOEIC 200- 250. 

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 

đạt được 

của CĐR 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

LO.1 Chuẩn về kiến thức   

LO.1.1 + Hiểu những hiện tượng ngữ pháp cơ bản sau đây (đúng 

dạng thức, cách chia, đúng tình huống, ngữ cảnh, v.v.):  

- Thì quá khứ đơn 

- So sánh của tính từ 

- Thì hiện tại hoàn thành 

- Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn 

- Từ định lượng (some, any, much, many, a lot 

of, a little, a few) 

2 LO.1 

mailto:thuha@dhcd.edu.vn
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+ Hiểu và sử dụng đúng các cụm động từ.    

+ Phân biệt và sử dụng được các động từ hay sử dụng 

trong giao tiếp (make, do, have, take); các các tiền tố và 

hậu tố của từ; cách kết hợp tính từ với danh từ, danh từ 

với động từ và danh từ với danh từ. 

LO.1.2 Áp dụng các từ vựng cần thiết liên quan đến các chủ đề 

khác nhau như mô tả tính cách, nói về thể thao, phong 

cảnh…; sử dụng đúng trọng âm của từ và trọng âm của 

câu; sử dụng đúng ngữ điệu của câu trần thuật, câu hỏi có/ 

không và câu hỏi có từ để hỏi. 

3  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 + Với kỹ năng nghe: Ghi nhớ các kỹ thuật nghe như 

Listening for gist (Nghe lấy thông tin cụ thể); Listening 

for general information (Nghe lấy thông tin chung). 

+ Với kỹ năng nói: Ghi nhớ cách diễn đạt sự đồng ý/ phản 

đối, sắp xếp 1 cuộc hẹn, gọi điện, để lại lời nhắn qua điện 

thoại… 

+ Với kỹ năng đọc: Nhớ một số chiến thuật áp dụng trong 

đọc hiểu các đoạn văn (từ 200 đến 350 từ) về các chủ đề 

khác nhau như:1 sự kiện trong lịch sử, tiểu sử của các hoạ 

sỹ nổi tiếng, phong cảnh thiên nhiên, các sinh vật cổ đại, 

việc làm cho thanh niên, vấn đề nhập cư, giải thưởng của 

Công tước ở Edinburgh, âm nhạc và tính cách con người, 

1 giải thể thao ở xứ Wales, nước Anh, câu chuyện về một 

ngôi sao lướt sóng, các quan điểm về việc săn bắt cáo ở 

Anh, bài báo về trò chơi ảo FarmVille. 

+ Với kỹ năng viết: Nhớ cấu trúc và viết được các câu 

đơn sử dụng thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ 

đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, so sánh hơn, 

so sánh tuyệt đối. 

1 LO.11 

LO.2.2 + Với kỹ năng nghe: Vận dụng, phát triển, nâng cao khả 3 
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năng nghe hiểu chọn phương án đúng/ sai; trả lời câu hỏi; 

làm dạng bài trắc nghiệm; điền vào bảng biểu về các các 

thông tin liên quan đến các chủ đề khác nhau như: tính 

cách con người, thử thách cá nhân, sở thích, các môn thể 

thao, các giải thi đấu, hỏi và chỉ đường, quan điểm về 

việc săn bắt động vật, mô tả các bức ảnh. 

+ Với kỹ năng nói: Vận dụng, sử dụng các mẫu câu, cụm 

từ để trao đổi quan điểm, diễn đạt sở thích, mô tả các bức 

ảnh, hỏi và trả lời về các hoạt động trong quá khứ, mẫu 

câu sử dụng trong hỏi và chỉ đường…. Thực hành được 

các hoạt động giao tiếp, có khả năng hội thoại với giáo 

viên và bạn cùng lớp về các chủ đề giao tiếp thông 

thường như nói về các danh nhân, mô tả hoạt động của cá 

nhân vào cuối tuần trước, nói về các danh thắng, nghề 

nghiệp, giao thông, thảo luận về thuận lợi và bất lợi của 

cuộc sống ở nước ngoài, mô tả bản thân, nói về kế hoạch 

cá nhân, thể thao, kể câu chuyện hoạt hình, phỏng vấn các 

bạn cùng lớp, hỏi và chỉ đường, mô tả các bức ảnh. 

+ Với kỹ năng đọc: Vận dụng kiến thức đã học 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. 

+ Với kỹ năng viết: Vận dụng, phát triển các kỹ năng viết 

đoạn ngắn (như lời nhắn qua email, quảng cáo, thư xin 

việc, bưu thiếp, sở thích, sở trường, nhược điểm của cá 

nhân, thư cám ơn thân mật, nhật ký một kỳ nghỉ …). 

 + Luyện tập được những câu có sử dụng từ nối cơ bản 

(với so, and, because, but, although.v.v.) 

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 

liệu liên quan đến công việc. 

3 LO.13 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  



 

138 

 

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 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Unit 7: FAME  

A. Vocabulary and 

listening: Where are 

they from? 

 

 

B. Grammar: Past 

simple affirmative – 

irregular verbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Culture: Changing 

the world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thuyết giảng 

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Chia sẻ theo 

cặp 

-Thảo luận 

nhóm 

 

+ Phần 7A: Thực 

hành nói và nghe 

về tên nước, quốc 

tịch và tiểu sử 

của một số người 

nổi tiếng. 

 

 

+ Phần 7B: Ôn 

tập về thể khẳng 

định của thì quá 

khứ đơn, các 

động từ bất quy 

tắc 

- Luyện tập: hoàn 

thành câu; điền 

dạng đúng của 

động từ bất quy 

tắc ở dạng quá 

khứ 

- Thực hành nói 

về các hoạt 

động khác nhau 

dùng thì quá 

khứ đơn. 

+ Phần 7C: Đọc 

hiểu: 1 đoạn văn 

về sự việc trong 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[3] [4] 
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D. Grammar Past 

simple – Negative 

and Interrogative 

 

 

 

 

E. Reading: Famous 

artists 

 

 

 

 

F. Everyday English – 

Talking about your 

weekend 

 

 

 

G. Writing – An email 

message 

quá khứ.  

- Luyện các bài 

tập sau đoạn 

đọc hiểu: chọn 

câu trả lời đúng, 

ghép các câu 

vào chỗ trống 

trong đoạn đọc, 

tìm dạng quá 

khứ của các 

động từ trong 

bài đọc; điền 

giới từ. 

- Nghe các bạn 

thanh thiếu niên 

nói về nhân vật 

anh hùng của 

họ. 

- Đặt câu về 

người nổi tiếng. 

+ Phần 7D: 

Thực hành cả 4 

kỹ năng Nghe, 

Nói, Đọc, Viết 

ở các bài tập 

liên quan đến 

thể phủ định và 

nghi vấn của thì 

quá khứ đơn 

+ Phần 7E: Bài 

đọc về 2 hoạ sỹ 

nổi tiếng thế 

giới.  

- Chiến lược đọc 

hiểu lấy thông 

tin trong đoạn 
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văn về tiểu sử 

của người nào 

đó. 

- Các từ/ cụm từ 

liệt kê các sự 

việc có thể xảy 

ra trong cuộc 

đời 1 người (bài 

tập 5 trang 73) 

- Viết câu về 

người trong gia 

đình sử dụng 

các cụm từ trên.  

 

+ Phần 7F:  

- Nghe và nói về 

các họat động 

cuối tuần 

- Từ vựng: Các 

cụm từ diễn đạt 

sự quan tâm và 

thông cảm 

+ Phần 7G: 

Email mô tả ngày 

cuối tuần 

- Từ vựng: các 

cụm động từ và 

danh từ chỉ các 

hoạt động. 

- Chiến lược và 

cách thức viết 

email cho bạn 

bè và gia đình 

- Luyện viết 

email cho bạn 

bè về ngày nghỉ 
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cuối tuần. 

- Nghe và luyện 

thêm phần 4. 

Get Ready for 

your Exam 

(tr.76-77). 

2 Unit 8: In the wild 

A. Vocabulary and 

listening: 

Geography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Grammar: 

Comparative 

adjectives 

 

 

 

 

 

 

C. Culture: Landmarks 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: 

-Thuyết giảng 

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Chia sẻ theo 

cặp 

-Thảo luận 

nhóm 

- Luyện tập và 

thực hành (bài 

tập) 

-Gợi mở 

 

+ Phần 8A: Từ 

vựng về địa lý 

(núi, sông, biển, 

sa mạc, rừng….), 

các danh từ chỉ 

châu lục. 

- Nghe bài quảng 

cáo về kỳ nghỉ 

trên đảo. Nhận 

biết các tính từ 

mô tả các đặc 

điểm địa lý….  

- Viết 1 đoạn 

quảng cáo ngắn 

mô tả phong cảnh 

 

 + Phần 8B: 

- Ngữ pháp: 

Luyện và thực 

hành về các dạng 

so sánh của tính 

từ. 

-Nói: đặt câu hỏi 

và trả lời sử dụng 

tính từ so sánh; 

-Viết: so sánh các 

địa điểm trên 

bảng biểu. 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[5] [6] 
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Superlative 

adjectives 

 

 

 

 

 

E. Reading: Dangerous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Negotiating 

G. Writing: An adver 

 

 

 

 

 

Language Review: 

+ Phần 8C: 

- Đọc và làm các 

bài tập đọc hiểu 

về 1 phong cảnh 

nổi tiếng 

- Nghe: các hoạt 

động ngoài trời 

và các địa điểm, 

trả lời câu hỏi 

(đúng/ sai.) 

- Nói: Mô tả các 

phong cảnh thiên 

nhiên nổi tiếng 

- Viết: Viết 1 

đoạn mô tả ngắn 

về cảnh nổi tiếng 

của đất nước hay 

của 1 vùng 

+ Phần 8D:  

- Ngữ pháp: So 

sánh tuyệt đối 

của tính từ. 

- Thực hành cả 4 

kỹ năng Nghe, 

Nói, Đọc, Viết ở 

các bài tập liên 

quan đến so sánh 

tuyệt đối của tính 

từ. 

+ Phần 8E:  

- Từ vựng về 

động vật hoang 

dã 

Đọc hiểu: đọc bài 

về động vật đáng 

sợ nhất trong lịch 
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sử.  

-Chiến lược làm 

bài đọc hiểu: 

đoán từ, thể loại 

từ qua ngữ cảnh 

Nghe và hoàn 

thành thông tin 

thiếu trong bài 

hát về hành tinh 

trái đất. 

+ Phần 8F 

- Bàn về các kế 

hoạch cho 1 kỳ 

nghỉ 

- Nghe các hội 

thoại + Nói về kế 

hoạch kỳ nghỉ 

+ Phần 8G 

- Đọc 1 bài mẫu 

về quảng cáo 

- Cách dùng từ 

nối because và so 

- Chiến lược viết 

quảng cáo  

* Language 

Review: Ôn tập 

lại bài 7 và bài 8 

3 Unit 9: The world of 

work 

A. Vocabulary and 

listening: Jobs and 

work 

 

 

 

 

-Thuyết giảng 

- Luyện tập và 

thực hành (bài 

tập) 

- Gợi mở - vấn 

đáp 

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

 

+ Phần 9A: 

- Từ vựng về 

nghề nghiệp. 

- Nghe: Mô tả 

các nghề nghiệp 

- Nói: chủ đề về 

công việc 

+ Phần 9B:  

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[5] [6] 
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B. Grammar: Going to 

 

 

 

 

 

C. Culture: Jobs for 

teenagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: Will 

 

 

 

 

E. Reading: A year out 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

On the phone 

G. Writing: An 

application letter 

-Chia sẻ theo 

cặp 

-Thảo luận 

nhóm 

- Ngữ pháp: 

going to 

- Nghe + Nói: về 

kế hoạch trong 

tương lai gần. 

+ Phần 9C: 

- Đọc hiểu: Các 

công việc bán 

thời gian cho các 

thanh thiếu niên 

- Nghe: Ý kiến/ 

Quan điểm về 

việc làm bán thời 

gian 

- Nói: Thảo luận 

về việc làm bán 

thời gian 

+ Phần 9D:  

- Ngữ pháp: Thì 

tương lai đơn 

- Luyện tập điền 

từ và viết câu 

sử dụng will 

+ Phần 9E:  

- Đọc hiểu: Các 

năm tạm nghỉ  

- Từ vựng: Danh 

từ ghép 

(compound 

nouns) 

-Nói: Thảo luận 

về các nghề 

nghiệp 

+ Phần 9F: 

- Nghe các cuộc 

điện thoại 
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- Nói: Luyện tập 

nói số điện thoại; 

và thực hành các 

cuộc gọi điện 

+ Phần 9 G: Viết 

thư xin việc 

- Đọc 2 thư xin 

việc. 

- Chiến lược viết 

thư ở hình thức 

trang trọng 

4 Unit 10: Time to travel 

A. Vocabulary and 

listening: Transport 

 

 

 

B. Grammar: Present 

Perfect - 

Affirmative 

 

C. Culture: Gateway to 

the New World 

 

 

D. Grammar: Present 

Perfect- Negative 

and Interrogative 

 

E. Reading: Alone in 

the canyon 

 

 

 

 

 

-Thuyết giảng 

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

- Đóng vai 

-Chia sẻ theo 

cặp 

-Thảo luận 

nhóm 

 

+ Phần 10 A: 

- Từ vựng về các 

phương tiện giao 

thông 

- Nghe + Nói về 

phương tiện đi 

học, đi làm 

+ Phần 10 B: 

Luyện tập Ngữ 

pháp về thì hiện 

tại hoàn thành 

+ Phần 10 C:  

-  Đọc hiểu: Đảo 

Ellis. 

- Nghe: về nguồn 

gốc của tổ tiên 

- Nói về sự nhập 

cư. 

+ Phần 10 D:  

- Luyện tập thì 

hiện tại hoàn 

thành ở thể phủ 

định và nghi vấn 

+ Phần 10 E: 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[7] [6] 
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F. Everyday English: 

Buying a train 

ticket 

 

 

 

G. Writing: A postcard 

- Đọc hiểu: 1 bài 

báo, trả lời câu 

hỏi, làm bài tập 

có liên quan. 

- Từ vựng: các 

diễn đạt về thời 

gian 

- Nói: Phỏng vấn 

nhân vật trong 

bài báo (Aron 

Ralston) 

+ Phần 10 F, 10 

G + Language 

Review  

- Nghe hội thoại 

và các thông 

báo diễn ra tại 

nhà ga xe lửa 

- Nói: làm việc 

theo cặp trao 

đổi về việc mua 

vé tàu, hỏi và 

trả lời về giờ 

tàu. 

- Viết: học cách 

viết 1 bưu thiếp. 

5 Unit 1: All about you 

A. Vocabulary and 

listening: 

Personality 

 

B. Grammar: Present 

simple and 

continuous 

 

C. Culture: Teenage 

-Gợi mở, vấn 

đáp 

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Chia sẻ theo 

cặp 

-Thảo luận 

nhóm 

- Luyện tập và 

 

+ Phần 1A: Từ 

vựng về tính 

cách. 

 

 

+ Phần 1B: 

Luyện tập về thì 

hiện tại đơn và 

hiện tại tiếp 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2]  

[7] [6] 
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challenges 

 

 

 

 

 

D. Grammar: Verb + 

infinitive or – ing 

form 

 

 

 

 

 

 

E. Reading: Music and 

personality 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Exchanging opinions 

 

G. Writing: A personal 

profile 

Get ready for your 

exam 

thực hành (bài 

tập) 

diễn. 

 

+ 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 
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và thực hành các 

hội thoại nói về 

sở thích cá nhân 

 

+ Phần 1G: Cách 

viết thông tin về 

cá nhân. 

+ Chữa phần Get 

ready for your 

exam: 

6 Bài kiểm tra TEST 1 

(U7-U10 + U1) 

Test correction   

 - Làm bài kiểm 

tra điều kiện số 

1 

Chữa bài kiểm 

tra 

  

7 Unit 2: Winning and 

Losing 

A. Vocabulary and 

listening: A question 

of sport 

 

 

 

 

 

 

B. Grammar:  

Past simple 

 

 

 

 

 

 

C. Culture:  

Village sports 

-Thuyết giảng 

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Chia sẻ theo 

cặp 

-Thảo luận 

nhóm 

- Luyện tập và 

thực hành (bài 

tập) 

 

+ 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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

[1] [2]  

[8] [7] 
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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 

 

+ Phần 2C: 

- Đọc hiểu về 1 

môn thể thao ở 

nước Anh 

- 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). 

8 Unit 3: House and -Thuyết giảng + Phần 3A, 3B, LO.1.1 [1] [2]  
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Home  

A. Vocabulary and 

listening: 

Landscapes 

 

B. Grammar: some, 

any, much, many, a 

lot of, a little, a few 

 

C. Culture: Different 

views 

  

D. Grammar: Articles 

 

E. Reading: Urban 

farmers 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Picture Description 

G. Writing: A holiday 

blog 

Get ready for your 

exam 

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Chia sẻ theo 

cặp 

- Nghiên cứu 

tình huống 

- Luyện tập và 

thực hành (bài 

tập) 

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  

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

[8] [9] 
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- Các từ/cụm từ 

dùng mô tả các 

bức ảnh…. 

- Viết: blog của 

kỳ nghỉ 

Chữa phần Get 

ready for your 

exam 

9 Bài kiểm tra 2  

Test correction 

 - Làm bài kiểm 

tra điều kiện số 

2 

- Chữa bài kiểm 

tra 

  

10 FINAL REVISION  Hệ thống lại 

những kiến thức 

đã học. Tổng kết 

và phản hồi 

  

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: 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 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: 10 % 

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức, hình 

thành các kĩ năng nhận dạng vấn đề và làm 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 
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+ Tích cực tham gia ý kiến 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên 

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 5%) 

     + Kiểm tra bài tập về nhà, bài tự học. (trọng số 2%) 

           + Bài nghe, nói/ thảo luận, đọc và viết trên lớp. (trọng số 3%) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ 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: 70 % 

- 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. 

+ 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). 

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 

LO.1.1 LO.1.2 LO.2.1 LO.2.2 LO.3.1 

1 Điểm chuyên cần (10%) 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 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm thảo luận 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 
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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 10)   

Oxford University 

Press. 

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 Tên sách,giáo trình, tên NXB, tên tạp chí/nơi 
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XB bài báo, văn bản ban hành VB 

5 John Hughes, Helen 

Stephenson Paul 

Dummet 

2017 Life National Geographic 

Learning 

 

6 Mary Spratt, Alan 

Pulverness, Melanie 

Williams 

 

2011 The TKT Course Modules 

1,2 

Cambridge University 

Press  

 

7 Cambridge 

 

2011 Cambridge English 

Preliminary English Test 

6 

Cambridge University 

Press 

8 Cambridge 

 

2012 Cambridge English 

Preliminary English Test 

7 

Cambridge University 

Press 

9 Cambridge 

 

2014 Cambridge English 

Preliminary English Test 

8 

Cambridge University 

Press 

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 TL KT 

1 Unit 7- Fame  

7A: Vocabulary and listening: Where are they from? 

7B: Grammar: Past simple affirmative: irregular verbs 

7C: Culture: Changing the world 

7D: Grammar: Past simple: Negative and interrogative 

7E: Reading: Famous artists 

7F: Everyday English: Talking about your weekend 

7G: Writing: An email message 

Ready for your Exam 

 

3 

 

2 

 

2 Unit 8- In the wild  

8A: Vocabulary and listening: Geography 

8B: Grammar: Comparative adjectives 

 

4 

 

3 
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8C: Culture: Landmarks 

8D: Grammar: Superlative adjectives 

8E: Reading: Dangerous! 

8F: Everyday English: Negotiating 

8G: Writing: An advert 

Language review 

3 Unit 9- The world of work  

9A: Vocabulary and listening: Jobs and work 

9B: Grammar: Going to 

9C: Culture: Jobs for teenagers 

9D: Grammar: Will 

9E: Reading: A year out 

9F: Everyday English: On the phone 

9G: Writing: An application letter 

4 2 

 

 

4 Unit 10- Time to travel 

10A: Vocabulary and listening: Transport 

10B: Grammar: Present perfect: affirmative 

10C: Culture: Gateway to the New World 

10D: Grammar: Present perfect: Negative and interrogative 

10E: Reading: Alone in the canyon 

10F: Everyday English: Buying a train ticket 

10G: Writing: A postcard 

Language review 

 

4 

 

2 

 

5 Unit 1- All about you 

1A: Vocabulary and listening: Personality 

1B: Grammar: Present simple and continous 

1C: Culture: Teenage challenges 

1D: Grammar: verb + infinitive or -ing form 

1E: Reading: Music and personality 

1F: Everyday English: Exchanging opinions 

1G: Writing: A personal profile 

Get ready for your exam 

 

4 

 

2 

 

6 Mid – Term Test 1   1 

7 Unit 2- Winning and losing 

2A: Vocabulary and listening: A question of sport 

2B: Grammar: Past simple 

 

4 

 

2 
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2C: Culture: Village sports 

2D: Grammar: Past simple and continuous 

2E: Reading: Surf’s up 

2F: Everyday English: Talking about the past 

2G: Writing: An informal letter 

Language Review 

8 Unit 3- House and Home 

3A: Vocabulary and listening: Landscapes 

3B: Grammar: some, any, much, many, a lot of, a little, a few 

3C: Culture: Different views 

3D: Grammar: Articles 

3E: Reading: Urban farmers 

3F: Everyday English: Picture description 

3G: Writing: A holiday blog 

Get ready for your exam 

 

4 

 

2 

 

9 Test 2   1 

10 Revision 1   

11 Tổng 28 15 2 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn T. Thu Hương 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Lan Hương 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tiếng Anh 3  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148   - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: huongnth@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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 

mailto:huongntt@dhcd.edu.vn
mailto:huongnl@dhcd.edu.vn
mailto:huongnth@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148           - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: landt@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Trịnh Thị Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: thuyttt@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: thunt@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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: tinhmt@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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: giangna@dhcd.edu.vn 

mailto:lanpp@dhcd.edu.vn
mailto:phuongntv@dhcd.edu.vn
mailto:landt@dhcd.edu.vn
mailto:thuyttt@dhcd.edu.vn
mailto:thunt@dhcd.edu.vn
mailto:tinhmt@dhcd.edu.vn
mailto:giangna@dhcd.edu.vn
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2.12. Giảng viên 12: 

- Họ và tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - 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: Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38574148            - Email: anhntk@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên  , Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-35330367          - Email: lannn@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà           

mailto:vanntt@dhcd.edu.vn
mailto:anhnq@dhcd.edu.vn
mailto:lienntp@dhcd.edu.vn
mailto:huongpt@dhcd.edu.vn
mailto:anhntk@dhcd.edu.vn
mailto:lannn@dhcd.edu.vn
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- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-35334480          - Email: thuha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tiếng Anh 3  

- Tên (tiếng Anh): English 3 

- Mã học phần: 2317 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           28  

- Giờ thực hành:    0 

- Giờ thảo luận:   17   

- 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: 

Mã 

CĐR 
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 và vận dụng được cách dùng của các hiện tượng 

ngữ pháp cơ bản như cấu trúc so sánh, too, enough, 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 

mailto:thuha@dhcd.edu.vn
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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.1 

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, formal letters). 

2 LO.11 

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, ……  

3 
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+ 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). 

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 

liệu liên quan đến công việc. 

3 LO.13 

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 

4 
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bản và tài liệu liên quan đến nghề nghiệp 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

          Học phần Tiếng Anh 3 gồm 03 tín chỉ được phân bổ trong 11 tuần là học phần  thứ 

3 trong chương trình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các khoa, ngành của trường Đại học 

Công đoàn. Học phần này gồm có 7 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 4, 5 và 6. 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 cấu trúc so 

sánh, too, enough, 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. 

- 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. 

Các hình thức kiểm tra đánh giá bao gồm đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kì và thi 

cuối kì. 
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8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy và 

hoạt động học tập 
CĐR 

Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục  Phương pháp  

giảng dạy 

Hoạt động học 

của SV 

học 

phần 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 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  

 

 

 

-Gợi mở và 

vấn đáp 

-Tranh luận 

trực tiếp 

-Luyện tập 

và thực hành  

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Thảo luận 

nhóm 

 

- 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 

khóa về giải 

Oscars và trả 

lời câu hỏi 

+ Nghe lấy 

thông tin chi 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[3] [4] 
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E. Reading: shaken and 

stirred 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Buying tickets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: A film review  

 

 

H. Language review 

 

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 
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các diễn viên 

có nên tự đóng 

các pha nguy 

hiểm hay 

không. 

- Part 4F 

+ 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 

2 Unit 5 : Shopping  

A. Vocabulary and 

listening: At the shops  

 

 

 

 

 

B. Grammar: Present 

perfect  

 

 

 

-Gợi mở và 

vấn đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh luận 

trực tiếp 

-Luyện tập 

và thực hành  

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[5] [6] 
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C. Culture: street life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ theo 

cặp 

-Đóng vai 

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 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 
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D. Grammar: present 

perfect 

 

 

 

 

 

 

 

  

E. Reading: Bids to become 

famou 

 

 

F. Everyday English: 

making a complaint 

 

 

 

G. Writing: A formal letter  

 

H. Get ready for your 

exam 

Workbook. 

- T

hực 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 

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 
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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 

 

3 Unit 6: How techie are you?  

A. Vocabulary and 

listening: electronic 

devices  

 

 

 

-Gợi mở và 

vấn đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh luận 

 

- Part 6A 

+ Từ vựng về 

các thiết bị điện 

tử và các cụm 

động từ đi kèm. 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[5] [6] 
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B. Grammar: will and going 

to  

 

 

 

 

 

C. Culture:Screen time  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: Zero 

conditional  

 

 

 

 

E. Reading: Brain waves  

 

 

 

 

 

 

 

trực tiếp 

-Luyện tập 

và thực hành  

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ theo 

cặp 

 

+ 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 

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. 
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F. Everyday English: 

Invitations  

 

 

 

 

 

G. Writing: messages 

 

 

Language review 

+ Hoàn thành 

bài tập với các 

dạng ngữ pháp. 

- 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 

nghị và gợi ý 

- Part 6G 

+ Dùng Can 

trong yêu cầu 

và cho phép 
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+ Viết một tin 

nhắn đưa ra 

hướng dẫn hoạt 

động của thiết 

bị gia dụng. 

Ôn tập 

4 Unit 7: Around the world  

A. Vocabulary and 

listening: Body 

languages  

 

 

 

 

 

B. Grammar: Must, mustn’t 

and needn’t  

 

 

 

 

C. Culture: Giving and 

receiving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Grammar: First 

condition 

 

 

 

-Gợi mở và 

vấn đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực hành  

-Động não 

-Nghiên cứu 

tình huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ theo 

cặp 

-Đóng vai 

 

- Part 7A 

+ Từ vựng về 

ngôn ngữ cơ 

thể. 

+ Nghe các 

phong tục khi 

gặp mặt của 

các quốc gia 

trên thế giới. 

- Part 7B 

+ Học ngữ 

pháp : must, 

mustn’t và 

needn’t  

+ Hoàn 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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[7] [6] 
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E. Reading: don’t get fooled 

again  

 

 

 

 

F. Everyday English: giving 

advice and 

recommendations 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: invitations 

 

H. Get ready for 

your exam 

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 

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 

- Part 7F 

+ Nghe và nói 

lấy thông tin và 

trao đổi thông 

tại đại lý du 

lịch 

+ Học phần 

ngữ pháp: 

should  và 



 

174 

 

ought  to đưa ra 

lời gợi ý, lời 

khuyên và đưa 

ý kiến. 

- Part 7G 

+ Viết một bức 

thư ngắn mời, 

chấp nhận và từ 

chối lời mời. 

- Ôn tập 

5 REVISION 1 (U4-7) 

Bài kiểm tra TEST 1 (U4-

U7) 

 

Test correction   

 - Ôn tập từ bài 

4 – bài 7  

- Làm bài kiểm 

tra điều kiện 

số 1 

- Chữa bài 

kiểm tra 

  

6 Unit 8: What if?  

A. Vocabulary and 

listening: Planet earth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Grammar: Second 

conditional  

 

 

 

C. Culture: Rubbish  

 

 

-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 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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[5] [6] 
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D. Grammar: I wish  

 

 

 

E. Reading: A real danger 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Stimulus discussion  

 

 

 

 

 

G. Writing: An essay  

 

 

Language review 

+ Hoàn thành 

các bài tập với 

câu điều kiện 

loại 2. 

- 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 8E 

+ Đọc hiểu, 

nghe và xác 

nhận thông tin 

đúng/sai về các 

vụ va chạm 

thiên thạch. 

+ Chiến lược: 

xem trước các 
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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. 

- Part 8G 

+ Từ vựng liên 

quan đến vấn 

đề môi trường 

+ Ôn tập 

7 Unit 9: Crime scene 

A. Vocabulary and 

listening: Crimes and 

criminals  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 huống 

-Chỉa sẻ theo 

cặp 

 

 

- 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 nhất. 

- Part 9B 

+ Ngữ pháp : 

thì quá khứ 

hoàn thành 

+ Hoàn thành 

bài tập với thì 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[7] [6] 
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C. Culture: Outlaws 

 

 

 

D. Grammar: Reported 

speech  

 

 

 

 

 

 

 

E. Reading: High-tech 

crime 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Reporting a theft  

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: An email 

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 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. 

- Part 9E 

+ Đọc bài báo 

và hoàn thành 

bài tập về tội 

phạm công 

nghệ. 
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Get ready for your exam  + 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 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 

8 Unit 10 : The written word  

A. Vocabulary and 

listening: Publications 

 

 

 

 

B. Grammar: The passive  

 

 

 

 

 

 

-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). 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

[1] [2]  

[7] [6] 
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C. Culture: To be or not to 

be 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D. Grammar: The passiv 

 

 

E. Reading: Vampire stories  

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Everyday English: 

Arranging to meet 

 

 

 

 

 

 

G. Writing: An informal 

letter 

 

+ Hoàn thành 

bài tập với 

dạng bị 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. 

- Part 10E 

+ Đọc đoạn văn 

về chủ đề ma 

cà rồng, xác 

định tiêu đề và 

trả lời câu hỏi. 

+ Nghe bài hát 

Bloodletting và 

điền từ còn 

thiếu.  

+ Thảo luận về 

thể loại sách 
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Language review 

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 bức 

thư thân mật 

cho bàn bè với 

các yêu cầu cho 

sẵn. 

- Ôn tập 

 Revision 2: U8-10  Ôn tập từ bài 8-

10 

  

 Bài kiểm tra 2: Test 2 (U8-

10)  

Test correction 

 - Làm bài 

kiểm tra điều 

kiện số 2 

- Chữa bài 

kiểm tra 

  

9 FINAL REVISION  Ôn tập cuối 

khóa 

  

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước 

- Tiếng Anh 1   Mã HP: 2315 

- Tiếng Anh 2   Mã HP: 2316 
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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: 10 % 

- 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  

+ 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:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 4%) 

 + Kiểm tra bài tập về nhà, bài tự học. (trọng số 3%) 

   + Bài nghe, nói /thảo luận, đọc, viết trên lớp. (trọng số 3%) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 7, 11 của học kì) 

+ 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 nghe và bài viết (bao gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc, 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: 70 % 
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 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 

- 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 

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 thảo luận 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 
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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- Pre-

Intermediate: 

Student’s book (Unit  

4-10)  

Oxford University 

Press. 

2 Falla, T. & 

Davies, P.A. 

2012 Solutions- Pre-

Intermediate: 

Student’s book(Unit  

4-10) 

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 

2017 Life National Geographic 

Learning 
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Dummet 

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 

Test 7 

Cambridge University 

Press 

7 Cambridge 2014 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 8 

Cambridge University 

Press 

 

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 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 stirred 

F. Everyday English: Buying tickets  

G. Writing: A film review  

H. Language review  

2 1  

2 Unit 5: Shopping  

A. Vocabulary and listening: At the shops  

B. Grammar: Present perfect  

C. Culture: street life 

D. Grammar: present perfect  

E. Reading: Bids to become famous  

F. Everyday English: making a complaint 

G. Writing: A formal letter  

2 2  



 

185 

 

H. Get ready for your exam  

3 Unit 6: How techie are you?  

A. Vocabulary and listening: electronic devices  

B. Grammar: will and going to  

C. Culture:Screen time  

D. Grammar: Zero conditional  

E. Reading: Brain waves  

F. Everyday English: Invitations  

G. Writing: messages  

H. Language review 

2 2  

4 Unit 7: Around the world  

A. Vocabulary and listening: Body languages  

B. Grammar: Must, mustn’t and needn’t  

C. Culture: Giving and receiving  

D. Grammar: First conditional  

E. Reading: don’t get fooled again  

F. Everyday English: giving advice and 

recommendations 

G. Writing: invitations 

H. Get ready for your exam  

3 2  

5 

 

REVISION 1 (U4-7)  2 1  

Bài kiểm tra 1: TEST 1 (U4-U7)   1 

Test correction   1   

6 Unit 8: What if?  

A. Vocabulary and listening: Planet earth  

B. Grammar: Second conditional  

C. Culture: Rubbish  

D. Grammar: I wish  

E. Reading: A real danger 

F. Everyday English: Stimulus discussion  

G. Writing: An essay  

H. Language review 

3 2  

7 Unit 9 : Crime scene 

A. Vocabulary and listening: Crimes and criminals  

B. Grammar: Past perfect 

C. Culture: Outlaws 

3 2  
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D. Grammar: Reported speech  

E. Reading: High-tech crime 

F. Everyday English: Reporting a theft  

G. Writing: An email  

H. Get ready for your exam  

8 Unit 10 : The written word  

A. Vocabulary and listening: Publications 

B. Grammar: The passive  

C. Culture: To be or not to be  

D. Grammar: The passive  

E. Reading: Vampire stories  

F. Everyday English: Arranging to meet 

G. Writing: An informal letter 

H. Language review 

3 2  

 Revision 2: U8-10 2 1  

Bài kiểm tra 2: TEST 2 (U8-10)   1 

Test correction  1   

9 FINAL REVISION  2   

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn T. Thu Hương 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Ngô Cẩm Bình 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tiếng Anh 4 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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 

mailto:huongntt@dhcd.edu.vn
mailto:thunt@dhcd.edu.vn
mailto:vanntt@dhcd.edu.vn
mailto:huongnl@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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 Thị Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148    - Email: thuyttt@dhcd.edu.vn 

mailto:huongnth@dhcd.edu.vn
mailto:binhnc@dhcd.edu.vn
mailto:lanpp@dhcd.edu.vn
mailto:phuongntv@dhcd.edu.vn
mailto:landt@dhcd.edu.vn
mailto:tinhmt@dhcd.edu.vn
mailto: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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 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: : Phòng Quan hệ Quốc tế   - Tầng 2 nhà A - ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-35334480    - Email: thuha@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan           

mailto:giangna@dhcd.edu.vn
mailto:anhnq@dhcd.edu.vn
mailto:lienntp@dhcd.edu.vn
mailto:huongpt@dhcd.edu.vn
mailto:anhntk@dhcd.edu.vn
mailto:thuha@dhcd.edu.vn
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- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên  - Tầng 1 nhà B - ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-35330367     - Email: lannn@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): TIẾNG ANH 4 

- Tên (tiếng Anh): English Course for the Fourth Term  

- Mã học phần: 2318 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           30   

- Giờ thảo luận:   15 

- 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, cách viết đoạn 

văn, kỹ năng 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 1, phần 2, phần 5 và phần 6 của bài thi TOEIC. 

+ Vận dụng vốn từ và kiến thức ngữ pháp đã học để mô tả tranh thông qua hoạt động nói 

ở câu hỏi 1, 2, 3 và hoạt động viết ở câu hỏi 1-5 

+ Luyện 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: 

Mã 

CĐR 
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 - Nhớ cách phát âm đúng và rõ ràng các từ tiếng Anh, 

các 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.  

1 LO.1 

mailto:lannn@dhcd.edu.vn
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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 

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.1 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Nhớ cách hình thành trật tự của câu trong khi viết 1 LO.11 

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.3.1 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.13 

LO.3.2 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: 
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8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

        Tiếng Anh học phần 4 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. 

- Phần nói: Sinh viên làm quen hoạt động nói cụ thể: đọc to 1 bài khóa về các chủ đề như 

du lịch, mua sắm, công việc ...., mô tả tranh về người hay các hoạt động hàng ngày như 

giải trí, đi ăn ở ngoài, làm các công việc nhà ....... 

- Phần viết: Viết câu đơn dựa vào tranh và từ hay cụm từ cho trước . Các bức tranh mô tả 

người tham gia các hoạt động như: gặp gỡ đồng nghiệp, làm việc tại văn phòng, nấu ăn, 

ăn ở nhà hay nhà hàng, sử dụng giao thông công cộng, đi du lịch, mua sắm, giải trí..... 

- Học phần 4 tập trung phát triển kiến thức và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ngữ âm 

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 5. 
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8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học của 

SV 

  

1 

Listening:  Part 1 – Photos 

- Introducing Strategy overview 

- Practice: Photos of people:  

- Photo 1 - 3 

+ Language strategies 

+ Test strategies   

-Thuyết 

giảng 

trực tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

-Chỉa sẻ 

theo cặp 

-Đóng vai 

 

- Làm bài 

tập cá 

nhân, 

nhóm 

- Trả lời 

câu hỏi, 

phát biểu 

- Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.3.2 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

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 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

 

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.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.3.2 

LO.3.3 
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Language Strategies 

Practice (pg. 76-77) 

+ Adverbs 

Language Strategies 

Practice (pg. 78-79)   

2 

Speaking:  Questions:  1 -2 

- Introducing:  Guide to the 

TOEIC Speaking Test (pg. 131- 

136). 

- Quick guide : read a Text Aloud 

( pg. 137) 

- Walk through 

- Get it Right: Tips and Tasks for 

Answering Correctly : 

Pronunciation, Stress and 

Intonation (pg. 138- 139) 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

 

Đọc hướng 

dẫn, tập 

đọc to một 

đoạn văn, 

học lý 

thuyết, làm 

các bài 

luyện phát 

âm, trọng 

âm và ngữ 

điệu theo 

hướng dẫn 

của GV, 

phát biểu.  

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.3.2 

LO.3.3 

 

Writing:  Questions: 1 -5 

-Introducing: Guide to the 

TOEIC Writing Test (pg. 161- 

166). 

 - Quick guide 

 - Walk through 

-  Get it right 

(pg. 167 – 172) 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

 

Đọc hướng 

dẫn, quan 

sát tranh 

ảnh, học 

các chiến 

lược làm 

bài,  tập 

viết câu, 

làm các bài 

luyện theo 

hướng dẫn 

của GV 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.3.2 

LO.3.3 

 

3 

Listening:  Part 1 – Photos 

- Practice: Photos of things  

+ Language strategies 

+ Test strategies 

(Photos 4 – 6) 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

Đọc hướng 

dẫn, quan 

sát tranh, 

thảo luận, 

phát biểu,  

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.3.2 
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-  Photo Strategy Practice (pg .31 

- 33) 

-Động não 

 

tập mô tả 

tranh; làm 

các bài 

luyện nghe 

theo hướng 

dẫn của 

GV 

 

LO.3.3 

Reading:  Part 5 – Incomplete 

sentences 

- Word form 

+ Pronouns: 

Language Strategies Practice 

(pg. 80-81) 

-  Context: 

+ Nouns: 

Test Strategies 

Practice (pg.82-83) 

+ Verbs: 

Test Strategies Practice (pg. 84-

85) 

+ Adjectives: 

Test Strategies Practice (pg. 86-

87) 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

 

Đọc hướng 

dẫn, ôn các 

chiến lược 

làm bài;  

làm tiếp 

các bài 

luyện theo 

hướng dẫn 

của GV 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

 

 

4 

Speaking:  Questions: 1 -2 

- Get it Right: Tips and 

Tasks for Answering Correctly 

(pg. 139 -146) 

+ Pronunciation + Stress 

+ Intonation 

+ Pausing 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

 

Đọc hướng 

dẫn, học lý 

thuyết, làm 

các bài 

luyện phát 

âm, trọng 

âm và ngữ 

điệu theo 

hướng dẫn 

của GV, 

phát biểu.  

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Skills 

for the 

TOEIC 

Test 

Writing:  Questions :1 -5 -Thuyết Đọc hướng LO.1.1 Skills 
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- Get it Right: Tips and Tasks for 

Answering Correctly (pg. 173 – 

176) 

+ Writing your response 

+ Two – Clause responses 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

 

dẫn, quan 

sát tranh 

ảnh, học 

các chiến 

lược làm 

bài,  tập 

viết câu 

mô tả 

tranh, làm 

các bài 

luyện theo 

hướng dẫn 

của GV 

LO.1.2 

LO.1.3 

for the 

TOEIC 

Test 

5 

Listening:  Part 2:  Question – 

Response:  

- Strategy overview 

- Statements  

+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice pg.39) 

- Occupations 

+ Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice  pg.43) 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực hành  

-Động não 

- Thảo luận 

nhóm 

 

Đọc hướng 

dẫn, học 

các chiến 

lược làm 

bài, làm 

các bài 

luyện nghe 

theo chủ đề 

dưới 

hướng dẫn 

của GV 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

Reading: Part 5 – Incomplete 

Sentences 

- Context 

+ Adverbs: 

Test  Strategies Practice (pg. 

88-89) 

+ Conjuctions: 

Test  Strategies Practice (pg. 

Hướng dẫn 

SV làm tiếp 

các bài 

luyện; chữa 

bài tập; giới 

thiệu các 

thủ thuật 

ngữ pháp 

Đọc hướng 

dẫn, ôn các 

chiến lược 

làm bài;  

làm tiếp 

các bài 

luyện theo 

hướng dẫn 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 
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90-91) 

+ Prepositions: 

Test  Strategies Practice (pg. 

92-93) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

- Strategy practice  (pg. 95-98) 

và từ vựng của GV 

6 

Speaking:  Questions: 1 -2 

- Progressive Practice : Get 

Ready 

- Progressive Practice: Get Set 

- Progressive Practice: Go for the 

TOEIC Test (pg. 147- 150) 

Hướng dẫn 

SV làm tiếp 

các bài 

luyện; 

chỉnh phát 

âm, trọng 

âm và ngữ 

điệu của 

SV, chữa 

bài luyện 

Đọc hướng 

dẫn, ôn lý 

thuyết, làm 

các bài 

luyện phát 

âm, trọng 

âm và ngữ 

điệu theo 

hướng dẫn 

của GV, 

phát biểu.  

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Skills 

for the 

TOEIC 

Test 

Writing:  Questions:1 -5 

- Progressive practice: 

+  Get ready 

+  Get set  

+ Go for the TOEIC test 

(pg. 177- 182) 

Hướng dẫn 

SV làm tiếp 

các bài 

luyện viết 

kiểm tra 

tiến bộ; 

chữa bài 

luyện, 

hướng dẫn 

SV làm bài 

kiểm tra thử 

Đọc hướng 

dẫn, quan 

sát tranh 

ảnh, ôn các 

chiến lược 

làm bài,  

tập viết 

câu, làm 

các bài 

luyện theo 

hướng dẫn 

của GV 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Skills 

for the 

TOEIC 

Test 

7 

Listening : Part 2   Question – 

Response 

- Activities: 

+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

+ Test strategy practice: Practice 

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 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 
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E,  

( Practice pg.46) 

- Time: 

+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice  pg.50) 

hướng dẫn 

của GV 

TOEIC 

Test 

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) 

+ Modal auxiliaries 

Practice (pg. 107-108) 

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 

pháp theo 

hướng dẫn 

của GV 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

Test 1 ( Listening + Reading) 

 

 

 

 

 

8 

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) 

- Reason: 

+   Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D (pg. 55-57)  

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.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 
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+ Test strategy practice: Practice 

E,  

(pg.58) 

Reading:  Part 6 - Text 

completion 

- Modifier Choices 

Language Strategies 

+ Adjectives: Comparative and 

superlative forms 

Practice (pg.110-111) 

+ Adverbs of frequency 

Practice (pg. 112-113) 

+ Verbal adjectives: Present 

and Past Participles 

Practice (pg. 114-115) 

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 

pháp theo 

hướng dẫn 

của GV 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

9 

Listening : Part 2  Question-

Response 

- How: 

+ Language strategy practice: 

Practice A, B, C, D (pg. 59-61)  

+ Test strategy practice: Practice 

E,  

( Practice Pg.62) 

- 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) 

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.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

Speaking:  Question 3 

- Describe a Picture 

- Walk Through 

Giới thiệu 

nội dung, 

giải thích 

Đọc hướng 

dẫn, học 

phần lý 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Longma

n 

Preparati
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- Get it Right: Tips and Tasks for 

Answering Correctly  

+ Grammar and Vocabulary 

+ Cohesion and Structuring a 

Response 

(pg. 151- 157) 

chiến lược 

làm bài;  

giải thích 

các cấu trúc 

ngữ pháp, 

từ vựng, 

hướng dẫn 

SV làm các 

bài luyện về 

ngữ pháp, 

chữa bài 

luyện 

thuyết và 

chiến lược 

làm bài, 

làm các bài 

luyện ngữ 

pháp theo 

hướng dẫn 

của GV.  

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Reading:  Part 6 - Text 

completion 

- Context 

+ Test strategies 

+ Practice (pg. 117-118) 

- Main idea and details 

+ Test strategies 

+ Practice (pg.119-121) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

- Strategy practice (pg. 123-127) 

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.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Longma

n 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

Speaking:  Question 3 

- Progressive Practice : Get 

Ready 

- Progressive Practice: Get Set 

 (pg. 158 -159) 

Hướng dẫn 

SV làm các 

bài luyện 

kiểm tra 

tiến bộ, 

chữa bài 

luyện 

Làm các bài 

luyện kiểm 

tra tiến bộ 

theo hướng 

dẫn của GV, 

chữa bài tập 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Skills 

for the 

TOEIC 

Test 
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Speaking:  Questions 1-2, 3 

- Progressive Practice: Go for the 

TOEIC Test (pg. 160) 

Revision 

Hướng dẫn 

SV làm bài 

kiểm tra 

thử, chữa 

Làm bài 

kiểm tra 

thử theo 

hướng dẫn 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

Skills 

for the 

TOEIC 

Test 
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bài của GV, 

chữa bài. 

Writing:  Questions 1 -5 

Further practice and 

consolidation 

   Skills 

for the 

TOEIC 

Test 

Test 2 ( Speaking + Writing) 

12 Consolidations and Feedback  

Hướng dẫn 

ôn tập, giải 

đáp thắc 

mắc của 

SV. 

Ôn tập, 

nêu câu hỏi 

thắc mắc 

cho GV 

(nếu có) 

 *Longm

an 

Preparati

on 

Series 

for the 

TOEIC 

Test 

*Skills 

for the 

TOEIC 

Test 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: 

-  Tiếng Anh 1     Mã HP: 2315 

-  Tiếng Anh 2     Mã HP: 2316 

-  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: 10 % 

- 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 
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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: 

+ 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:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 5%) 

+ Ý thức chuẩn bị bài giảng và tài liệu học tập theo yêu cầu của giảng viên (trọng số 3%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 2%) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ 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 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: 70 % 

- 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) 
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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 

1 Điểm 

chuyên 

cần (10%) 

     X X X 

2 Điểm kiểm 

tra giữa kỳ 

(20%) 

        

2.1. Bài kiểm 

tra lần 1 

X X X X X    

2.2. Bài kiểm 

tra lần 2 

(nếu có) 

    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 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 
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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 

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% 

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 TOEIC 

test – Speaking 

and Writing  

NXB Tổng hợp thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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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 

3 John Hughes, 

Helen 

Stephenson, Paul 

Dummet 

2017 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 

Test 7 

Cambridge University 

Press 

7 Cambridge 2014 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 8 

Cambridge University 

Press 

 

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 

- 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: 

 

1 

 

 

 

1 
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1 

+ 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: 

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) 

 

1 

 

 

1 
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+ Adjectives 

Language Strategies 

Practice (pg. 76-77) 

+ Adverbs 

Language Strategies 

Practice (pg. 78-79)  

Kỹ năng Đọc: Phần 5 -   Hoàn thành Câu 

- Giới thiệu khái quát cấu trúc Phần 5: Hoàn 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) 

-  Word form: Trạng từ 

Chiến lược ngôn ngữ 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 78-79) 

2 

Speaking:  Questions:  1- 2 

- Introducing:  Guide to the TOEIC Speaking Test 

(pg. 131- 136). 

- Quick guide: Read a Text Aloud (pg. 137) 

- Walk through 

- Get it Right: Tips and Tasks for Answering 

Correctly (pg. 138- 139): 

+ Pronunciation 

+  Stress  

+  Intonation  

Kỹ năng Nói: Câu hỏi 1-2 

+ Hướng dẫn sinh viên đọc 1 đoạn văn to và rõ 

ràng. 

 

2 

 

 

 

1 
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+ Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm đúng và 

nhận diện những âm dễ nhầm lẫn. 

Writing:  Questions:   1-5 

- Introducing: Guide to the TOEIC Writing Test 

(pg. 161- 166). 

 - Quick guide: Write a Sentence Based on a 

Picture (pg. 167) 

 - Walk through: Write a Sentence Based on a 

Picture (pg. 168) 

-  Get it right: Tips and Tasks for Answering 

Correctly (pg. 169- 172) 

+ Grammar and Vocabulary: Writing basic 

sentences 

+ Using Prepositions and Modifiers to Give 

Details. 

+ Using Function words 

Kỹ năng Viết: Câu hỏi 1-5 

+ Nhìn vào tranh và từ cho trước đặt câu. 

+ Ngữ pháp và từ vựng cần nắm vững các thủ 

thuật: 

● Kiến thức cơ bản trong việc viết câu đúng như 

theo qui tắc trật tự câu, trật tự từ đặc biệt là cấu 

trúc ( Subject – verb - object 

● Sử dụng chữ in hoa và dấu câu thích hợp. 

● Nhận biết các đặc trưng ngữ pháp cơ bản để 

dùng trong câu: phải chọn cấu trúc câu đúng và thì 

của động từ. 

● Dùng các giới từ để mô tả người hay vật ở đâu. 

● Dùng các từ bổ nghĩa để mô tả các từ khác và 

đưa ra chi tiết.  

● Làm quen với các từ chức năng như các giới từ, 

liên từ và một số trạng từ…. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Listening:  Part 1-  Photos 

-  Photos of things 

- Photo 4: 

+ Context 
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1 

 



 

210 

 

 

 

3 

+ Language strategies: 

Vocabulary 

What do you see? 

Analyze this 

+ Test strategies: 

Prepositions and actions 

Similar sounds 

- Photo 5: 

+ Context 

+ 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 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

- Strategy Practice (pg. 31 - 33) 

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). 

- Giới thiệu các thủ thuật ngữ pháp và từ vựng khi 

làm bài nghe phần tả tranh (tr. 30) 
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- Hướng dẫn làm bài luyện về chiến lược làm phần 

tả tranh (tr. 31-33) 

Reading : Part 5 – Incomplete sentences 

- Word form 

+ Pronouns: 

Language Strategies Practice (pg. 80-81) 

-  Context: 

+ Nouns: 

Test Strategies 

Practice (pg.82-83) 

+ Verbs: 

Test Strategies Practice (pg. 84-85) 

+ Adjectives: 

Test Strategies Practice (pg. 86-87) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 5 - Hoàn thành câu 

- 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) 

+ Động từ trong ngữ cảnh 

Chiến lược làm bài thi 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr.  84-85) 

+ Tính từ trong ngữ cảnh 

Chiến lược làm bài thi 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 86-87) 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

Speaking : Question  1- 2 

- Get it Right: Tips and Tasks for Answering 

Correctly (pg. 139 – 146): 

+ Pronunciation 

+ Stress 

+ Intonation and Pausing  - Giới thiệu về thủ 

thuật (tip) khi  phát âm  một từ, cần  để ý đến số 

âm tiết của từ đó và trọng âm của từ đó để phát 

 

2 

 

 

 

1 
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âm đúng.  

Kỹ năng Nói:  Câu hỏi 1-2 

- Giới thiệu về thủ thuật (tip) về trọng âm của từ 

trong các câu để nhấn mạnh thông tin hoặc chỉ sự 

tương  phản. 

- Giới thiệu về thủ thuật (tip) dùng ngữ điệu đúng 

trong các câu trần thuật và câu hỏi. 

Writing:  Questions:  1-5 

- Get it Right: Tips and Tasks for Answering 

Correctly (pg. 173 – 176): 

+ Writing your response 

+ Two – Clause Responses 

+ Relevancy 

Kỹ năng Viết: Câu hỏi 1-5 

Writing your response (pg. 173) 

Nhận biết các thủ thuật: 

- Nhận biết khả năng kết hợp của các cặp từ như 

(noun + noun; verb + noun). 

- Nhận diện mối liên hệ giữa các từ đã cho và bức 

tranh. 

- Tìm kiếm các từ chức năng. 

Two – Clause Responses (pg. 175) 

- Thủ thuật tìm kiếm các liên từ (từ nối) như while, 

but, so…… 

Relevancy (pg. 176) 

Thủ thuật / mẹo đảm bảo phần viết đúng/ có liên 

quan với bức tranh. 

 

1 

 

 

 

1 

 

5 

Listening:  Part 2  Question – Response:  

- Introducing Strategy overview 

- Statements  

+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 36-39)  

+ Test strategy practice: (Practice E - pg.39) 

- Occupations 

+ Language strategy practice: Practice A, B, C, D 

(pg. 40-42) 

 

1 
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+ Test strategy practice: (Practice E - pg.43) 

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). 

+ 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) 

Reading:  Part 5 – Incomplete Sentences 

- Context 

+ Adverbs: 

Test  Strategies Practice (pg. 88-89) 

+ Conjuctions: 

Test  Strategies Practice (pg. 90-91) 

+ Prepositions: 

Test  Strategies Practice (pg. 92-93) 

- Grammar tip 

- Vocabulary tip 

- Strategy practice  (pg. 95-98) 

Kỹ năng Đọc:  Phần 5 - Hoàn thành câu 

- Chọn trạng từ phù hợp ngữ cảnh 

+ Chiến lược làm bài thi 

+ Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 88-89) 

- 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 

 

2  
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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) 

6 

Speaking:  Questions 1- 2 

-  Progressive practice: Get ready, Get set and Go 

for the TOEIC test. 

*Get ready 

Kỹ năng Nói – Câu hỏi 1 - 2 

Ôn lại các cách phát âm, trọng âm và ngữ điệu để 

luyện tập. 

-  Phần A (tr.147): Đọc đồng thời nghe băng sau 

đó đọc to cùng với băng.  

-  Phần B (tr.148): Nghe các phần trả lời mẫu và 

đọc lại bài khóa ở phần A. Chú ý các phần được 

đánh dấu thế nào và các vấn đề phát âm của từ khi 

đọc. Sau đó nghe phần phát âm của các từ và cụm 

từ ở phần Text 1 và Text 2 (tr. 148) nhắc lại và 

thực hành. 

-  Phần C (tr. 148): Đọc lại bài khóa ở phần A và 

ghi âm lại. So sánh phần phát âm với mẫu và ghi 

lại những lỗi phát âm chưa đúng hay những từ 

nhấn mạnh chưa đúng.  

- Phần D (tr. 148): Nghe lại phần đã ghi âm và và 

tự đánh giá theo tiêu chí được đưa ra ở phần dưới. 

* Get set 

- Phần A (tr.149): Đọc trước đoạn văn, chú ý các 

từ gạch chân chú ý cách phát âm, trọng âm của từ 

và câu, ngữ điệu.  

- Phần B (tr.149): Nghe bài đọc  mẫu và đọc lại 

bài khóa ở phần A. Đọc to và ghi âm lại.  So sánh 

phần phát âm với mẫu và ghi lại những lỗi phát âm 

chưa đúng hay những từ nhấn mạnh chưa đúng.  

- Phần C (tr. 149): Nghe lại phần đã ghi âm và và 

tự đánh giá theo tiêu chí được đưa ra ở phần dưới. 

*Go for the TOEIC test (tr.150) 

 

2  
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Vận dụng lý thuyết đã học, thực hành đọc to luyện 

phát âm, trọng âm và ngữ điệu. 

Writing: Questions  1- 5 

Progressive practice: Get ready, Get set and Go for 

the TOEIC test 

Kỹ năng Viết – Câu hỏi 1-5 

Áp dụng lý thuyết vào làm bài tập: 

* Get ready 

- Phần A (tr.177): Nhìn vào các bức tranh và các 

cặp từ đã cho khoanh vào chức năng đúng của mỗi 

từ sau đó khoanh vào chủ ngữ, tân ngữ và động từ 

thích hợp với bức tranh. 

- Phần B (tr.178):  Kiểm tra phần viết cho mỗi bức 

tranh, đỗi với những phần viết chưa đúng ghi cụ 

thể lỗi như: lỗi ngữ pháp, quên từ chính hay không 

liên quan đến bức tranh. 

- Phần C (tr.178): Đặt câu cho các bức tranh ở 

phần A, dùng các cặp từ đã cho sau đó đánh giá 

bài viết ở phần C theo các tiêu chí được đưa ra ở 

phần D. 

* Get set 

- Phần A (tr.179): nhìn vào bức tranh và cặp từ đã 

cho hoàn thành thông tin.  

- Phần B (tr.180):  đặt câu cho mỗi bức tranh bằng 

việc trả lời câu hỏi bằng câu hoàn chỉnh, dùng cả 

hai từ chính trong câu. 

- Phần C (tr.180): dựa vào các cặp từ mới đặt câu 

dựa vào các bức tranh sau đó đánh giá bài viết ở 

phần C theo các tiêu chí được đưa ra ở phần D. 

*Go for the TOEIC test (pg. 181- 182) 

Thực hành tổng hợp các phần đã đề cập trong bài 

theo dạng thức bài thi TOEIC. 

 

2  

 

 

 

1 

 

7 

Listening:  Part 2  Question – Response 

- Activities: 

+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 43-46) 

 

2 
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+ 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 

(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) 

+ Modal auxiliaries 

Practice (pg. 107-108) 

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 

- Động từ loại: các thì của động từ 

- Hướng dẫn làm các bài luyện   

 

2 
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Kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc   1 

 

8 

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) 

- Reason: 

+   Language strategy practice: Practice A, B, C, 

D (pg. 55-57)  

+ Test strategy practice: Practice E,  

(pg.58) 

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) 

- 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) 

 

1  

 

 

 

1 

 

Reading:  Part 6 -  Text completion 

- Modifier Choices 

Language Strategies 

+ Adjectives: Comparative and superlative forms 

Practice (pg.110-111) 

+ Adverbs of frequency 

Practice (pg. 112-113) 

+ Verbal adjectives: Present and Past Participles 

Practice (pg. 114-115) 

Kỹ năng Đọc: Phần 6 -  Hoàn thành đoạn văn 

- Lựa chọn bổ ngữ 

+ Tính từ: Dạng so sánh hơn và so sánh nhất 

Hướng dẫn làm bài luyện (tr. 110-111) 

 

1 

 

 

 

1 
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+ 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. 116-117) 

9 

Listening:  Part 2 Question-Response 

- How:  

+ Language strategy practice: Practice A, B, C, D 

(pg. 59-61)  

+ Test strategy practice: Practice E,  

( Practice pg.62) 

- 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) 

Kỹ năng Nghe:  Phần 2: Hỏi – Đáp 

- 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) 

- 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) 

 

1 

 

 

 

1 

 



 

219 

 

Speaking: Question 3 

-  Quick guide: Describe  a picture (pg. 151) 

-  Walk through: Describe  a picture (pg. 152) 

- Get it right: Tips and Tasks for Answering 

Correctly ( pg. 153- 157) 

+ Grammar and Vocabulary 

+ Cohesion and Structuring a Response 

Kỹ năng Nói : Câu hỏi 3 

A What You’ll See and Hear 

Hướng dẫn sinh viên mô tả 1 bức tranh về 1 hay 

nhiều người, cố gắng nhận diện chủ đề chính và 

chi tiết quan trọng trong bức tranh. 

B What You’ll Do 

Nhìn vào bức tranh ở phần A, đoán xem mọi 

người đang làm gì. Nghe và chú ý cách người nói 

mô tả. Chú ý cách phát âm, ngữ điệu và trọng âm. 

Get it right 

Yêu cầu của câu hỏi 3 ở phần kiểm tra nói câu trả 

lời được đánh giá theo tiêu chí giống như ở các 

câu hỏi 1 và 2 như phát âm, ngữ điệu và trọng âm. 

Trong phần này người nói được đánh giá thêm về 

việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và sự liên 

kết từ. 

- Ngữ pháp và từ vựng: để trả lời câu hỏi 3 hiệu 

quả, sinh viên cần biết từ vựng cơ bản ( danh từ, 

tính từ, giới từ, động từ và trạng từ) và thể hiện 

khả năng dùng ngữ pháp đúng bằng các cấu trúc 

câu  logic và  mạch lạc. 

- Sự liên kết trong câu: đưa ra các thủ thuật sắp 

xếp câu trả lời rõ ràng và mạch lạc dễ hiểu. Thủ 

thuật dùng các trạng từ hoặc tính từ để mô tả sự 

chắc chắn hay không chắc chắn khi không chắc 

chắn về một vấn đề. 

 

1 

 

 

 

1 

 

10 

Speaking : Question  3 

- Progressive practice: Get ready, 

Get set 

 

1 

 

 

1 
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Kỹ năng Nói – Câu hỏi 3 

Áp dụng lý thuyết của phần câu hỏi 3 để luyện tập: 

* Get ready (tr. 158) 

- Phần A (tr.158): Nhìn tranh và đánh số của các 

vật cạnh các từ đã cho. 

- Phần B (tr.158): Nghe cùng câu trả lời, khi nghe 

đánh số các câu từ 1 -6 theo thứ tự nghe được. 

- Phần C (tr.158): Tạo câu trả lời theo mẫu 

- Phần D (tr.158): Nghĩ về câu trả lời hay nghe lại 

phần ghi âm và tự đánh giá theo tiêu chí được đưa 

ra ở phần dưới. 

* Get set (tr.159) 

- Nhìn tranh và suy nghĩ cách mô tả sau đó nghe 

đoạn mô tả mẫu.  Nghe lại đoạn mô tả mẫu để tìm 

câu trả lời cho các câu hỏi. Đánh số các câu hỏi từ 

1 -8 theo đúng trật tự như câu trả lời được nhắc 

đến ở đoạn mẫu.  

 

Reading:  Part 6 -  Text completion 

- Test strategies 

+ Context: word meaning; part of speech, 

pronoun, verb tense. 

+  Practice (pg. 117-118) 

- 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 

- 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) 

- Ý chính và chi tiết 

+ Các chiến lược làm bài 

+ Hướng dẫn làm bài luyện  (tr. 119-121) 

 

1  

 

 

 

1 
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- Giới thiệu các thủ thuật ngữ pháp (tr. 122) 

- Giới thiệu các thủ thuật từ vựng (tr. 122) 

- Hướng dẫn làm bài luyện (tr.123-127) 

11 

Speaking  

- Progressive practice: Go for the TOEIC test (pg. 

160) 

- Revision 

Kỹ năng Nói 

Vận dụng kiến thức đã học ở bài trước nhìn vào 

các bức tranh đã cho và mô tả tranh chi tiết và rõ 

ràng. 

Ôn tập 

 

1 

 

 

 

1 

 

Writing  

Kỹ năng Viết 

- Hệ thống kiến thức đã học  

- Luyện tập viết bài mô tả về thành phố hay làng 

quê. 

- Thảo luận và giải đáp các thắc mắc. 

 

1 

 

1 

 

Kiểm tra kỹ năng Nói và Viết   1 

12 Tổng kết và phản hồi 1 
 

0 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 
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(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn T. Thu Hương 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Thư 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

Học phần: Tiếng Anh 5 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn 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: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Lan Hương           

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: huongnl@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Hiền Hương           

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   - Email: huongnth@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ tên giảng viên: Ngô Cẩm Bình                       

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148   -Email: binhnc@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ tên giảng viên: Phạm Phương Lan                 

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 
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- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: lanpp@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Việt Phương           

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: phuongntv@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ tên giảng viên: Đinh Thị Lan   

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148           - Email: landt@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Anh           

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: anhntk@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ tên giảng viên: Mai Thị Tình                      

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: tinhmt@dhcd.edu.vn 

2.10. Giảng viên 10: 

- Họ tên giảng viên: Trịnh Thị Thanh Thủy                      

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: thuyttt@dhcd.edu.vn 

2.11. Giảng viên 11: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư 

- Chức danh, học hàm, học vị : Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: thunt@dhcd.edu.vn 



 

224 

 

2.12. Giảng viên 12: 

- Họ tên giảng viên : Nguyễn An Giang 

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: giangna@dhcd.edu.vn 

2.13. Giảng viên 13: 

- Họ tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: vanntt@dhcd.edu.vn 

2.14. Giảng viên 14: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Quỳnh Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: anhnq@dhcd.edu.vn 

2.15. Giảng viên 15: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên         

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: lienntp@dhcd.edu.vn 

2.16. Giảng viên 16: 

- Họ tên giảng viên: Phạm Thị Hương           

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: huongpt@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan 

- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: lannn@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

- Họ tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà           
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- Chức danh, học hàm, học vị : Tiến sĩ   

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Quan hệ Quốc tế   - Tầng 2 nhà B- ĐH Công Đoàn 

- Điện thoại: 024-38574148  - Email: thuha@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần:  

- Tên (tiếng Việt): TIẾNG ANH 5 

- Tên (tiếng Anh): English 5          

- Mã học phần: 2319 

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 

6. Mục tiêu của học phần: 

          Trang bị cho sinh viên có kiến thức về từ vựng tiếng Anh dùng trong giao tiếp và 

các tình huống kinh doanh, thương mại, thường xuất hiện trong các bài thi TOEIC, vận 

dụng được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và nâng cao và các thủ thuật khác nhau để làm 

bài thi TOEIC, tự đánh giá và phát triển được các kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, nói và 

viết để làm bài thi TOEIC một cách hiệu quả. Đạt trình độ tương đương TOEIC 450 - 

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: 

Mã 

CĐR 
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 và vận dụng được các chiến lược nghe hội thoại 

(phần 3); các chiến lược đọc hiểu; thủ thuật đọc lướt 

(skimming) lấy ý chính; đọc lấy thông tin cụ thể 

(scanning); nhận biết từ đồng nghĩa, thủ thuật đoán 

2 LO.1 
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nghĩa của từ qua ngữ cảnh và các chiến lược đọc 

nhanh.  

LO.1.2 - Vận dụng được các chiến lược và cách thức trả lời 

câu hỏi 4-6 trong bài thi Nói TOEIC. 

-  Phân tích được các yêu cầu của câu hỏi 6 -7 trong 

đề thi Viết của TOEIC. Trả lời được các thư điện tử 

liên quan đến những chủ đề khác nhau. 

3 LO.1 

LO.1.3 -Phân tích được các chiến lược nghe hội thoại, trả lời 

câu hỏi “Where”.   

-Phân tích được các dạng bài đọc hiểu, vận dụng 

được các chiến lược đọc hiểu mẫu văn bản đa dạng; 

thủ thuật đọc lướt lấy ý chính (skimming); đọc lấy 

thông tin cụ thể (scanning) dựa trên các câu hỏi đọc 

hiểu, thủ thuật đoán nghĩa của từ mới qua ngữ cảnh. 

Các chiến lược đọc nhanh các dạng mẫu đơn đăng ký. 

4 LO.1 

LO.1.4 -Đánh giá, đưa ra quan điểm cá nhân, giải thích, đề 

xuất cũng như đưa ra lý do trong bài thi nói TOEIC, 

câu hỏi 4-6. 

-Phân tích và vận dụng được các yêu cầu khi trả lời 

thư điện tử. 

5 LO.1 

LO.1.5 - Đánh giá và phân tích được cấu trúc phần 4 của bài 

thi TOEIC. Có khả năng tự học, tự vận dụng được các 

chiến lược nghe đoạn nói ngắn (TALKS) và thủ thuật 

chọn phương án đúng cho các câu hỏi. 

- Đánh giá và phân tích được đặc điểm, yêu cầu của 

câu hỏi 7- 9 trong bài thi Nói TOEIC, vận dụng linh 

hoạt các cụm từ dùng để xác nhận đã nghe được câu 

hỏi; sắp xếp thời gian trả lời; mở đầu cho phần trả lời; 

các cách nói về thời gian, ngày tháng, địa điểm và giá 

cả. Đánh giá được các cách thức trả lời dựa trên thông 

tin cung cấp ở các chủ đề khác nhau. 

5 LO.1 
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LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 - Nhớ được các kỹ năng cần có khi nghe đoạn hội 

thoại (Conversations) và bài nói chuyện ngắn 

(Talks) để xác định phương án trả lời đúng nhất. 

- Nhớ được các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh 

trong những tình huống về chủ đề hàng ngày;  

- Nhớ được các kỹ năng đọc lướt và nhận biết được 

các thông tin bao quát của văn bản; kỹ năng đọc 

kỹ và hiểu được các thông tin chi tiết trong văn 

bản; kỹ năng đọc hiểu và suy luận. 

- Nhớ được kỹ năng Viết thư điện tử (email), sử 

dụng các loại câu đúng ngữ pháp, dùng từ nối phù 

hợp; sử dụng từ vựng phù hợp với văn phong, ngữ 

cảnh của bài viết; đọc e-mail và trả lời thành thạo 

các e-mail 

 

1 LO.11 

LO.2.2 Vận dụng các kỹ năng đã học để làm được bài thi 

TOEIC 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

3 

LO.2.3 Đánh giá được sự tiến bộ trong việc thực hành các kỹ 

năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của bản thân người học và 

các bạn cùng lớp. 

5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc vận dụng các kỹ năng 

và kiến thức tiếng Anh để làm việc ở môi trường hội 

nhập quốc tế, có thể giao tiếp với người nước ngoài. 

3 LO.13 

LO.3.2 Có năng lực phân tích, phản biện, thuyết trình bằng 

tiếng Anh liên quan đến các chủ đề khác nhau trong 

cuộc sống thường ngày và tại nơi làm việc. 

4 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên có kiến thức về từ vựng tiếng Anh dùng trong 

giao tiếp và các tình huống kinh doanh, thương mại, thường xuất hiện trong các bài thi 
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TOEIC, vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và nâng cao và các thủ thuật khác 

nhau để làm phần nghe Part 3; Part 4; phần đọc Part 7; trả lời các câu hỏi 4-9 phần nói và 

câu hỏi 6 -7 trong đề thi Viết của bài thi TOEIC, tự đánh giá và phát triển được các kỹ 

năng đọc hiểu, nghe hiểu, nói và viết để làm bài thi TOEIC một cách hiệu quả. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 

Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt 

động học 

của SV 

 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Nội dung 1 (Tuần 1) 

1.1. Listening: Part 3. 

Conversations  

1.1.1. Strategy overview  

1.1.2. Occupations  

1.2. Reading: Part 7– Reading 

comprehension 

+ Activities  

Bài tập Nội dung 1 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, làm 

việc theo 

cặp/nhóm, 

giao bài về 

nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

Nội dung 

1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

 

[1] [2] 

[3] [4] 

2 Nội dung 2 (Tuần 2) 

2.1. Speaking: Questions 4-6: 

2.1.1.  Quick guide 

2.1.2. Walk through 

2.1.3. Get it right (understand the 

questions) 

2.2. Writing (Questions 6-7) 

2.2.1. Quick guide 

2.2.2. Walk through 

2.2.3. Get it right (understanding 

the e-mail and the questions) 

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 

Nội dung 

2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.1 

 

[1] [2] 

[3] [4] 
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Bài tập Nội dung 2 

3 Nội dung 3 (Tuần 3) 

3.1. Listening: Conversations 

3.1.1. Time  

3.1.2. Locations  

3.2. Reading – Part 7 

3.2.1. Forms  

3.2.2. Letters, e-mails, faxes, and 

memos  

Bài tập Nội dung 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 

Nội dung 

3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.2.1 

 

 

[1] [2] 

[3] [4] 

4 Nội dung 4 (Tuần 4) 

4.1.Speaking (Questions 4-6) 

+ Structuring your response 

4.2. Writing (Questions 6-7) 

+ Structuring your response 

Bài tập Nội dung 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 

Nội dung 

4 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.1 

[1] [2] 

[5] [4] 

5 Nội dung 5 (Tuần 5) 

5.1. Listening: Conversations 

5.1.1. Reasons 

5.1.2. Meaning in context  

5.1.3.Test strategies  

5.2. Reading– Part 7 

5.2.1. Tables, indexes and charts  

5.2.2. Instructions and Notices   

5.2.3. Text message chains and 

online chat discussions 

Bài tập Nội dung 5 

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  

nội dung 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

[1] [2] 

[5] [4] 

6 Nội dung 6 (Tuần 6) 

6.1.Speaking (Questions 4-6) 

Thuyết 

giảng, giải 

Đọc 

TLTK 

LO.1.2 

LO.1.4 

[1] [2] 

[5] [6] 
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+ Progressive practice: Get 

ready 

6.2. Writing (Questions 6-7) 

+ Progressive practice: Get 

ready 

Bài tập Nội dung 6 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Làm BT 

Nội dung 

6 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

7 Nội dung 7 (Tuần 7) 

7.1. Reading  

7.1.1. Grammar tip 

7.1.2. Vocabulary tip 

7.1.3. Strategy Practice  

7.2. Listening: Conversations  

7.2.1. Grammar tip 

7.2.2. Vocabulary tip 

7.2.3. Strategy Practice  

7.2.4. Bài kiểm tra số 1 (Các 

kiến thức đã học đến thời điểm 

kiểm tra) 

Bài tập Nội dung 7 

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  

nội dung 7 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

7.1; 7.2. 

Làm bài 

kiểm tra 

số 1 

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

LO.2.5 

 

[1] [2] 

[6] [5] 

8 Nội dung 8 (Tuần 8) 

8.1. Listening: TALKS 

8.1.1. Advertisement 

8.1.2. Weather 

8.1.3. News  

8.2. Speaking– Questions 7-9 

8.2.1. Quick guide 

8.2.2. Walk through 

Bài tập Nội dung 8 

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  

nội dung 8 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.1.2 

LO.1.8 

LO.2.1 

LO.2.2 

 

 

[1] [2] 

[6] [5] 

9 Nội dung 9 (Tuần 9) 

9.1. Listening: TALKS 

9.1.1. Phone messages 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

Đọc 

TLTK 

Làm BT  

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.1.2 

[1] [2] 

[6] [5] 
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9.1.2. Special announcements 

9.1.3. Business announcements 

9.2. Writing (Questions 6-7) 

9.2.1. Progressive practice: Get 

set  

9.2.2. Go for TOEIC test 

Bài tập Nội dung 9 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

nội dung 9 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.5 

 

 

 

10 Nội dung 10 (Tuần 10) 

10.1. Listening: TALKS- 

10.1.1. Test strategies 

10.1.2. Grammar tip 

10.1.3. Vocabulary tip 

10.1.4. Strategy Practice  

10.1.5. Listening 

Comprehension Review – Part 4 

10.2. Speaking– Questions 7-9: 

Get it right 

Bài tập Nội dung 10 

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  

nội dung 

10 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.1.8 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.5 

 

 

 

[1] [2] 

[6] [7] 

11 Nội dung 11 (Tuần 11) 

11.1.Speaking (Questions 7-9) 

+ Progressive practice: Get 

ready, Get set and Go for the 

TOEIC test 

11.2. Speaking + Writing  

(Mid- term Test 2) 

Bài tập Nội dung 11 

Giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc 

TLTK 

Làm BT  

nội dung 

11.1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

nội dung 

11.1 

Làm bài 

kiểm tra 2 

LO.1.2 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.5 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

[1] [2] 

[6] [7] 

12 Nội dung 12 (Tuần 12) 

Kiểm tra (Speaking  TEST 

(Questions 7-9) 

  Làm bài 

kiểm tra 

nói (với 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.5 

[1] [2] 

[6] [7] 
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 những 

sinh viên 

chưa làm 

ở tuần 11) 

LO.3.1 

LO.3.2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước:  

- Tiếng Anh học phần 1   Mã HP: 2315 

- Tiếng Anh học phần 2   Mã HP: 2316 

- Tiếng Anh học phần 3   Mã HP: 2317 

- Tiếng Anh học phần 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. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 10 % 

- 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: 

+ 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:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 4%) 

+ Ý thức chuẩn bị bài giảng và tài liệu học tập theo yêu cầu của giảng viên (trọng số 3%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 3%) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 7 – Bài kiểm tra 1; Tuần 11 + 12: Bài kiểm tra 2) 



 

233 

 

++ 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 các kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ cần nắm 

vững. Bày tỏ quan điểm cá nhân, truyền đạt lại thông tin một rõ ràng, mạch lạc, 

logic. Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu 

++ Hình thức: Bài làm viết (Kỹ năng Đọc và Nghe) trên lớp (2 tiết), bài kiểm tra 

Nói (2 tiết) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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 các kiến thức (về ngữ pháp; ngữ âm; từ vựng tiếng Anh) và kỹ năng 

ngoại ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết) theo tiêu chí đánh giá của 1 bài thi TOEIC. 

+ Vận dụng các chiến lược làm bài thi TOEIC. 

            + Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ NC. 

Hình thức: Thi viết (90 phút)- Trắc nghiệm khách quan. 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 

LO

1.1 

LO

1.2 

LO

1.3 

LO

1.4 

LO

1.5 

LO.

2.1 

LO.

2.2 

LO.

2.3 

LO.

3.1 

 

LO.

3.2 

 

1 Điểm chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ (20%) 

          

2.1. Bài kiểm tra lần 1 X X X X  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 X X X 
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10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm  thảo luận  

- 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 theTOEIC 

Test–

Intermediatecourse 

Pearson Education 

2 Collins  2012 Skills for the TOEIC 

test – Speaking and 

Writing  

HarperCollins Publishers 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 

3 John Hughes, 

Helen 

Stephenson, Paul 

Dummet 

2017 Life National Geographic 

Learning 

4 Mary Spratt, Alan 2011 The TKT Course Cambridge University Press  
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Pulverness, 

Melanie Williams 

 

Modules 1,2  

5 Cambridge 2011 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 6 

Cambridge University Press 

6 Cambridge 2012 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 7 

Cambridge University Press 

7 Cambridge 2014 Cambridge English 

Preliminary English 

Test 8 

Cambridge University Press 

 

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 TL KT 

1 Nội dung 1 (Tuần 1) 

1.1.Listening: Part 3. Conversations  

1.1.2. Strategy overview  

1.1.2. Occupations  

1.2. Reading: Part 7– Reading comprehension 

+ Activities  

Bài tập Nội dung 1 

3 1  

2 Nội dung 2 (Tuần 2) 

2.1. Speaking: Questions 4-6: 

2.1.1.  Quick guide 

2.1.2. Walk through 

2.1.3. Get it right (understand the questions) 

2.2. Writing (Questions 6-7) 

2.2.1. Quick guide 

2.2.2. Walk through 

2.2.3. Get it right (understanding the e-mail and the 

questions) 

Bài tập Nội dung 2 

2 2  
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3 Nội dung 3 (Tuần 3) 

3.1. Listening: Conversations 

3.1.1. Time  

3.1.2. Locations  

3.2. Reading – Part 7 

3.2.1. Forms  

3.2.2. Letters, e-mails, faxes, and memos  

Bài tập Nội dung 3 

3 1  

4 Nội dung 4 (Tuần 4) 

4.1.Speaking (Questions 4-6) 

+ Structuring your response 

4.2. Writing (Questions 6-7) 

+ Structuring your response 

Bài tập Nội dung 4 

2 1  

5 Nội dung 5 (Tuần 5) 

5.1. Listening: Conversations 

5.1.1. Reasons 

5.1.2. Meaning in context  

5.1.3.Test strategies  

5.2. Reading– Part 7 

5.2.1. Tables, indexes and charts  

5.2.2. Instructions and Notices   

5.2.3. Text message chains and online chat discussions 

Bài tập Nội dung 5 

3 1  

6 Nội dung 6 (Tuần 6) 

6.1.Speaking (Questions 4-6) 

+ Progressive practice: Get ready 

6.2. Writing (Questions 6-7) 

+ Progressive practice: Get ready 

Bài tập Nội dung 6 

2 1  
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7 Nội dung 7 (Tuần 7) 

7.1. Reading  

7.1.1. Grammar tip 

7.1.2. Vocabulary tip 

7.1.3. Strategy Practice  

7.2. Listening: Conversations  

7.2.1. Grammar tip 

7.2.2. Vocabulary tip 

7.2.3. Strategy Practice  

7.2.4. Bài kiểm tra số 1 (Các kiến thức đã học đến thời 

điểm kiểm tra) 

Bài tập Nội dung 7 

3 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8 Nội dung 8 (Tuần 8) 

8.1. Listening: TALKS 

8.1.1. Advertisement 

8.1.2. Weather 

8.1.3. News  

8.2. Speaking– Questions 7-9 

8.2.1. Quick guide 

8.2.2. Walk through 

Bài tập Nội dung 8 

3 1  

9 Nội dung 9 (Tuần 9) 

9.1. Listening: TALKS 

9.1.1. Phone messages 

9.1.2. Special announcements 

9.1.3. Business announcements 

9.2. Writing (Questions 6-7) 

9.2.1. Progressive practice: Get set  

9.2.2. Go for TOEIC test 

Bài tập Nội dung 9 

2 1  

10 Nội dung 10 (Tuần 10) 

10.1. Listening: TALKS 

10.1.1. Test strategies 

10.1.2. Grammar tip 

4 1  
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10.1.3. Vocabulary tip 

10.1.4. Strategy Practice  

10.1.5. Listening Comprehension Review – Part 4 

10.2. Speaking– Questions 7-9: Get it right 

Bài tập Nội dung 10 

11 Nội dung 11 (Tuần 11) 

11.1.Speaking (Questions 7-9) 

+ Progressive practice: Get ready, Get set and Go for the 

TOEIC test 

11.2. Speaking + Writing (Mid- term Test 2) 

Bài tập Nội dung 11 

3 1  

 

 

 

 

12 Nội dung 12 (Tuần 12) 

Kiểm tra (Speaking  TEST (Questions 7-9) 

2 1 1 

13 Tổng 30 13 2 

  

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn T. Thu Hương 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Hiền Hương 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tiếng Anh 6  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương                                 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Công đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                              Email: huongntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Lan Hương           

Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                               Email: huongnl@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Hiền Hương            

Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                               Email: huongnth@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4:  

Họ tên giảng viên: Ngô Cẩm Bình                      

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                                  Email: binhnc@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

Họ tên giảng viên: Phạm Phương Lan                

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

mailto:huongntt@dhcd.edu.vn
mailto:huongnl@dhcd.edu.vn
mailto:huongnth@dhcd.edu.vn
mailto:binhnc@dhcd.edu.vn
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Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                                 Email: lanpp@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Việt Phương        

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                                    Email: phuongntv@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

Họ tên giảng viên: Đinh Thị Lan                         

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                                  Email: landt@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

Họ tên giảng viên: Mai Thị Tình                      

Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                                  Email: tinhmt@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

Họ tên giảng viên: Ngô Thị Thanh Vân            

Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ : Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84- 4-38574148                                Email: vanntt@dhcd.edu.vn 

2.10. Giảng viên 10: 

Họ tên giảng viên: Trịnh Thị Thanh Thủy               

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84- 4-38574148                               Email: thuyttt@dhcd.edu.vn 

2.11. Giảng viên 11: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Thư                  

Chức danh’ học hàm, học vị: Tiến sĩ  

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84- 4-38574148                               Email: thunt@dhcd.edu.vn 

mailto:lanpp@dhcd.edu.vn
mailto:phuongntv@dhcd.edu.vn
mailto:landt@dhcd.edu.vn
mailto:tinhmt@dhcd.edu.vn
mailto:vanntt@dhcd.edu.vn
mailto:thuyttt@dhcd.edu.vn
mailto:thunt@dhcd.edu.vn
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2.12. Giảng viên 12: 

Họ tên giảng viên : Nguyễn An Giang                  

Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ : Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại : 84- 4-38574148                             Email: giangna@dhcd.edu.vn 

2.13. Giảng viên 13: 

Họ tên giảng viên : Nguyễn Quỳnh Anh                                        

Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ : Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84- 4-38574148                              Email: anhnq@dhcd.edu.vn 

2.14. Giảng viên 14: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Phương Liên             

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                              Email: lienntp@dhcd.edu.vn 

2.15. Giảng viên 15: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Anh          

Chức danh, học hàm, học vị : Cử nhân  

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                             Email: anhntk@dhcd.edu.vn 

2.16. Giảng viên 16: 

Họ tên giảng viên: Phạm Thị Hương        

Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sĩ  

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84-4-38574148                            Email: huongpt@dhcd.edu.vn 

2.17. Giảng viên 17: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Thu Hà      

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ  

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84- 4-38574148                           Email: thuha@dhcd.edu.vn 

2.18. Giảng viên 18: 

Họ tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Lan       

mailto:giangna@dhcd.edu.vn
mailto:lienntp@dhcd.edu.vn
mailto:anhntk@dhcd.edu.vn
mailto:huongpt@dhcd.edu.vn
mailto:thuha@dhcd.edu.vn
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Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngoại ngữ- Trường Đại học Công Đoàn 

Điện thoại: 84- 4-38574148                         Email: lann@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt):  Tiếng Anh 6 

- Tên (tiếng Anh): English 6 

- Mã học phần: 2320 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  Tiếng Anh 6 

- Giờ lý thuyết:          30  

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ thực hành  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Kết thúc học phần Tiếng Anh 6, sinh viên có thể:  

+ Xác định được nội dung một đoạn thông điệp đã nghe, giải thích được vấn đề và đề 

xuất được giải pháp cho vấn đề đó. 

+ Đề xuất được quan điểm cá nhân (tán thành hoặc phản đối) về một chủ đề, giải thích 

lựa chọn đó hoặc thảo luận về chủ đề đó. 

+ Phân tích được bố cục, cách viết và tiêu chí đánh giá bài luận thể hiện quan điểm cá nhân. 

+ Xây dựng được một bài luận tối thiểu 300 từ bày tỏ quan điểm về một trong các chủ đề 

đã học. 

+ Đạt trình độ tương đương TOEIC 500 - 600 điểm (Nghe – Đọc) và 200 điểm (Nói – Viết) 

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 

đạt được 

của CĐR 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

LO1 Chuẩn về kiến thức ngôn ngữ   

LO1.1 Ngữ âm   

mailto:lann@dhcd.edu.vn
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LO.1.1.1 Phát âm chính xác từ  2 LO.1 

LO.1.1.2 Sử dụng trọng âm khi phát âm vào các âm tiết và 

từ, nhóm từ quan trọng 

2 

LO.1.1.3 Nhấn giọng vào các từ khi đọc các câu, đoạn quan 

trọng 

3 

LO.1.1.4 Phát âm liền mạch liên kết giữa các từ 3 

LO.1.2 Ngữ pháp  

LO1.2.1 Vận dụng thì của động từ, giới từ, mạo từ, cụm từ 

và mệnh đề... thuần thục và chính xác vào các kỹ 

năng ngôn ngữ  đọc-viết- nói-nghe 

3 

LO1.2.2 Tổng hợp và giải thích được các chủ đề ngữ pháp 

đã học 

4 

LO1.2.3 Xây dựng được câu, đoạn đúng ngữ pháp về chủ đề 

được yêu cầu 

 

LO1.3 Từ vựng  

LO1.3.1 Hiểu được nội dung các đoạn văn hoặc bài khóa, 

các văn bản thường dùng trong cuộc sống giao tiếp 

hàng ngày cũng như trong công việc 

2 

LO1.3.2 Hiểu và vận dụng được từ vựng của các chủ đề đã 

học vào các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết 

3 

LO1.3.3 Tổ chức và sắp xếp được các từ, cấu trúc đã học 

cho một nhiệm vụ cụ thể 

3 

LO1.3.4 Xây dựng được một bài nói, viết...dựa trên vốn từ 

và cấu trúc đã học 

3 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 Kỹ năng nghe    

LO2.1.1 Hiểu được nội dung văn bản diễn đạt bằng tiếng 

Anh 

2 LO.11 

LO2.1.2 Xác định được các cách phát âm trong các đoạn hội 

thoại thực tế hàng ngày với tốc độ nói chậm hay 

với tốc độ nhanh một cách tự nhiên trong các đoạn 

2 
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hội thoại 

LO2.1.3 Phân biệt được cách sử dụng tiếng Anh để giao tiếp 

tự nhiên trong văn phòng, doanh nghiệp, cửa hàng 

hoặc trên đường phố 

4 

LO.2.2 Kỹ năng nói    

LO2.2.1 Phát âm chính xác, đúng ngữ điệu trọng âm một 

đoạn đọc ngắn tương thích với nội dung  

2 LO.11 

LO2.2.2 Mô tả chính xác một bức tranh bất kỳ, đáp trả lời 

những câu hỏi ngắn, trình bày trôi chảy, rõ ràng 

giải pháp cho một vấn đề và nêu ra quan điểm cá 

nhân 

3 

LO2.2.3 Trả lời được chính xác Câu hỏi 10, Câu hỏi 11 bài 

thi Nói TOEIC 

3 

LO2.2.4 Đề xuất được cách giải quyết cho một vấn đề (một 

lời phàn nàn hoặc yêu cầu của khách hàng) và trình 

bày với phát âm rõ ràng, đúng ngữ điệu, trọng âm, 

đúng ngữ pháp, sử dụng từ vựng phù hợp, dễ hiểu 

đúng với yêu cầu và bao quát hết nội dung 

3 

LO2.2.5 Biện hộ được quan điểm của bản thân về một chủ 

đề, đồng ý hay không đồng ý với một nhận định, 

giải thích về một sự ưu ái, hoặc tranh luận ý kiến 

của mình về một tình huống với phát âm rõ ràng, 

đúng ngữ điệu, trọng âm, đúng ngữ pháp, sử dụng 

từ vựng phù hợp, dễ hiểu đúng với yêu cầu và bao 

quát hết nội dung 

3 

LO.2.3 Kỹ năng đọc    

LO2.3.1 Hiểu được nội dung những bài đọc ngắn hoặc dài,  

nắm được những kỹ năng và các bước xử lý thông 

tin (information processing) không bỏ sót thông tin 

khi đọc  

2 LO.11 

LO2.3.2 Xác định được các bẫy trong câu hỏi: Bài thi 4 
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TOEIC ở dưới dạng MCQs (multiple choice 

question) nên nhiều đáp án sẽ dùng để đánh lạc 

hướng 

LO2.3.3 Lựa chọn được phương án trả lời đúng 5 

LO2.4 Kỹ năng viết   

LO2.4.1 Tạo ra câu đúng về ngữ pháp và từ vựng dựa trên 

một bức tranh, câu trả lời tương thích với bức tranh 

đưa ra  

3 LO.11 

LO2.4.2 Xây dựng một đoạn ngắn đúng ngữ pháp và sự đa 

dạng trong mẫu câu sử dụng, tổ chức sắp xếp bài 

viết rõ ràng, viết đoạn văn nêu ra quan điểm về một 

vấn đề, các ý bổ trợ cho quan điểm liên kết, từ 

vựng đa dạng 

3 

LO2.4.3 Phân tích được bố cục, cách viết và tiêu chí đánh 

giá bài luận thể hiện quan điểm cá nhân 

4 

LO2.4.4 Xây dựng được một bài luận tối thiểu 300 từ bày tỏ 

quan điểm về một trong các chủ đề sau: 

* work issues 

* travel and transportation choices 

* friendship and family 

* shopping practice  

* leisure time activities 

3 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO3.1 Tích cực, chủ động trong các giờ học giao tiếp trên 

lớp 

3 LO.13 

LO3.2 Biết chia sẻ thông tin, tham gia nhiệt tình các hoạt 

động theo nhóm 

3 

LO3.3 Có ý thức tự học, tự chuẩn bị bài theo yêu cầu của 

giảng viên 

3 

LO3.4 Thảo luận, làm việc nhóm, tìm kiếm chia sẻ thông 

tin với bạn học để tìm ra phương pháp học tốt và 

3 
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hiệu quả nhất 

LO3.5 Áp dụng được lý thuyết đồng thời luyện cách làm 

bài TOEIC đạt hiệu quả 

3 

LO3.6 Sử dụng được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong 

các tình huống thực tế của công việc 

4 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

    Học phần cung cấp kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và 4 kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết bao gồm: nghe hiểu một đoạn thông điệp và giải thích được vấn đề, nói được 

giải pháp cho một vấn đề, viết một bài luận bày tỏ quan điểm cá nhân, thảo luận và nói 

được quan điểm của cá nhân về một vấn đề, thực hành các bài thi TOEIC 4 kỹ năng. 

 8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy và 

hoạt động học tập 
CĐR học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động học 

của SV  

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 1. Speaking Question 

10: Propose a solution 

1.1. Quick Guide:  

1.2. Walk through:  

1.3. Get it right: Tips 

and 1.3. 1.4. Tasks for 

Answering Correctly 

1.5. Understanding the 

voicemail message:  

1.5.1. Tip 1: Task 

1.5.2. Tip 2: Task 

 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

-Thảo luận 

nhóm 

- Đóng vai 

 

- Đọc trang 56 

- Học các mẫu câu 

Phàn nàn, Yêu cầu 

(trang 59) 

- Học các mẫu câu 

dùng để xin lỗi với 

các lời phàn nàn 

của khách; các 

mẫu câu thể hiện 

mình đã hiểu yêu 

cầu của khách và 

thể hiện mình đã 

hiểu ra vấn đề 

(trang 61, 62) 

LO1.1.2 

LO1.1.3 

LO1.1.4 

LO1.2.3 

LO1.3.2 

LO2.2.4 

LO3.1 

LO3.4 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

2.  2. Writing Question 8: 

Write an opinion essay 

2.1. Quick guide 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

Đọc nội dung 

trang 127 

- Tìm hiểu về thời 

LO1.2.1 

LO1.3.2 

LO2.4.1 

Giáo 

trình: 

Collins - 
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2.2. Definition 

2.3. Targeted skills 

2.4. A good response 

2.5. Things to remember 

2.6. Walk through: write 

an opinion essay 

và thực 

hành  

-Động não 

-Thảo luận 

nhóm 

 

gian viết, độ dài, 

bố cục, tiêu chí 

chấm điểm bài 

luận, các câu hỏi 

thường gặp trong 

bài luận 

LO2.4.2 

LO3.1 

LO3.5 

 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

3 3. Speaking Question 

10: Propose a solution 

3.1.Structuring your 

response: 

Tip 1: Task 1, Task 2 

3.2. Get it right: Tips 

and Tasks for 

Answering Correctly 

3.3.Structuring your 

response: 

3.3.1. Tip 2: Task 1, 

Task  

3.3.2. Tip 3 : Task 1, 

Task 2 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

- Gợi mở, 

vấn đáp 

 

Học các mẫu câu 

dùng để đưa ra lý 

do cho 1 vấn đề, 

các mẫu câu dùng 

để trả lời các yêu 

cầu khó của khách 

hàng (trang 63) 

- Học các mẫu câu 

dùng để đưa ra 

giải pháp, các cách 

diễn đạt nhằm đưa 

ra nhiều sự lựa 

chọn giải quyết 

cho khách hàng 

(trang 64, 65)… 

 

LO1.2.1 Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

4 4. Writing Question 8: 

Write an opinion essay 

4.1.Get it right: Tips and 

tasks for answering 

correctly 

4.2.  Understanding the 

topic and the question 

Tip 1: Task 

Tip 2: Task 

4.3. Structuring your 

response 

4.3.1.Tip 1: Task 

4.3.2.Tip 2: Task 

-Thuyết 

giảng 

- Gợi mở, 

vấn đáp 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

-Thảo luận 

nhóm 

 

- Đọc nội dung 

trang 128-132 

- Tìm hiểu kiểu 

bài luận, cấu trúc 

bài luận 

- Tìm hiểu cách 

phân tích câu hỏi 

- Tìm hiểu cách 

xác định nội dung 

để trả lời câu hỏi 

- Tìm hiểu các nội 

dung liên quan đến 

chủ đề bài luận 

 

LO1.2.1 

LO1.3.2 

LO2.4.1 

LO2.4.2 

LO3.1 

LO3.5 

 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 



 

248 

 

5 5. Speaking Question 

10: Propose a solution 

5.1. Progressive 

Practice: Get Ready 

5.2. Progressive 

Practice: Get Set  

5.3. Progressive 

Practice: Go for the 

TOEIC Test 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

 

Ôn tập lại các kiến 

thức đã học 

LO1.1.3 

LO1.1.4 

LO1.2.3 

LO1.3.2 

LO2.2.1 

LO2.2.3 

LO2.2.4 

LO3.1 

LO3.4 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

6 6. Writing Question 8: 

Write an opinion essay 

6.1.Tip 3: Task 

6.2.Tip 4: Task 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

- Nghiên 

cứu tình 

huống 

- Đọc trang 133-

136 

- Tìm hiểu cấu 

trúc bài luận 

- Các từ và cấu 

trúc được sử dụng 

khi viết luận 

LO1.2.1 

LO1.3.2 

LO2.4.1 

LO2.4.2 

LO3.1 

LO3.5 

 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

7 7. Speaking Question 

11: Express an opinion 

7.1. Quick Guide 

7.2. Walk Through 

7.3. Get It Right: Tips 

and Tasks for answering 

correctly 

7.4. Understanding the 

Topic and Question 

7.4.1. Tip 1: Task 

7.4.2.Tip 2: Task 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

- Nghiên 

cứu tình 

huống 

- Đọc trang 71 

- Đọc trước 

bảng:Các loại câu 

hỏi (trang 73) 

- Học các cách 

diễn đạt để đưa ra 

ý kiến của bản 

thân (Tip 1 - trang 

75, 76) 

- Học các cách 

diễn đạt để giới 

thiệu các vấn đề 

chính sẽ được đề 

cập tới trong câu 

trả lời của mình 

cho khách hàng 

LO1.1.4 

LO1.2.1 

LO1.2.3 

LO1.3.2 

LO2.2.1 

LO2.2.3 

LO2.2.4 

LO3.1 

LO3.4 

 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 
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(Tip 2 - trang 76) 

8 8. Writing Question 8: 

Write an opinion essay 

8.1. Understanding the 

Topic and Question 

8.1.1.Tip 3: Task 

8.1.2.Tip 4: Task 

8.1.3. Tip 5: Task 

8.1.4.Tip 6: Task 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Gợi mở, 

vấn đáp 

- Nghiên 

cứu tình 

huống 

- Đọc nội dung 

trang 133-136 

- Tìm hiểu cách 

viết dàn ý chi tiết 

cho bài viết 

- Tìm hiểu các cấu 

trúc câu, từ nối… 

thường được sử 

dụng trong phần 

mở đầu, phần 

chính và phần kết 

của bài luận 

LO1.2.1 

LO1.3.2 

LO1.3.3 

LO2.4.1 

LO2.4.2 

LO3.1 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.5 

 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

9 9. Speaking Question 

11: Express an opinion 

9.1. Quick Guide 

9.2. Walk Through 

9.3. Get It Right: Tips 

and Tasks for answering 

correctly 

9.4.Structuring your 

response 

9.4.1. Tip 3: Task 

9.4.2.Tip 4: Task 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

- Thảo  luận 

Học các cấu trúc 

dùng để giới thiệu 

3 vấn đề chính, 

các lý do cho các ý 

kiến của bản thân 

và các cách đưa ra 

ví dụ chứng minh 

(Tip3 - trang 77) 

- Học cách nhắc 

lại ý kiến của 

mình trong phần 

kết luận (Tip 4 - 

trang 78) 

LO1.1.4 

LO1.2.1 

LO1.2.3 

LO1.3.2 

LO2.2.1 

LO2.2.3 

LO2.2.4 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.4 

 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

10 10. Writing Question 

8: writing an opinion 

essay 

10.1. Progressive 

Practice: Get ready 

10.2. Progressive  

Practice: Get set 

10.3. Progressive 

Practice: Go for the 

TOEIC Test 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

 

- Đọc nội dung 

trang 137-141 

- Tìm hiểu các lỗi 

có thể gặp khi viết 

bài luận 

- Tìm hiểu cách 

sửa lỗi bài luận 

- Tìm hiểu các 

bước viết bài luận 

- Tìm hiểu cách 

LO1.2.2 

LO1.3.3 

LO1.3.4 

LO2.4.1 

LO2.4.2 

LO3.1 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.5 

 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 
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xác định nội dung, 

sắp xếp nội dung 

và trình bày một 

bài luận 

- Luyện tập viết 

bài luận 300 từ 

hoàn chỉnh 

11 11. Speaking Question 

11: Express an opinion 

11.1. Progressive 

Practice: Get Ready 

11.2. Progressive 

Practice: Get Set 

11.3. Progressive 

Practice: Go For the 

TOEIC Test 

Thảo luận, 

thực hành 

Luyện tập hình 

huống được giao 

tiếp 

LO1.1.4 

LO1.2.1 

LO1.2.3 

LO1.3.4 

LO2.2.1 

LO2.2.3 

LO2.2.4 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.4 

Giáo 

trình: 

Collins - 

Skills for 

the 

TOEIC 

Test 

speaking 

and 

Writing 

12 Test  Kiểm tra lại các 

kiến thức và kỹ 

năng đã học 

LO1.1.4 

LO1.2.3 

LO1.3.4 

LO2.2.4 

LO3.5 

 

13 Practice the different 

questions in listening 

part (part 1,2,3,4) (page 

300 - 312). 

- Giải thích 

đúng sai ở 

các câu hỏi 

khó 

- Tổng kết 

số điểm 

sinh viên 

đạt được 

trong bài 

Test 

Luyện tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên 

LO1.3.1 

LO2.1.1 

LO2.1.2 

LO3.1 

LO3.4 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Introduct

ory  

Course 

14 Practice all the 

questions in reading 

Giải thích 

đúng sai ở 

Luyện tập theo 

yêu cầu của giảng 

LO1.2.1 

LO1.3.1 

Giáo 

trình 
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parts 

 

các câu hỏi 

khó 

- Tổng kết 

số điểm 

sinh viên 

đạt được 

trong bài 

Test 

viên LO.2.3.1 

LO2.3.2 

LO2.3.3 

LO3.1 

LO3.3 

 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Introduct

ory  

Course 

15 Practice all differents 

questions in listening 

parts 

 (part 1,2,3,4) 

Giải thích 

đúng sai ở 

các câu hỏi 

khó 

 

Luyện tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên 

LO1.3.1 

LO2.1.1 

LO2.1.2 

LO3.1 

LO3.4 

 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Introduct

ory  

Course 

16 Practice all the 

questions in reading 

parts 

Part 5+ 6+ 7 

- Giải thích 

đúng sai ở 

các câu hỏi 

khó 

Luyện tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên 

LO1.2.1 

LO1.3.1 

LO.2.3.1 

LO2.3.2 

LO2.3.3 

LO3.1 

LO3.3 

 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Introduct

ory  

Course 

17 Practice all differents 

questions in listening 

Giải thích 

đúng sai ở 

Luyện tập theo 

yêu cầu của giảng 

LO1.3.1 

LO2.1.1 

Giáo 

trình 
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parts 

(part 1,2,3,4) (page 300 

- 312). 

các câu hỏi 

khó 

viên LO2.1.2 

LO3.1 

LO3.4 

 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Introduct

ory  

Course 

18 Practice all the 

questions in reading 

parts 

 (page 313 - 339). 

Giải thích 

đúng sai ở 

các câu hỏi 

khó 

Luyện tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên 

LO1.2.1 

LO1.3.1 

LO.2.3.1 

LO2.3.2 

LO2.3.3 

LO3.1 

LO3.3 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Intermedi

ate  

Course 

19 Practice all differents 

questions in listening 

parts (part 1,2,3,4) (page 

342 - 354). 

Giải thích 

đúng sai ở 

các câu hỏi 

khó 

Luyện tập theo 

yêu cầu của giảng 

viên 

LO1.3.1 

LO2.1.1 

LO2.1.2 

LO3.1 

LO3.4 

 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Intermedi

ate  

Course 

20 Practice all the 

questions in reading 

Giải thích 

đúng sai ở 

 LO1.2.1 

LO1.3.1 

Giáo 

trình 
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parts 

Part 5+ 6+ 7 (page 355 -

383). 

các câu hỏi 

khó 

LO.2.3.1 

LO2.3.2 

LO2.3.3 

LO3.1 

LO3.3 

 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Intermedi

ate  

Course 

21  

Test 

 Ôn tập theo hướng 

dẫn của giảng viên 

LO2.1.1 

LO2.1.3 

LO2.1.4 

LO2.3.1 

LO2.3.2 

LO2.3.3 

LO3.5 

 

22 Review All Practice 

Test 

Review all the methods 

& skills in listening and 

reading parts in a test. 

 

Trả lời các 

câu hỏi thắc 

mắc của 

sinh viên 

trong bài thi 

nghe, bài thi 

đọc hiểu 

Ôn tập theo hướng 

dẫn của giảng viên 

LO1.1.4 

LO1.2.3 

LO1.3.4 

LO2.1.4 

LO2.2.4 

LO2.2.5 

LO2.3.3 

LO3.6 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Introduct

ory  

Course 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 
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TOEIC 

Test 

Intermedi

ate  

Course 

 

23 Answer the questions 

from students 

Trả lời các 

câu hỏi thắc 

mắc của 

sinh viên 

trong bài thi 

nghe, nói, 

đọc, viết 

Ôn tập theo hướng 

dẫn của giảng viên 

LO1.1.4 

LO1.2.3 

LO1.3.4 

LO2.1.4 

LO2.2.4 

LO2.2.5 

LO2.3.3 

LO3.6 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Introduct

ory  

Course 

Giáo 

trình 

Longman 

Preparati

on series 

for the 

New 

TOEIC 

Test 

Intermedi

ate  

Course 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước:  

-  Tiếng Anh 1    Mã HP: 2315 

-  Tiếng Anh 2    Mã HP: 2316 

-  Tiếng Anh 3    Mã HP: 2317 



 

255 

 

-  Tiếng Anh 4    Mã HP: 2318 

-  Tiếng Anh 5                       Mã HP: 2319  

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: 10 % 

- Mục đích: 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: 

+ 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:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng (trọng số 5%) 

+ Kiểm tra bài tập đọc, nghe, viết (trọng số 3%) 

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm (trọng số 2%) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

 Được thực hiện để kiểm tra kiến thức trên lớp và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh 

viên thông qua bài kiểm tra, đánh giá theo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. 

- Mục tiêu kiểm tra giữa kì: 

• Kiểm tra giữa kì nhằm đánh giá kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm của sinh 

viên, thái độ học tập và khả năng tiếp thu của sinh viên.  

• Đánh giá kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của sinh viên trong bài thi TOEIC. 

• Đánh giá sự tiến bộ của sinh viên sau ½ thời gian học 

• Điều chỉnh việc dạy và học nếu cần thiết để đạt mục tiêu học tập 

- Tiêu chí kiểm tra giữa kì 
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• Nắm được kiến thức và tổng kết được kiến thức đã học. 

• Hiểu và vận được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và vận dụng được các kỹ năng 

này theo chủ đề đã học.  

•  Lĩnh hội được kiến thức từ các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo  

• Làm quen với bài thi TOEIC. 

- Hình thức kiểm tra giữa kỳ 

• Kiểm tra trên lớp theo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc viết 

• Thời gian và các dạng bài kiểm tra giữa kỳ:  90 phút, dạng bài Nghe – Đọc theo đề 

thi TOEIC chuẩn 

• Phần thi Nói – Viết theo các câu hỏi của đề thi chuẩn. 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

 Được thực hiện để đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của sinh 

viên ở cả môn học trên lớp và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua bài 

kiểm tra, đánh giá theo 4 kỹ năng: Nghe, đọc, nói, viết 

- Mục tiêu thi cuối kỳ: 

• Đánh giá tổng hợp việc sử dụng kiến thức và kỹ năng của sinh viên trong kỳ học 

• Đánh giá khả năng làm bài thi TOEIC 4 kỹ năng của sinh viên 

• Đánh giá kết quả cuối kỳ của sinh viên 

• Làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy, học của giảng viên và sinh 

viên 

- Tiêu chí thi cuối kỳ 

• Vận dụng và phân tích kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng đã học 

• Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho bài thi TOEIC hoàn chỉnh 

- Hình thức thi cuối kỳ 

• Bài thi TOEIC 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đề thi theo ma trận đề thi. 
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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

2.4 

LO 

3.1 

LO 

3.2 

LO 

3.3 

LO

3.4 

LO

3.5 

3.6 

1 Điểm 

chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm 

tra giữa kỳ 

(20%) 

            

2.1. Bài kiểm tra 

lần 1 

X X  X X   X     

2.2. Bài kiểm tra 

lần 2 (nếu 

có) 

 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 

 

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 Giáo trình Longman 

Preparation series for 

the New TOEIC Test 

Introductory Course 

Pearson Education 

 

2 Lin Lougheed 

 

2018 

 

Giáo trình Longman 

Preparation Series for 

the New TOEIC Test- 

Intermediate Course- 

Fourth Edition 

Pearson Education 
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3 Collins 2013 Giáo trình:  

Skills for the TOEIC 

Test speaking and 

Writing 

Nxb Tổng hợp Thành phố 

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 
John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul 

Dummet 

2017 Life 

 

National Geographic 

Learning 

 

2 Mary Spratt, Alan 

Pulverness, Melanie 

Williams 

2011 
The TKT Course Modules 

1,2 

Cambridge 

University Press  

3 Cambridge 

 
2011 

Cambridge English 

Preliminary English Test 6 

Cambridge 

University Press 

4 Cambridge 

 
2012 

Cambridge English 

Preliminary English Test 7 

Cambridge 

University Press 

5 Cambridge 

 
2014 

Cambridge English 

Preliminary English Test 8 

Cambridge 

University Press 

Và các trang web 

www.international.ouc.bc.ca/pronunciation  

www.listen.org (International Listening Association) 

www.manythings.org 

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 TL KT 

1 Tuần 1 

Nội dung 1: Speaking 

1. Speaking Question 10: Propose a solution 

1.1. Quick Guide:  

1.2. Walk through:  

1.3. Get it right: Tips and 1.3. 1.4. Tasks for 

Answering Correctly 

 

 

2 

 

1 

 

 

http://www.manythings.org/
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1.5. Understanding the voicemail message:  

1.5.1. Tip 1: Task 

1.5.2. Tip 2: Task 

Nội dung 2: Writing 

Writing Question 8: Write an opinion essay 

2.1. Quick guide 

2.2. Definition 

2.3. Targeted skills 

2.4. A good response 

2.5. Things to remember 

2.6. Walk through: write an opinion essay  

2 Tuần 2:  

Nội dung 3 : Speaking 

 Question 10: Propose a solution 

3.1.Structuring your response: 

Tip 1: Task 1, Task 2 

3.2. Get it right: Tips and Tasks for Answering 

Correctly 

3.3.Structuring your response: 

3.3.1. Tip 2: Task 1, Task  

3.3.2. Tip 3 : Task 1, Task 2 

Nội dung 4: Writing 

Writing Question 8: Write an opinion essay 

4.1.Get it right: Tips and tasks for answering 

correctly 

4.2.  Understanding the topic and the question 

Tip 1: Task 

Tip 2: Task 

4.3. Structuring your response 

4.3.1.Tip 1: Task 

4.3.2.Tip 2: Task 

2 1  

3 Tuần 3: 

Nội dung 5: Speaking 

5. Speaking Question 10: Propose a solution 

5.1. Progressive Practice: Get Ready 

5.2. Progressive Practice: Get Set  

2 2  
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5.3. Progressive Practice: Go for the TOEIC Test 

Nội dung 6: Writing 

6. Writing Question 8: Write an opinion essay 

6.1.Tip 3: Task 

6.2.Tip 4: Task 

4 Tuần 4:  

Nội dung 7: Speaking 

7. Speaking Question 11: Express an opinion 

7.1. Quick Guide 

7.2. Walk Through 

7.3. Get It Right: Tips and Tasks for answering 

correctly 

7.4. Understanding the Topic and Question 

7.4.1. Tip 1: Task 

7.4.2.Tip 2: Task 

Nội dung 8: Writing 

8. Writing Question 8: Write an opinion essay 

8.1. Understanding the Topic and Question 

8.1.1.Tip 3: Task 

8.1.2.Tip 4: Task 

8.1.3. Tip 5: Task 

8.1.4.Tip 6: Task 

2 1  

5 Tuần 5:  

Nội dung 9: Speaking 

9. Speaking Question 11: Express an opinion 

9.1. Quick Guide 

9.2. Walk Through 

9.3. Get It Right: Tips and Tasks for answering 

correctly 

9.4.Structuring your response 

9.4.1. Tip 3: Task 

9.4.2.Tip 4: Task  

Nội dung 10: Writing 

10. Writing Question 8: writing an opinion essay 

10.1. Progressive Practice: Get ready 

10.2. Progressive  Practice: Get set 

2 1  
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10.3. Progressive Practice: Go for the TOEIC Test 

6 Tuần 6:  

Nội dung 11: Speaking 

11. Speaking Question 11: Express an opinion 

11.1. Progressive Practice: Get Ready 

11.2. Progressive Practice: Get Set 

11.3. Progressive Practice: Go For the TOEIC Test 

Nội dung 12: Speaking & Writing 

Test 

2 1 1 

7 Tuần 7:  

Nội dung 13: Listening 

Practise the different questions in listening part (part 

1,2,3,4) (page 300 - 312). 

Nội dung 14: Reading 

Practice all the questions in reading parts 

3 1  

8 Tuần 8:  

Nội dung 15: Listening 

Practise all differents questions in listening parts 

 (part 1,2,3,4) 

Nội dung 16: Reading 

 Practice all the questions in reading parts 

Part 5+ 6+ 7 

3 1  

9 Tuần 9:  

Nội dung 17: Listening 

Practise all differents questions in listening parts 

(part 1,2,3,4) (page 300 - 312). 

Nội dung 18:Reading 

Practice all the questions in reading parts 

 (page 313 - 339) 

2 1  

10 Tuần10:  

Nội dung 19: Listening 

Practise all differents questions in listening parts (part 

1,2,3,4) (page 342 - 354). 

Nội dung 20: Reading 

Practice all the questions in reading parts 

Part 5+ 6+ 7 (page 355 -383) 

3 1  
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11 Tuần11:  

Nội dung 21: Test 

Nội dung 22: Review All Practice Test 

Review all the methods & skills in listening and 

reading parts in a test  

2 1 1 

12 Tuần 12: 

Nội dung 23:  Answer the questions 

Answer the questions from students 

3 1  

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn T. Thu Hương 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn An Giang 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Pháp luật đại cương và Luật kinh tế 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Luật 

2.1. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy 1: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Ngọc Dung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024.3554682    - Email: dungttn@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Diễm Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 024.3554682    - Email: hongngoc@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Pháp luật đại cương và luật kinh tế 

- Tên (tiếng Anh): Introduction to Laws and Economic Law 

- Mã học phần: 1448 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:                   30 

- Giờ thảo luận:  15 

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức lý thuyết nền tảng, toàn diện về pháp luật đại 

cương và luật kinh tế. Hiểu và phân tích được các cơ sở pháp lý, vận dụng để giải quyết 

các bài tập tình huống và là nền tảng để đáp ứng được mục tiêu của phần luật kinh tế. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

mailto:dungttn@dhcd.edu.vn
mailto:hongngoc@dhcd.edu.vn


 

264 

 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

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 Phân tích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước 

như: Nguồn gốc Nhà nước, bản chất của nhà nước, 

các đặc trưng cơ bản của Nhà nước, kiểu nhà nước, 

chức năng, bộ máy và hình thức Nhà nước cũng như 

liên hệ các nội dung này vào Nhà nước Việt Nam. 

4 LO.1 

LO.1.2 Hiểu và phân tích được những vấn đề cơ bản về pháp 

luật như: Nguồn gốc, bản chất và chức năng của pháp 

luật, hình thức và 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... 

4 LO.1 

LO.1.3 Hiểu được các kiến thức lý luận chung về luật kinh tế 

như: khái niệm, nguồn, vài trò của luật kinh tế; từ đó 

có nền tảng kiến thức để tiếp thu những nội dung tiếp 

theo của học phần. 

2 LO.3 

LO.1.4 Hiểu được các kiến thức pháp lý về doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh. Phân tích được ưu nhược 

điểm của các hình thức kinh doanh này. Rèn luyện kỹ 

năng vận dụng quy định pháp luật vào giải quyết các 

tình huống thực tế. 

4 LO.3 

LO.1.5 Hiểu được các kiến thức pháp lý về phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã, rèn luyện kỹ năng vận dụng quy 

định pháp luật vào giải quyết các tình huống thực tế. 

3 LO.3 

LO.1.6 Hiểu được các kiến thức pháp lý về hợp đồng trong 

kinh doanh.Vận dụng kiến thức đã học để soạn thảo 

5 LO.3 
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hợp đồng kinh doanh, thương mại. Đánh giá tầm 

quan trọng của các quy định pháp lý về hợp đồng 

kinh doanh thương mại trong thực tiễn.  

LO.1.7 Hiểu được các khái niệm cơ bản như tranh chấp kinh 

doanh, thương mại, Thương lượng; Hòa giải; Trọng 

tài Thương mại; Tòa án.Vận dụng kiến thức đã học 

để lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp kinh 

doan, thương mại phù hợp. Phân tích ưu điểm, hạn 

chế các phương thức giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại. 

Đánh giá tầm quan trọng của các quy định pháp lý về 

phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương 

mại trong nền kinh tế thị trường 

5 LO.3 

LO.2 Chuẩn về kĩ năng   

 Hiểu được các khái niệm, kiến thức cơ bản  của pháp 

luật đại cương và luật kinh tế để không bị nhầm lẫn 

khi sử dụng  

2 LO.7 

Xây dựng được hệ thống căn cứ pháp lí để giải quyết 

tình huống cụ thể của luật kinh tế 

3 

Thành thạo kĩ năng phân tích tình huống xảy ra trong 

kinh doanh thương mại cụ thể và xác định quy trình 

giải quyết các tình huống dưới góc độ pháp lý một 

cách cụ thể 

4 

Đánh giá được các ưu điểm, hạn chế của các quy định 

pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể 

5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

 Có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức chuyên 

môn để giải quyết các tình huống, vụ việc liên quan 

tới kiến thức và nội dung của học phần 

3 LO.13 

 

Có năng lực Phân tích, phản biện, thuyết trình và đưa 

ra các giải pháp giải quyết tình huống 

4 LO.13 
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Có thái độ, quan điểm riêng của mình đối với các tình 

huống cần phải giải quyết trong phạm vi học phần và 

các tình huống thực tế  

5 LO.14 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Pháp luật đại cương và Luật kinh tế là môn khoa học pháp lí nghiên cứu các vấn đề lí 

luận về Nhà nước và pháp luật cũng như thực tiễn xây dựng, ban hành, thực thi các định 

chế về quan hệ kinh doanh. Đồng thời, môn học còn trang bị cho học viên các vấn đề 

pháp lý cụ thể về luật kinh tế như: Việc thành lập, quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản 

doanh nghiệp, hợp đồng trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Một số vấn đề cơ 

bản về Nhà nước 

1.1. Nguồn gốc, bản chất, đặc 

trưng và kiểu Nhà nước 

1.1.1. Nguồn gốc của Nhà Nước 

1.1.2. Bản chất của Nhà nước 

1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của 

Nhà nước 

1.1.4. Kiểu Nhà nước 

1.2. Chúc năng, bộ máy và hình 

thức Nhà nước. 

1.2.1. Chức năng của Nhà nước 

1.2.2. Bộ máy Nhà nước 

1.2.3. Hình thức Nhà nước 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

vấn đề 

nghiên cứu 

tại nhà 

Đọc giáo 

trình 

PLĐC, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Trả lời các 

câu hỏi 

thảo luận 

 

LO.1.1 

LO.2 

LO.3 

 

2 Chương 2: Một số vấn đề cơ 

bản về Pháp luật 

2.1. Nguồn gốc, bản chất, các 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

Đọc giáo 

trình 

PLĐC, 

LO.1.2 

LO.2 

LO.3 
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thuộc tính và chức năng của 

pháp luật 

2.1.1. Nguồn gốc của pháp luật 

2.1.2. Bản chất của pháp luật 

2.1.3. Các thuộc tính cơ bản của 

pháp luật 

2.1.4. Chức năng của pháp luật 

2.2. Hình thức pháp luật và kiểu 

pháp luật 

2.2.1. Hình thức pháp luật 

2.2.2. Kiểu pháp luật 

2.3. Quy phạm pháp luật và văn 

bản quy phạm pháp luật 

2.3.1. Quy phạm pháp luật 

2.3.2. Văn bản quy phạm pháp 

luật 

2.4. Quan hệ pháp luật 

2.4.1. Khái niệm, đặc điểm của 

quan hệ pháp luật 

2.4.2. Các yếu tố cấu thành của 

quan hệ pháp luật 

2.5. Thực hiện pháp luật, Vi 

phạm pháp luật và Trách nhiệm 

pháp lý 

2.5.1. Thực hiện pháp luật 

2.5.2. Vi phạm pháp luật 

2.5.3. Trách nhiệm pháp lý 

2.6. Ý thức pháp luật và pháp 

chế xã hội chủ nghĩa 

2.6.1. Ý thức pháp luật 

2.6.2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

vấn đề 

nghiên cứu 

tại nhà 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Trả lời các 

câu hỏi 

thảo luận 

3 Chương 3: Khái quát về luật 

kinh tế  

3.1. Khái niệm luật kinh tế 

3.1.1. Định nghĩa 

3.1.2. Đặc điểm 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

Đọc giáo 

trình LKT, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

LO.1.3 

LO.2 
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3.2. Nguồn của luật kinh tế 

3.2.1. Văn bản quy phạm pháp 

luật 

3.2.2. Án lệ 

3.3. Vai trò của luật kinh tế 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

vấn đề 

nghiên cứu 

tại nhà;  

kiến, xây 

dựng bài 

 

4 Chương 4: Pháp luật về các 

chủ thể kinh doanh  

4.1. Khái quát về chủ thể kinh 

doanh 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Phân loại 

4.2. Các chủ thể kinh doanh theo 

quy định của pháp luật hiện hành 

4.2.1. Doanh nghiệp 

4.2.2. Hợp tác xã 

4.2.3. Hộ kinh doanh 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

vấn đề 

nghiên cứu 

tại nhà 

Đọc giáo 

trình lkt, 

luật DN, 

luật HTX, 

văn bản 

hướng dẫn 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Trả lời các 

câu hỏi 

trắc 

nghiệm 

LO.1.4 

LO.2 

LO.3 

 

5 Chương 5: Pháp luật về phá 

sản  

5.1. Khái quát về phá sản 

5.1.1. Khái niệm phá sản 

5.1.2. Phân loại phá sản 

5.1.3. Nguyên nhân phá sản 

5.2. Thủ tục phá sản 

5.2.1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản và mở thủ tục pháp 

sản 

5.2.2. Hội nghị chủ nợ 

5.2.3. Phục hồi hoạt động kinh 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

vấn đề 

Đọc giáo 

trình LKT, 

Luật phá 

sản, văn 

bản hướng 

dẫn. Tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài 

Trả lời các 

LO.1.5 

LO.2 
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doanh 

5.2.4. Tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

nghiên cứu 

tại nhà 

câu hỏi 

thảo luận 

6 Chương 6: Pháp luật về hợp 

đồng trong kinh doanh  

6.1. Khái quát về hợp đồng trong 

kinh doanh 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Phân loại hợp đồng trong 

kinh doanh 

6.2. Giao kết hợp đồng  

6.2.1. Chủ thể 

6.2.2. Hình thức 

6.2.3. Nội dung 

6.2.4. Mục đích 

6.2.4. Nguyên tắc 

6.2.5. Trình tự 

6.2.6. Điều kiện có hiệu lực của 

hợp đồng 

6.2.7. Hợp đồng vô hiệu và xư lý 

hợp đồng vô hiệu 

6.3. Thực hiện hợp đồng 

6.3.1. Nguyên tắc thực hiện hợp 

đồng 

6.3.2. Các biện pháp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng 

6.3.3. Trách nhiệm pháp lý do vi 

phạm hợp đồng 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

vấn đề 

nghiên cứu 

tại nhà Bài 

tập nhóm 

(Lớp 

trưởng 

phân lớp 

thành 5 

nhóm để 

thực hiện 

các nhiệm 

vụ giảng 

viên giao; 

trưởng 

nhóm chủ 

động phân 

công nhiệm 

vụ cho các 

thành viên; 

SV thuyết 

trình theo 

chỉ định 

Đọc 

BLDS, 

Luật TM, 

VB hướng 

dẫn , Giáo 

trình 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Trả lời các 

câu hỏi 

thảo luận 

LO.1.6 

LO.2 

LO.3 
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của giảng 

viên) 

7 Chương 7: Pháp luật về giải 

quyết tranh chấp trong kinh 

doanh  

7.1. Khái quát về giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh 

7.1.1. Khái niệm tranh chấp 

trong kinh doanh và giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh 

7.1.2. Ý nghĩa của việc giải 

quyết tranh chấp trong kinh 

doanh 

7.1.3. Các yêu cầu của việc giải 

quyết tranh chấp trong kinh 

doanh 

7.2. Các phương thức giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh 

7.2.1. Thương lượng 

7.2.2. Hòa giải 

7.2.3. Tố tụng trọng tài 

7.2.4. Tố tụng tòa án 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

vấn đề 

nghiên cứu 

tại nhà 

 

Đọc 

BLTTDS,L

uật TTTM, 

LTM, Giáo 

trình LKT, 

tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Trả lời các 

câu hỏi 

thảo luận 

LO.1.7 

LO.2 

LO.3 

 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

 Thảo luận nhóm đề tài số 1  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.1.3 

LO.2 

LO.3 

 

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.1.6 

LO.2 

LO.3 

 

 

 Thảo luận nhóm đề tài số 3  Chuẩn bị 

bài và 

LO.1.10 

LO.2 
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Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu 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: 10 % 

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, kiểm tra qua bài tập nhóm (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: 2 bài. 

- 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: 70 % 

- 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: 

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

2 

LO 

3 

         

Điểm chuyên cần (10%) X X X X X X X X X 

Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%)          

Bài kiểm tra lần 1 X X      X X 

Bài kiểm tra lần 2   X X    X X 

Điểm thi kết thúc học phần 

(70%) 

X X X X X X X X X 
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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 TS. Nguyễn Thị 

Huế 

2017 Giáo trình Đại cương về Nhà 

nước và pháp luật 

NXB ĐH Kinh 

tế quốc dân 

2 TS. Nguyễn Hợp 

Toàn & TS. Dương 

Nguyệt Nga 

2017 Giáo trình Pháp luật kinh tế NXB ĐH 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 

3 Quốc hội 2017 Luật doanh nghiệp NXB Lao 

động 

4 Quốc hội 2016 Bộ luật tố tụng dân sự nước 

CHXHCN Việt Nam 

NXB Lao 

động 

5 Quốc hội 2017 Luật thương mại NXB Lao 

động 

6 Quốc hội 2019 Bộ luật dân sự nước CHXHCN 

Việt Nam 

NXB Lao 

động 

7 Quốc hội 2018 Bộ luật  tố tụng dân sự nước 

CHXHCN Việt Nam 

NXB Lao 

động 

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 TL KT 

1 Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước 

1.1. Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và kiểu Nhà nước 

1.1.1. Nguồn gốc của Nhà Nước 

1.1.2. Bản chất của Nhà nước 

1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của Nhà nước 

1.1.4. Kiểu Nhà nước 

1.2. Chúc năng, bộ máy và hình thức Nhà nước. 

1.2.1. Chức năng của Nhà nước 

1.2.2. Bộ máy Nhà nước 

1.2.3. Hình thức Nhà nước 

 

5 

 

 

 

2 Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về Pháp luật 

2.1. Nguồn gốc, bản chất, các thuộc tính và chức năng 

của pháp luật 

2.1.1. Nguồn gốc của pháp luật 

5 1 
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2.1.2. Bản chất của pháp luật 

2.1.3. Các thuộc tính cơ bản của pháp luật 

2.1.4. Chức năng của pháp luật 

2.2. Hình thức pháp luật và kiểu pháp luật 

2.2.1. Hình thức pháp luật 

2.2.2. Kiểu pháp luật 

2.3. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp 

luật 

2.3.1. Quy phạm pháp luật 

2.3.2. Văn bản quy phạm pháp luật 

2.4. Quan hệ pháp luật 

2.4.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật 

2.4.2. Các yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật 

2.5. Thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật và Trách 

nhiệm pháp lý 

2.5.1. Thực hiện pháp luật 

2.5.2. Vi phạm pháp luật 

2.5.3. Trách nhiệm pháp lý 

2.6. Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa 

2.6.1. Ý thức pháp luật 

2.6.2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Chương 3: Khái quát về luật kinh tế  

3.1. Khái niệm luật kinh tế 

3.1.1. Định nghĩa 

3.1.2. Đặc điểm 

3.2. Nguồn của luật kinh tế 

3.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật 

3.2.2. Án lệ 

3.3. Vai trò của luật kinh tế 

3   

4 Chương 4: Pháp luật về các chủ thể kinh doanh  

4.1. Khái quát về chủ thể kinh doanh 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Phân loại 

4.2. Các chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật 

hiện hành 

4.2.1. Doanh nghiệp 

6 2  
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4.2.2. Hợp tác xã 

4.2.3. Hộ kinh doanh 

5 Chương 5: Pháp luật về phá sản  

5.1. Khái quát về phá sản 

5.1.1. Khái niệm phá sản 

5.1.2. Phân loại phá sản 

5.1.3. Nguyên nhân phá sản 

5.2. Thủ tục phá sản 

5.2.1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và mở thủ tục 

pháp sản 

5.2.2. Hội nghị chủ nợ 

5.2.3. Phục hồi hoạt động kinh doanh 

5.2.4. Tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

3 2  

6 Chương 6: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh  

6.1. Khái quát về hợp đồng trong kinh doanh 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Phân loại hợp đồng trong kinh doanh 

6.2. Giao kết hợp đồng  

6.2.1. Chủ thể 

6.2.2. Hình thức 

6.2.3. Nội dung 

6.2.4. Mục đích 

6.2.4. Nguyên tắc 

6.2.5. Trình tự 

6.2.6. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 

6.2.7. Hợp đồng vô hiệu và xư lý hợp đồng vô hiệu 

6.3. Thực hiện hợp đồng 

6.3.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

6.3.2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

6.3.3. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng 

3 2  

7 Chương 7: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong 

kinh doanh  

7.1. Khái quát về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 

7.1.1. Khái niệm tranh chấp trong kinh doanh và giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh 

7.1.2. Ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp trong kinh 

3 2  
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doanh 

7.1.3. Các yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh 

7.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh 

7.2.1. Thương lượng 

7.2.2. Hòa giải 

7.2.3. Tố tụng trọng tài 

7.2.4. Tố tụng tòa án 

 Bài kiểm tra số 1    1 

 Bài kiểm tra số 2    1 

 Thảo luận nhóm đề tài số 1  2  

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  2  

 Thảo luận nhóm đề tài số 3  2  

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

PHÓ PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

ThS Nguyễn Thị Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Diễm Anh 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Kỹ năng sử dụng CNTT 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608   - Email: phuonglbt@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thanh Thủy 

mailto:khanhnt@dhcd.edu.vn
mailto:tuyentm@dhcd.edu.vn
mailto:binhnt@dhcd.edu.vn
mailto:phuonglbt@dhcd.edu.vn
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- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- 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 sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608   - Email: huongdtl@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản  

- Tên (tiếng Anh): Fundamentals of Information Technology - Basic skills 

- Mã học phần: 2401 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30   

- Giờ thực hành:  30  

- 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 ứng dụng. Cung cấp các hiểu biết có tính hệ thống về tin học, hệ điều hành, 

phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng tính Microsoft Excel, 

phần mềm trình chiếu PowerPoint, mạng Internet.  

mailto:thuytt@dhcd.edu.vn
mailto:trangnt@dhcd.edu.vn
mailto:haolt@dhcd.edu.vn
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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: 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

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 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 

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 vãn 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 qui 

trình và các chương trình phần mềm trong máy tính.  

3 LO.12 

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 3 
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mềm Microsoft Word: định dạng văn bản, chèn các 

đối tượng vào văn bản, sử dụng bảng biểu trong văn 

bản. 

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. 

3 

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. 

3 

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.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc ứng dụng CNTT cơ 

bản, đáp ứng yêu cầu công việc có liên quan. 

3 LO.13 

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, cơ bản về Internet. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

Tài liệu 

học tập/ 

 theo chương, mục  Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

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 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO2.1 

LO.3.1 
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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 

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 

vấn đề, học 

nhóm, bài 

tập 

Làm BT 

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  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thực hiện 

các BT 

chương 2 

LO.1.2 

LO2.2 

LO.3.1 
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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 

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 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

 

3 CHƯƠNG 3: MICROSOFT Thuyết Đọc TLTK LO.1.3  
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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 

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 

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, 

thực hiện 

các BT 

chương 3 

 

LO.2.3 

LO.3.1 
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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 

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 

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 4 

 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.1 
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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 

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 

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.3.1 
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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 

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 

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.3.1 
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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 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.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

 Bài kiểm tra số 2  Chuẩn bị 

bài và Thảo 

luận theo đề 

tài được 

giao 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

 

 



 

288 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

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: 10 % 

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 theonhóm, 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 (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra bài tập trên máy (điều 

kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 6, tuần 12) 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau các chương 

học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Hình thức: Bài làm trên máy tính (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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 trên máy tính (90 phút) 

- 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 bộ phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

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 

 

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 

3 Điểm thi kết 

thúc học phần 

(70%) 

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. Vũ 

Quang Thọ 

2015 Giáo trình tin học đại 

cương 

NXB Lao động 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 

TT Các nội dung cơ bản theo chương, mục 
Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC 
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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 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 

 

4 

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 

4 1  



 

291 

 

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 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 

3.7.1. Chèn các ký tự đặc biệt 

3.7.2. Chữ đầu tiên của đoạn viết to 

10 6  
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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 

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) 

10 6  
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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 

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 

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 

4 1  
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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 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) 

  1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thủy Khánh 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Đại cương về Công đoàn Việt Nam 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Lý luận và Nghiệp vụ 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 sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38517078   - Email: tuanna@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thuỳ Yên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38517078   - Email: yenntt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hoàng Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38517078   - Email: mainh@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thanh Thuỷ 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38517078   - Email: thuylt@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Bùi Thị Minh Phương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn 

mailto:tuanna@dhcd.edu.vn
mailto:yenntt@dhcd.edu.vn
mailto:mainh@dhcd.edu.vn
mailto:thuylt@dhcd.edu.vn
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- Điện thoại: 84-24-38517078   - Email: phuongbtm@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 thực hành, thảo luận:  10 

- Giờ báo cáo thực tế:  0 

- Giờ tự học:         90 

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. Từ đó, giúp cho người học làm quen với các kỹ năng trong tổ chức và 

hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Giúp người học có thái độ tích cực nghe giảng trên 

lớp, chăm chỉ 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 người học đạt được các chuẩn đầu ra sau đây): 

Mã 

CĐR 
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 
Giải thích được quá trình hình thành và phát triển của 

tổ chức Công đoàn Việt Nam 
3 LO.1 

LO.1.2 

Vận dụng được những kiến thức về tính chất, vị trí, 

vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong thực 

tiễn. 

3 LO.1 

LO.1.3 

Giải thích được mô hình tổ chức của Công đoàn Việt 

Nam và các nguyên tắc, phương pháp và nội dung 

hoạt động của Công đoàn Việt Nam 

3 LO.1 

mailto:phuongbtm@dhcd.edu.vn
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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.  

3 LO.7 

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. 

4 LO.9 

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.13 

LO.3.2 

Có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc phân tích, đề 

xuất giải pháp hữu ích nhằm đảm bảo quyền và lợi 

ích của người lao động và đoàn viên công đoàn tại 

các đơn vị. 

4 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Đại cương về Công đoàn Việt Nam bao gồm những nội dung sau:  

Thứ nhất, khái quát về sự hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt 

Nam qua các thời kỳ. Thứ hai, phân tích về tính chất, vị trí, vai trò, chức năng của Công 

đoàn Việt Nam. Thứ ba, phân tích về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

1 CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN CỦA CÔNG ĐOÀN 

VIỆT NAM 

1.1. Sự hình thành của tổ chức 

- Thuyết 

giảng 

- Động 

não 

- Thảo 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, 

tự do nêu ý 

tưởng riêng 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] [2] 



 

298 

 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

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 tổ 

chức 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 trong 

thời kỳ Đổi mới  

luận nhóm 

 

-  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.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] [2] 

2 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 

- Thuyết 

giảng 

- Động 

não 

- Thảo 

luận 

nhóm, 

- Lắng nghe 

bài giảng 

- Suy nghĩ, 

tự do nêu ý 

tưởng riêng 

-  Phát biểu 

và chia sẻ 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] [2] 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

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 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  

đóng vai 

học tập 

 

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, 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] [2] 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

thái độ và 

cách ứng xử 

hợp lý 

3 CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

3.1. Nguyên tắc 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 Công đoàn 

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 

 

- 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.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] [2] 

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. 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] [2] 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu học 

tập/ 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

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 2) 

Giao đề tự 

luận có 

bài tập 

tình huống 

cho cá 

nhân 

Hoàn thành 

bài kiểm tra 

trong thời 

gian 1 tiết 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

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) 

Ra đề thi 

trắc 

nghiệm có 

tự luận 

Hoàn thành 

bài thi học 

phần trong 

thời gian 90 

phút 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Triết học Mác- Lênin    Mã HP: 1808 

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 tưởng riêng nhằm kích 

thích tư duy, tìm sáng kiến để giải quyết vấn đề. 



 

302 

 

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, 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: 10 % 

Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của người học 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 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) 

+ 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 hình thức ra bài tập tự luận có tình huống cho cá nhân (điều kiện) 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ: 

(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

Bài kiểm tra (tiết thứ 20) 

- 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: 70 % 
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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 

(10%) 
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 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình. 

- 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 
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điểm trung bình 

của nhóm 

- 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 

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% 

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 Viết Vượng  2015 Giáo trình Lý luận và 

nghiệp vụ công đoàn (3 tập) 

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 

2 Phạm Văn Hà 2016 Giáo trình Quan hệ đối tác 

xã hội 

Nxb Lao động, Hà Nội 
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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 TL KT 

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 tổ chức 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 trong thời kỳ Đổi mới  

Bài tập Chương 1 

6 2 

 

 

2 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 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Vai trò của Công đoàn 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 Chương 2 

6 2  

3 Đánh giá giữa kì, bài kiểm tra  

 

  1 
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4 CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

3.1. Nguyên tắc và tổ chức 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 Công đoàn 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 Chương 3 

8 3  

5 Thảo luận nhóm theo chủ đề  2  

Tổng 20 09 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

TS Nguyễn Đức Tĩnh 

PHÓ PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thủy Yên 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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 

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:          15  

- Giờ thực hành:  30  

- 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 

mailto:ngavt@dhcd.edu.vn
mailto:trangbd@dhcd.edu.vn


 

309 

 

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: 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

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 khái quát vai trò, chức năng của giao tiếp  2 LO.3 

LO.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 

LO.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 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.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; 

5 LO.10 

 

LO.2.2 Vận dụng các kĩ năng giao tiếp đã được trang bị 

một cách phù hợp, hiệu quả; 

3 

LO.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 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Hiểu đúng về tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp; 2 LO.13 

LO.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; 

5 LO.13 

LO.3.3 Tích cực đổi mới trong giao tiếp để đạt hiệu quả tốt 

hơn. 

5 LO.14 

8. Nội dung học phần: 
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8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

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 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy & 

hoạt động học tập 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

của SV 
 

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 nãng 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 

3.2. Phân loại giao tiếp theo quy 

cách của giao tiếp 

3.3. Phân loại giao tiếp theo vị 

thế 

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 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Q1; Q2; 

Q3 
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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 

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 

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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO2.3 

 

Q1; Q2; 

Q3 
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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 

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 

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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.3 

Q1; Q2; 

Q3 
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2. 5. Những yêu cầu đối với 

người bán hàng 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

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: 10 % 

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 học phần, 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)  

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp 

10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình)trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: Sau khi học xong chương 2 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần, 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 của đề kiểm tra. 

.10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng viên 

và cách học của sinh viên. 
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- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

- 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 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 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ 

(20%) 

X X X X X X    

3 Điểm thi kết thúc học 

phần (70%) 

X X 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 Thái Trí Dũng 2010 Kỹ năng giao tiếp và 

thương lượng trong 

kinh doanh 

NXB Lao động Xã hội 

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 Bá Minh 2016 Giáo trình nhập môn 

khoa học giao tiếp 

NXB Đại học Sư phạm 

3 TS. 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 
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 

 

6 
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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 

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 

2.4.1. Chào hỏi 

12   
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2.4.2. Giới thiệu làm quen 

2.4.3. Bắt tay 

2.4.4. Trao danh thiếp 

3 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 

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 

11   

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  1 

  

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Hải 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

 

Bùi Đoan Trang 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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:          15  

- Giờ thực hành:  30  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

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 

mailto:ngavt@dhcd.edu.vn
mailto:trangbd@dhcd.edu.vn
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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 

học 

phần 

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  tổng  quan  về quản trị văn phòng,  

quản  trị hành chính văn phòng, hiểu được cách thức 

tổ chức bộ máy văn phòng;  

2 LO.5 

LO1.2 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. 

2 LO.5 

LO.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 

3 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.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 

3 LO.8 

LO.2.2 Kĩ năng tổ chức các nghiệp vụ thuộc công tác văn 

phòng 

3 LO.8 

LO2.3 Kĩ năng soạn thảo văn bản và quản lí hồ sơ, văn bản 3 LO.7 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Khả năng tự chủ trong công việc 3 LO.13 

LO.3.2 Khả năng phối hợp, làm việc nhóm 3 

LO.3.3 Khả năng tự chịu trách nhiệm 3 LO.14 
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8. Nội dung học phần: 

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 theo 

chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham khảo 

1 Chương 1. Một số vấn đề 

về quản trị văn phòng 

I. Khái niệm, chức năng, 

nhiệm vụ của văn phòng 

1.Khái niệm văn phòng 

2.Chức năng của văn 

phòng 

3.Nhiệm vụ của văn phòng 

II. 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 

 

LO.1.1 

 

Q1, Q2 

2 Chương 2: Quản trị thời 

gian 

I. Sự cần thiết của quản 

trị thời gian 

 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

Đọc tài liệu 

Làm BT 

chương 2 

Tham gia 

phát biểu, 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO2.1 

Q1, Q2 
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II. Nguyên nhân làm mất 

thời gian 

III. Các biện pháp quản 

trị thời gian 

IV. Quản trị thông tin 

1.Khái niệm 

2.Vai trò của thông tin 

3.Phân loại thông tin 

4. Tổ chức công tác thông 

tin trong nghiệp vụ văn 

phòng 

giải quyết 

vấn đề, 

giao bài về 

nhà 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.3 

3 Chương 3. Hoạch định, tổ 

chức các cuộc họp, hội 

nghị 

I. Những vấn đề chung về 

hội họp 

1.Mục đích, ý nghĩa của 

cuộc họp, hội họp 

2. Khái niệm 

3.Các phương pháp tổ chức 

hội nghị 

4.Cách thức tổ chức trong 

hội nghị 

II. Hoạch định và tổ chức 

các hội nghị, cuộc họp 

1.Hoạch định và tổ chức 

các hội nghị, cuộc họp nội 

bộ bình thường không nghi 

thức 

2.Hoạch định và tổ chức 

các hội nghị, cuộc họp 

trang trọng 

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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.3 

Q1, Q2 

4 Chương 4: Tổ chức công 

tác lễ tân 

I. Giới thiệu tổng quát về  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

Đọc tài liệu 

Làm BT 

chương 4  

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

Q1, Q2 



 

321 

 

công tác lễ tân 

1.Vai trò của lễ tân 

2.Nguyên tắc cơ bản của 

hoạt động lễ tân 

II. Hoạt động đón tiếp 

khách tại cơ quan 

1.Phân loại khách 

2.Tổ chức đón tiếp khách 

tại cơ quan 

3.Tổ chức tiếp khách 

4.Những tình huống 

thường gặp khi tiếp xúc với 

khách 

III. Tổ chức sự kiện 

1.Tổng quan về hoạt động 

tổ chức sự kiện 

2.Đãi khách 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

giao bài về 

nhà 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.3 

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 

I.Khái quát chung về văn 

bản 

II.Phân loại văn bản quản 

lí nhà nước 

III.Yêu cầu của việc soạn 

thảo văn bản  

Yêu cầu về thể thức 

1.Yêu cầu về nội dung 

2.Yêu cầu về từ ngữ và 

cách diễn đạt 

IV.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 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO2.3 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.3 

Q1, Q2 
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1.Văn bản hành chính cá 

biệt 

2.Văn bản hành chính 

thông thường 

V.Quản lí và lưu trữ văn 

bản 

1.Khái niệm, tính chất, vị 

trí của công tác lưu trữ 

2.Công tác thu tập, bổ sung 

tài liệu 

3.Công tác chỉnh lí tài liệu 

lưu trữ 

4.Thống kê, kiểm tra tài 

liệu lưu trữ 

5.Bảo quản tài liệu lưu trữ 

6.Tổ chức sử dụng tài liệu 

lưu trữ 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần học trước:  Người học đã học các học phần 

 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: 10 % 

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 học phần, nắm được thông tin phản hồi để 

điều chỉnh cách học và cách dạy cho phù hợp. 
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- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện)  

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp 

10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình)trọng số: 20 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần, 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 của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần)    trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời 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 của đề thi kết thúc học phần. 

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 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

X X  X X  X X  

3 Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

X X 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: 
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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 Nguyễn Thành Độ, 

ThS Nguyễn Ngọc Điệp, 

ThS Trần Phương Hiền 

2012 Giáo trình Quản trị 

văn phòng 

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 TS. Lê Văn In & ThS. 

Nguyễn Thị Ngọc An 

2012 Nghiệp vụ thư kí giám 

đốc trong thời đại mới 

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 
Phân bổ thời gian 

LT TL KT 

1 Chương 1. Một số vấn đề về quản trị văn phòng 

Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng 

Khái niệm văn phòng 

Chức năng của văn phòng 

Nhiệm vụ của văn phòng 

Quản trị văn phòng 

Khái niệm quản trị và quản trị hành chính văn phòng 

Chức năng quản trị hành chính văn phòng 

Tổ chức văn phòng 

Tổ chức bộ máy hành chính văn phòng. 

 

3 

 

6 

 

2 Chương 2: Quản trị thông tin văn phòng 

Quản trị thời gian 

Sự cần thiết của quản trị thời gian 

Nguyên nhân làm mất thời gian 

Các biện pháp quản trị thời gian 

Quản trị thông tin 

Khái niệm 

3 6  
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Vai trò của thông tin 

Phân loại thông tin 

Tổ chức công tác thông tin trong nghiệp vụ văn phòng 

3 Chương 3. Hoạch định, tổ chức các cuộc họp, hội nghị 

Những vấn đề chung về hội họp 

Mục đích, ý nghĩa của cuộc họp, hội họp 

Khái niệm 

Các phương pháp tổ chức hội nghị 

Cách thức tổ chức trong hội nghị 

Hoạch định và tổ chức các hội nghị, cuộc họp 

Hoạch định và tổ chức các hội nghị, cuộc họp nội bộ bình 

thường không nghi thức 

Hoạch định và tổ chức các hội nghị, cuộc họp trang trọng 

Các hội nghị từ xa 

3 6  

3 Chương 4: Tổ chức công tác lễ tân 

Giới thiệu tổng quát về  công tác lễ tân 

Vai trò của lễ tân 

Nguyên tắc cơ bản của hoạt động lễ tân 

Hoạt động đón tiếp khách tại cơ quan 

Phân loại khách 

Tổ chức đón tiếp khách tại cơ quan 

Tổ chức tiếp khách 

Những tình huống thường gặp khi tiếp xúc với khách 

Tổ chức sự kiện 

Tổng quan về hoạt động tổ chức sự kiện 

Đãi khách 

3 6  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

1  1 

5 Chương 5. Soạn thảo quản lí và lưu trữ văn bản 

Khái quát chung về văn bản 

Phân loại văn bản quản lí nhà nước 

Yê cầu của việc soạn thảo văn bản  

Yêu cầu về thể thức 

Yêu cầu về nội dung 

Yêu cầu về từ ngữ và cách diễn đạt 

Kĩ thuật soạn thảo một số loại văn bản hành chính 

3 6  
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Văn bản hành chính cá biệt 

Văn bản hành chính thông thường 

Quản lí và lưu trữ văn bản 

Khái niệm, tính chất, vị trí của công tác lưu trữ 

Công tác thu tập, bổ sung tài liệu 

Công tác chỉnh lí tài liệu lưu trữ 

Thống kê, kiểm tra tài liệu lưu trữ 

Bảo quản tài liệu lưu trữ 

Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Hải 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Bùi Đoan Trang 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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): KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

- Tên (tiếng Anh): Team work Skill 

- Mã học phần: 2113 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          15  

- Giờ thực hành:  30  

- 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 trong việc rèn 

mailto:ngavt@dhcd.edu.vn
mailto:trangbd@dhcd.edu.vn
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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: 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

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 kiến thức cơ bản về nhóm, kĩ năng làm 

việc nhóm 

2 LO.3 

LO.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 LO.3 

LO.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 LO.3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Kỹ năng phân tích, đánh giá việc vận dụng kĩ năng 

làm việc nhóm trong các hoạt động cụ thể. 

5 LO.9 

LO.2.2 Vận dụng kĩ năng làm việc nhóm đã được trang bị 

một cách phù hợp, hiệu quả; 

3 LO.9 

LO.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 LO.9 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.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 LO.13 
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LO.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 LO.13 

LO.3.3 Có khả năng thích ứng trong môi trường học tập và 

làm việc đa văn hóa. 

5 LO.13 

 

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 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 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập 
CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

Hoạt động 

của SV 

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 

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 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 
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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 

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 

5. Giải quyết xung đột 

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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO2.3 

LO3.1 

LO3.2 
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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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO3.1 

LO3.2 

LO3.3 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu 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: 10 % 

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 
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theo nhóm; hình thành thái độ tích cực đối với học phần, 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)  

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp 

10.2. Kiểm tra, đánh giá định kì: (Điểm kiểm tra học trình)trọng số: 20 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần, 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 của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần)    trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời 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 của đề thi kết thúc học phần. 

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 

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 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 
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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 TS. Trần Kiều 

Trang 

2017 Giáo trình Quản trị 

nhóm làm việc 

NXB Thống kê 

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 

3 Ngô Kim 

Thanh, Nguyễn 

Thị Hoài Dung 

2012 Giáo trình Kĩ năng quản 

trị 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

4 Lê Thị Dung 2012 Tâm lí học lao động 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 
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 

 

8 
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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 

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 

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 

6 14  

3 Chương 3: Thực hành kĩ năng làm việc nhóm 4 8  
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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 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm 

kiểm tra) 

  1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Hải 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Bùi Đoan Trang 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 

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 Giang 

 - 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: giangvt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Văn Nghi  

- 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: nghinv@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Đỗ Doãn Tú  

- 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: tudd@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Minh Thúy  

- 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: thuynm@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): TOÁN CAO CẤP CHO CÁC NHÀ KINH TẾ  

- Tên (tiếng Anh): Mathematics for Economics 

mailto:giangvt@dhcd.edu.vn
mailto:nghinv@dhcd.edu.vn
mailto:tudd@dhcd.edu.vn
mailto:thuynm@dhcd.edu.vn
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- Mã học phần: 2121 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thực hành:  0  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính: Khái niệm, tính 

chất của ma trận, định thức, không gian véc tơ, hệ phương trình tuyến tính để sinh viên 

học tập và nghiên cứu các môn học khác trong các học kì sau. 

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 

học 

phần 

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 ma trận, cách kí hiệu ma 

trận, phần tử của ma trận, phân biệt được các dạng 

ma trận, biết cách thực hiện các phép toán cộng, trừ, 

nhân ma trận với một số thực, nhân hai ma trận, biến 

đổi ma trận, định nghĩa và các cách tìm ma trận 

nghịch đảo, giải phương trình ma trận, xác định được 

định thức con cơ sở, nắm được khái niệm và các 

phương pháp xác định hạng của ma trận. 

- Hiểu và biết cách tính định thức bằng hai phương 

pháp cơ bản là Phương pháp Khai triển và Phương 

pháp biến đổi về dạng tam giác. 

- Biết vận dụng các kiến thức để làm bài tập chương 

1 

3 LO.1 
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LO.1.2 - Hiểu các khái niệm về véc tơ, không gian véc tơ, 

không gian con, các mối liên hệ tuyến tính, cơ sở của 

không gian véc tơ, không gian con và của hệ véc tơ. 

- Hiểu và biết cách : 

       + Biểu diễn một véc tơ qua một hệ véc tơ, xét sự 

độc lập tuyến tính của một hệ véc tơ bằng cách sử 

dụng ma trận. 

       + Chứng minh tập hợp véc tơ là không gian véc 

tơ con. 

        + Tìm hạng của một hệ véc tơ, xác định cơ sở 

của một hệ véc tơ, không gian véc tơ và không gian 

véc tơ con. 

- Biết vận dụng các kiến thức của chương 1 và 2 để 

làm các bài tập chương 2. 

3 

LO.1.3 - Hiểu khái niệm hệ phương trình tuyến tính tổng 

quát.  

- Hiểu và biết : 

           + Cách giải hệ phương trình Cramer. 

+ Phương pháp khử Gauss. 

+ Điều kiện để một hệ phương trình có 

nghiệm hay vô nghiệm. 

+ Giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát 

+ Giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, 

xác định số chiều của không gian nghiệm và một hệ 

nghiệm cơ bản. 

- Biết vận dụng các kiến thức của chương 1, 2 và 3 để 

làm các bài tập chương 3. 

3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có kỹ năng tính toán và tư duy logic. 3 LO.8 

LO.2.2 Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Toán học trong 3 LO.7 
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việc phân tích và nghiên cứu các đối tượng kinh tế 

LO.2.3 
Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Toán học trong 

việc phân tích và nghiên cứu các mô hình kinh tế. 

3 LO.7 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 

Có năng lực tự chủ trong việc vận dụng kiến thức 

được trang bị vào học tập, nghiên cứu và môi trường 

làm việc. 

3 LO.13 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần cung cấp kiến thức về Đại số tuyến tính bao gồm các khái niệm về ma trận, 

định thức, véc tơ số học n-chiều, hệ phương trình tuyến tính. Đây là các khái niệm cơ bản 

của Đại số tuyến tính mà ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực xã 

hội. Các thành tựu mà Đại số tuyến tính đạt được đến nay được ứng dụng nhiều trong các 

mô hình toán kinh tế, trong các lĩnh vực điện tử và tin học. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1:  MA TRẬN - ĐỊNH 

THỨC 

1.1 Ma trận 

1.1.1 Định nghĩa 

1.1.2 Các phép toán trên ma trận 

1.1.3 Tính chất của các phép 

toán 

1.2 Định thức 

1.2.1 Định nghĩa 

1.2.2 Các tính chất của định thức 

1.2.3 Các phương pháp tính định 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.2.1 
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thức 

1.3 Ma trận nghịch đảo 

1.3.1 Định nghĩa 

1.3.2 Điều kiện tồn tại và công 

thức xác định ma trận nghịch 

đảo 

1.3.3 Tìm ma trận nghịch đảo 

bằng phương pháp Gauss-Jordan 

1.3.4 Tính chất của ma trận 

nghịch đảo 

1.4 Hạng của ma trận 

1.4.1 Định nghĩa 

1.4.2 Các tính chất 

1.4.3 Các phương pháp xác định 

hạng của ma trận 

Bài tập chương 1 

bài về nhà 

2 Chương 2: KHÔNG GIAN 

VÉC TƠ SỐ HỌC n-CHIỀU 

2.1  Véc tơ n-chiều 

2.1.1 Định nghĩa véc tơ n-chiều 

và các phép toán 

2.1.2 Không gian véc tơ n-chiều 

và không gian véc tơ con 

2.2  Mối liên hệ tuyến tính của 

một hệ véc tơ 

2.2.1 Tổ hợp tuyến tính và phép 

biểu diễn tuyến tính 

2.2.2 Sự phụ thuộc tuyến tính và 

sự độc lập tuyến tính của hệ 

vectơ 

2.2.3. Các tính chất 

2.3  Cơ sở và hạng của một hệ 

véc tơ-Cơ sở và số chiều của 

không gian véc tơ 

2.3.1 Định nghĩa cơ sở và hạng 

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 

LO.1.2 

LO.2.2 
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của hệ véc tơ 

2.3.2 Mối liên hệ giữa hạng của 

hệ véc tơ và hạng của ma trận 

2.3.3 Cơ sở của không gian véc 

tơ n-chiều và cơ sở của không 

gian véc tơ con 

 2.3.4 Toạ độ của véc tơ theo 

một cơ sở 

Bài tập chương 2 

3 Chương 3: HỆ PHƯƠNG 

TRÌNH TUYẾN TÍNH 

3.1. Các khái niệm 

3.1.1 Định nghĩa hệ phương 

trình tuyến tính tổng quát 

3.1.2 Tập nghiệm của hệ phương 

trình tuyến tính 

3.1.3 Hệ phương trình tương 

đương và các phép biến đổi hệ 

phương trình 

3.1.4. Hệ Cramer 

3.2.  Điều kiện có nghiệm của 

hệ phương trình tuyến tính 

3.2.1 Định lý Cronecker-Capelli 

3.2.2 Các ví dụ minh hoạ 

3.3 Phương pháp giải hệ 

phương trính tuyến tính 

3.4 Hệ phương trình tuyến 

tính thuần nhất 

3.4.1 Điều kiện có nghiệm 

không tầm thường 

3.4.2 Cấu trúc tập nghiệm 

3.4.3 Hệ nghiệm cơ bản 

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 

Làm BT 

chương 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

 

 Bài kiểm tra      
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9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu 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: 10 % 

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) 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 10) 

+ 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. 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của cả 

mônhọc 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) 
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- 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 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 

1 Điểm chuyên cần (10%) 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 

 

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 Thuý 2005 Giáo trình Toán cao cấp 

cho các nhà kinh tế 

Phần 1: Đại số tuyến tính 

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 Đình Trí 2005 
Toán học cao cấp tập 1: 

Đại số và hình học giải tích 
NXB Giáo dục 

 

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 BT KT 

1  

Chương 1:  MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC 

1.1. Ma trận 

1.1.1 Định nghĩa 

1.1.2 Các phép toán trên tập hợp các ma trận 

10 
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1.1.3 Tính chất của các phép toán 

1.2. Định thức 

1.2.1 Định nghĩa 

1.2.2 Các tính chất của định thức 

1.2.3 Các phương pháp tính định thức 

1.3 Ma trận nghịch đảo 

1.3.1 Định nghĩa 

1.3.2 Điều kiện tồn tại và công thức xác định ma trận nghịch đảo 

 1.3.3 Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss-Jordan 

1.3.4 Tính chất của ma trận nghịch đảo 

1.4 Hạng của ma trận 

1.4.1 Định nghĩa 

1.4.2 Các tính chất 

1.4.3 Các phương pháp xác định hạng của ma trận 

2 Chương 2: KHÔNG GIAN VÉC TƠ SỐ HỌC n-CHIỀU 

2.1  Véc tơ n-chiều 

2.1.1 Định nghĩa véc tơ n-chiều và các phép toán 

2.1.2 Không gian véc tơ n-chiều và không gian véc tơ con 

2.2  Mối liên hệ tuyến tính của một hệ véc tơ 

2.2.1 Tổ hợp tuyến tính và phép biểu diễn tuyến tính 

2.2.2 Sự phụ thuộc tuyến tính và sự độc lập tuyến tính của hệ 

vectơ 

2.2.3. Các tính chất 

2.3  Cơ sở và hạng của một hệ véc tơ-Cơ sở và số chiều của 

không gian véc tơ 

2.3.1 Định nghĩa cơ sở và hạng của một hệ véc tơ 

2.3.2 Mối liên hệ giữa hạng của hệ véc tơ và hạng của ma trận 

2.3.3 Cơ sở của không gian véc tơ n-chiều và cơ sở của không 

gian véc tơ con 

 2.3.4 Toạ độ của véc tơ theo một cơ sở 

Bài kiểm tra giữa kỳ 

9  1 

3 Chương 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 

3.1. Các khái niệm 

3.1.1 Định nghĩa hệ phương trình tuyến tính tổng quát 

3.1.2 Tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính 

3.1.3 Hệ phương trình tương đương và các phép biến đổi hệ 

10   
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phương trình 

3.1.4. Hệ Cramer 

3.2.  Điều kiện có nghiệm của hệ phương trình tuyến tính 

3.2.1 Định lý Cronecker-Capelli 

3.2.2 Các ví dụ minh hoạ 

3.3 Phương pháp giải hệ phương trính tuyến tính 

3.4 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 

3.4.1 Điều kiện có nghiệm không tầm thường 

3.4.2 Cấu trúc tập nghiệm 

3.4.3 Hệ nghiệm cơ bản 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Hải 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Vũ Thị Giang 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Lý thuyết xác suất & thống kê toán 

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: Đinh Trần Dũng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: BM KHCB, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: dungdt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: BM KHCB, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074   - Email: hangntm@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

Họ và tên giảng viên: Nguyễn Ngọc Hải 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: BM KHCB, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: hainn@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Duyên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: BM KHCB, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: duyenlt@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Văn Thời 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

mailto:dungdt@dhcd.edu.vn
mailto:hangntm@dhcd.edu.vn
mailto:hainn@dhcd.edu.vn
mailto:duyenlt@dhcd.edu.vn


 

347 

 

- Địa chỉ liên hệ: BM KHCB, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: thoitv@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN  

- Tên (tiếng Anh): Probability and Mathematical Statistics 

- Mã học phần: 2106 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30     

- Giờ thảo luận:  15  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất và thống kê toán. Sau 

khi học xong học phần, người học có kiến thức nền tảng về lý thuyết xác suất, biết vận 

dụng để giải quyết một vấn đề thực tế trong sản xuất kinh doanh. Người học cũng được 

nắm được một cách cơ bản các kiến thức về thống kê toán, nắm được cách thức để tóm 

tắt những đặc trưng cơ bản của số liệu mẫu, có thể thực hiện các suy diễn thống kê về 

tổng thể dựa trên số liệu mẫu, qua đó vận dụng vào các bài toán thực tế trong kinh tế xã 

hội 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Thang Bloom tu chính (Bloom’s Revised Taxonomy) chia thành 6 cấp độ tư duy: 

1. Nhớ (Remembering) 

2. Hiểu (Understanding) 

3. Vận dụng (Applying) 

4. Phân tích ( Analyzing) 

5. Đánh giá (Evaluating) 

6. Sáng tạo (Creating). 

Trong học phần Lý thuyết xác suất và thống kê toán thì các cấp độ tư duy này được mô tả 

chi tiết như sau: 
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Mã 

CĐR 

học 

phần 

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 Nhận biết được các khái niệm, nội dung của môn học 

lý thuyết xác suất và thống kê toán. 

1 LO.1 

LO.1.2 Giải thích và cho ví dụ minh họa được các khái niệm, 

nội dung của lý thuyết xác suất và thống kê toán. 

2 

LO.1.3 Vận dụng kiến thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên và 

một số phân phối xác suất thường gặp. 

3 

LO.1.4 Phân tích và giải quyết được các bài toán xác suất 

thống kê trong bài toán kinh tế. 

4 

LO.1.5 Đánh giá khả năng ứng dụng của xác suất thống kê 

trong lĩnh vực kinh tế và khoa học. 

5 

LO.1.6 Thiết lập phương pháp chung của nhận thức khoa học 

và những phương pháp đặc thù của xác suất thống kê. 

6 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Thu thập những thông tin cần thiết cho việc học tập 

học phần Lý thuyết xác suất & thống kê toán từ việc 

sưu tầm, tra cứu các nguồn tài liệu khác nhau. 

1 LO.7 

LO.2.2 Tóm tắt lại được những thông tin thu được để tổng hợp, 

phân tích và xử lý được các thông tin đó, từ đó rút ra kết 

luận. 

2 

LO.2.3 Vận dụng được các kiến thức để giải được các bài tập 

xác suất thống kê. 

3 

LO.2.4 Phân tích được mối liên hệ giữa môn học với các vấn 

đề trong kinh tế, và trong đời sống xã hội và giải 

quyết được một số vấn đề đơn giản. 

4 

LO.2.5 Sử dụng được các thuật ngữ xác suất thống kê, các đồ 

thị, bảng biểu để trình bày rõ ràng, chính xác ý nghĩa 

6 
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của các khái niệm. 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, 

cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc 

học tập môn xác suất thống kê, cũng như trong việc 

áp dụng các hiểu biết đã đạt được 

3 LO.14 

LO.3.2 Có ý thức vận dụng những hiểu biết xác suất thống kê  

để giải quyết một số vấn đề của các khoa học khác, và 

của đời sống xã hội. 

5 LO.13 

LO.3.3 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

sản xuất, cải thiện đời sống và học tập.  

6 LO.13 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần này cung cấp các nội dung: 

Lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và một số luật phân phối xác suất. 

Lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê như ước lượng về một trung bình và 

một tỷ lệ, kiểm định giả thuyết về một trung bình và một tỷ lệ. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: BIẾN CỐ NGẪU 

NHIÊN VÀ XÁC SUẤT 

1.1. Phép thử và các loại biến 

cố 

1.2. Xác suất của biến cố 

1.3. Định lý cộng xác suất 

1.4. Định lý nhân xác suất 

1.5. Công thức Bernoulli 

1.6. Công thức xác suất đầy 

đủ và công thức Bayes 

Thuyết 

trình, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2

1 

Q1, Q2, 

Q3,  

Q4 
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Bài tập chương 1 nhóm, giao 

bài về nhà 

2 Chương 2: BIẾN NGẪU 

NHIÊN VÀ QUY LUẬT 

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 

2.1. Định nghĩa biến ngẫu 

nhiên và quy luật phân phối 

xác suất 

2.2. Các tham số đặc trưng 

của biến ngẫu nhiên 

 

Bài tập chương 2 

Thuyết 

trình, 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 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

LO.3.3 

Q1, Q2, 

Q3,  

Q4 

3 Chương 3: MỘT SỐ QUY 

LUẬT PHÂN PHỐI XÁC 

SUẤT THÔNG DỤNG 

3.1. Quy luật Không – Một 

3.2. Quy luật Nhị thức 

3.3. Quy luật Poisson 

4.4. Quy luật phân phối 

chuẩn 

4.5. Một số quy luật phân 

phối khác 

 

Bài tập chương 3 

Thuyết 

trình, 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 3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.1.5 

LO.1.6 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

LO.3.3 

 

Q1, Q2, 

Q3,  

Q4 

4 Chương 4: BIẾN NGẪU 

NHIÊN HAI CHIỀU, HÀM 

CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN 

4.1. Bảng phân phối xác suất 

của biến ngẫu nhiên hai chiều 

4.2. Hàm phân phối xác suất 

của biến ngẫu nhiên 2 chiều 

4.3. Quy luật phân phối xác 

suất có điều kiện 

Thuyết 

trình, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 4 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2, 

Q3,  

Q4 
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4.4. Các tham số đặc trưng 

của biến ngẫu nhiên hai chiều 

 

Bài tập chương 4 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

5 Chương 5: CƠ SỞ LÝ 

THUYẾT MẪU 

5.1. Tổng thể và mẫu ngẫu 

nhiên 

5.2. Thống kê 

 

Bài tập chương 5 

Thuyết 

trình, 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 5 

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.2.3 

LO.2.4 

LO.2.5 

LO.3.1 

LO.3.2 

LO.3.3 

 

Q1, Q2, 

Q3,  

Q4 

 Chương 6: ƯỚC LƯỢNG 

CÁC THAM SỐ CỦA BIẾN 

NGẪU NHIÊN 

6.1. Phương pháp ước lượng 

điểm 

6.2. Phương pháp ước lượng 

bằng khoảng tin cậy 

 

Bài tập chương 6 

Thuyết 

trình, 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 6 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

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.3.1 

LO.3.2 

LO.3.3 

Q1, Q2, 

Q3,  

Q4 

 Chương 7:KIỂM ĐỊNH GIẢ 

THUYẾT THỐNG KÊ 

7.1 Khái niệm chung 

7.2 Kiểm định tham số 

6.3 Kế toán các loại thuế, phí 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 5 

Tham gia 

phát biểu, 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.1.5 

Q1, Q2, 

Q3,  

Q4 
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và lệ phí khác 

Bài tập chương 7 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.6 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.2.5 

LO.3.1 

LO.3.2 

LO.3.3 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu 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: 10 % 

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) 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 
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+ 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. 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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 của đề thi kết thúc học phần. 

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 

LO2.1

LO2.2 

LO.2.3 LO2.4

LO2.5 

LO3.1 

LO3.2 

LO.3.3 

1 Điểm chuyên 

cần (10%) 

X X X X X X  

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

       

2.1. Bài kiểm tra lần 1 X   X X X  

2.2. Bài kiểm tra lần 2 

(nếu có) 

 X X    X 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

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 

Cao Văn (Cb), TS. 

Trần Thái Ninh, TS.  

Ngô Văn Thứ 

2018 Lý thuyết xác suất và 

Thống kê Toán 

NXB Đại học kinh tế quốc 

dân 
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2 TS. Bùi Văn Định, 

Ths. Nguyễn Ngọc 

Hải (đồng chủ biên) 

2019 Bài tập môn lý thuyết 

xác suất và thống kê 

toán 

NXB Lao động   

 

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 PGS.TS Nguyễn Cao 

Văn (Cb) 

2012 Bài tập Xác suất và 

thống kê Toán 

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 

Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT 

1.1. Phép thử và các loại biến cố 

1.2. Xác suất của biến cố 

1.3. Định lý cộng xác suất 

1.4. Định lý nhân xác suất 

1.5. Công thức Bernoulli 

1.6. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes 

Bài tập chương 1 

 

5 

 

3 

 

2 Chương 2: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ QUY LUẬT PHÂN 

PHỐI XÁC SUẤT 

2.1. Định nghĩa biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác 

suất 

2.2. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên 

Bài tập chương 2 

4 2  

3 Chương 3: MỘT SỐ QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 

THÔNG DỤNG 

3.1. Quy luật Không – Một 

3.2. Quy luật Nhị thức 

4 2  
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3.3. Quy luật Poisson 

4.4. Quy luật phân phối chuẩn 

4.5. Một số quy luật phân phối khác 

Bài tập chương 3 

4 Chương 4: BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU, HÀM CÁC 

BIẾN NGẪU NHIÊN 

4.1. Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều 

4.2. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên 2 chiều 

4.3. Quy luật phân phối xác suất có điều kiện 

4.4. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều 

Bài tập chương 4 

2 1 1 

5 Chương 5: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẪU 

5.1. Tổng thể và mẫu ngẫu nhiên 

5.2. Thống kê 

Bài tập chương 5 

2 2  

6 Chương 6: ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ CỦA BIẾN 

NGẪU NHIÊN 

6.1. Phương pháp ước lượng điểm 

6.2. Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy 

Bài tập chương 6 

5 3  

7 Chương 7:KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 

7.1 Khái niệm chung 

7.2 Kiểm định tham số 

Bài tập chương 7 

5 3 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Hải 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Hải 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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 thảo luận:  10  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

      Trình bày được khái niệm, bản chất, chức năng của tâm lý người. Cung cấp cho 

người học kiến thức cơ bản về  lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học, trong đó tập 

trung làm cho người học nắm được các hiện tượng, qui luật và cơ chế vận hành các qui 

luật tâm lý, tâm lý-xã hội của cá nhân và nhóm người trong môi trường hoạt động quản 

mailto:hoanx@dhcd.edu.vn
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lý; nắm được các kiến thức về tập thể, các hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập 

thể, nắm được các kiến thức về nhân cách nhà lãnh đạo, quản lý, kiến thức tâm lý trong 

quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp, động cơ nguời lao động, vận dụng, kích thích 

lao động, các hình thức đào tạo nhân sự, giao tiếp trong hoạt động quản lý.Thông qua 

những kiến thức cơ bản này người học biết áp dụng các kiến thức tâm lý học quản lý để 

phân tích, đánh giá, giải quyết các tình huống trong 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: 

Mã 

CĐR 
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 đối tượng và các phương pháp nghiên 

cứu môn học cơ bản. Nắm được các kiến thức cơ bản 

về tâm lý học.  

2 LO.1 

LO.1.2 - Nắm được đặc điểm tâm lý cá nhân: Xu hướng, 

Tính khí, tính cách, năng lực, tình cảm và cảm xúc. 

Nội dung và ứng dụng các quy luật tâm lý cá nhân.  

4 LO.1 

LO.1.3 - Nắm được khái niệm, phân loại và quá trình hình 

thành của tập thể lao động.  

- Nắm được 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 

4 LO.1 

LO.1.4 - Nắm được các khái niệm về lãnh đạo và người lãnh 

đạo. 

- Nắm được nội dung và vận dụng đặc điểm tâm lý 

của người lãnh đạo để phát triển các phẩm chất tâm 

3 LO.3 
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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. 

LO.1.5 - Nắm được khái niệm, bản chất và mục đích của 

giao tiếp.  

- Nắm được nội dung và vận dụng các công cụ giao 

tiếp.  

- Nắm được nội dung và vận dụng có sáng tạo các 

bài học kinh nghiệm về ứng xử trong giao tiếp 

4 LO.3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.2 - Vận dụng các quy luật với thực tế để có thể nhận 

biết tâm lý của các đối tượng trong hoạt động quản lý 

3 LO.8 

LO.2.3 - Vận dụng để giải quyết các tình huống về nhân sự 

nảy sinh trong quá trình quản lý 

-  Vận dụng thành công để giải quyết những mâu 

thuẫn tồn tại trong tập thể mình 

3 LO.8 

LO.2.4 - Vận dụng các phong cách lãnh đạo dưới góc độ tâm 

lý học và các biện pháp xây dựng Ê kíp lãnh đạo 

trong tổ chức. 

3 LO.8 

LO.2.5 - Vận dụng các công cụ giao tiếp và vận dụng có 

sáng tạo các bài học kinh nghiệm về ứng xử trong 

giao tiếp  

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 nhận biết tâm lý của các đối tượng trong hoạt 

động quản lý 

3 LO.13 

LO.3.2 Có năng lực phân tích các tình huống về nhân sự nảy 

sinh trong quá trình quản lý  

4 LO.13 

LO.3.3 Có năng lực vân dụng kiến thức đã học để áp dụng 3 LO.14 
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các phong cách lãnh đạo dưới góc độ tâm lý học 

LO.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 

4 LO.14 

 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: khái niệm, bản 

chất, nội dung của tâm lý con người, các đặc điểm tâm lý cá nhân, các đặc điểm tâm lý 

nhóm, tập thể, các phẩm chất, năng lực uy tín của người lãnh đạo, bản chât, ý nghĩa của 

giao tiếp, một số yếu tố ảnh hưởng và một số nghệ thuật giao tiếp ứng xử, các phương 

pháp nghiên cứu tâm lý của con người. 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 theo 

chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập 
CĐR học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Những vấn đề 

chung về tâm lý học và quản lý 

1.1. M

ột số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Tâm lý học 

1.1.2.Tâm lý  

1.1.3. Khái niệm quản lý, lãnh 

đạo 

1.2. Bản chất, chức năng, phân 

loại hiện tượng tâm lý của hiện 

Thuyết 

giảng, 

tranh luận 

trực tiếp, 

Gợi mở 

vấn đáp, 

chia sẻ 

theo cặp, 

bài tập 

Đọc và NC 

tài liệu, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

Q1,2 
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tượng tâm lý con người 

1.2.1. Tâm lý người là sự phản 

ánh hiện thực khách quan vào 

não người thông qua chủ thể 

1.2.2. Tâm lý người mang bản 

chất xã hội và có tính lịch sử 

1.2.3. Chức năng 

1.2.4. Phân loại 

1.3. Đối tượng, nhiệm vụ cùa 

TLH 

1.3.1. Đối tượng 

1.3.2. Nhiệm vụ  

1.4. Sơ lược lịch sử hình thành 

và phát triển TLH 

1.4.1. Thời kỳ cổ đại 

1.4.2.Thời kỳ thế kỷ 19 

1.4.3. Thời kỳ hiện đại  

1.5.Phương pháp luận và 

phương pháp nghiên cứu của 

TLH 

1.5.1. Phương pháp luận 

1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 

TLH 

2 Chương 2: Tâm lý cá nhân của 

người lao động  

2.1. Xúc cảm và tình cảm của 

người lao động 

2.1.1. Khái niệm xúc cảm và 

tình cảm 

2.1.2. Vai trò của xúc cảm và 

tình cảm trong đời sống  

2.1.3. Các quy luật của xúc 

cảm và tình cảm của người lao 

động 

2.2. Các thuộc tính tâm lý cá 

nhân người lao động 

Thuyết 

giảng, 

tranh luận 

trực tiếp, 

Gợi mở 

vấn đáp, 

chia sẻ 

theo cặp, 

bài tập 

Đọc và NC 

tài liệu, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

Q1,2 



 

361 

 

2.2.1. Xu hướng và động cơ 

của nhân cách người lao động 

2.2.2. Tính khí của người lao 

động 

2.2.3. Tính cách của người lao 

động  

2.2.4. Năng lực của người lao 

động 

3  Chương 3: Tâm lý nhóm và tập 

thể 

3.1.Những vấn đề chung về tập 

thể lao động  

3.1.1.Các khái niệm về nhóm 

và tập thể lao động  

3.1.2.  Phân loại và cấu trúc của 

tập thể 

3.2.3. Các giai đoạn phát triển của 

tập tể  

3.2.Những quy luật phổ biến 

tác động  

3.2.1 . Truyền thống và tập quán 

3.2.2. Lan truyền tâm lý 

3.2.3.  Quy luật thích ứng 

3.2.4. Quy luật tương phản 

3.2.5. Quy luật di chuyển  

3.2.6.Dư luận tập thể  

3.2.7.Bầu không khí tâm lý 

trong tập thể  

3.3. Ứng dụng tâm lý vào giải 

quyết mâu thuẫn trong tập thể  

3.3.1.Khái niệm mâu thuẫn  

3.3.2.Bản chất của mâu thuẫn  

3.3.3.Phân loại mâu thuẫn 

trong tập thể  

3.3.4.Các phương pháp giải 

quyết mâu thuẫn trong tập thể 

Thuyết 

giảng, 

tranh luận 

trực tiếp, 

Gợi mở 

vấn đáp, 

chia sẻ 

theo cặp, 

bài tập, 

thảo luận 

nhóm 

Đọc và NC 

tài liệu, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

làm việc 

nhóm, thuyết 

trình 

LO.1.3 

LO.2.3  

       

LO.3.3 

Q1,2 
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4 Chương 4: Tâm lý trong hoạt 

động Quản lý 

4.1.Đặc điểm tâm lý người lao 

động chân tay 

4.1.1. Đặc điểm lao động 

4.1.2. Động cơ lao động 

4.2. Đặc điểm tâm lý người lao 

động trí óc 

4.2.1. Đặc điểm lao động 

4.2.2. Động cơ lao động 

4.2. Khái niệm và đặc điểm tâm 

lý chung của người lãnh đạo 

4.2.1 Khái niệm 

4.2.2. Đặc điểm của người lãnh 

đạo 

4.3. Đặc điểm tâm lý của người 

lãnh đạo 

4.3. 1.Uy tín của nhà lãnh đạo 

4.3.2. Khái niệm uy tín 

4.3.3. Cấu trúc tâm lý uy tín 

của  người lãnh đạo 

4.3.4. Phân loại uy tín 

4.4. Năng lực lãnh đạo 

4.4.1. Năng lực tổ chức 

4.4.2. Năng lực sư phạm 

4.3. Những phẩm chất tâm lý 

cá nhân khác của người lãnh 

đạo 

4.3.1. Tính nguyên tắc của 

người lãnh đạo 

4.3.2. Tính nhạy cảm của người 

lãnh đạo 

4.3.3. Sự đòi hỏi cao đối với 

người dưới quyền 

4.3.4. Tính đúng mực, tự chủ, 

có văn hóa đối với người lãnh 

Thuyết 

giảng, 

tranh luận 

trực tiếp, 

Gợi mở 

vấn đáp, 

chia sẻ 

theo cặp, 

bài tập, 

thảo luận 

nhóm 

Đọc và NC 

tài liệu, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

làm việc 

nhóm, thuyết 

trình 

LO.1.4 

LO.2.4 

      

LO.3.4 

Q1,2,3,4 
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đạo 

5 4.2. Khái niệm và đặc điểm tâm 

lý chung của người lãnh đạo 

4.2.1.Khái niệm 

4.2.2. Đặc điểm của người lãnh 

đạo 

4.3. Đặc điểm tâm lý của người 

lãnh đạo 

4.3. 1.Uy tín của nhà lãnh đạo 

4.3.2. Khái niệm uy tín 

4.3.3. Cấu trúc tâm lý uy tín 

của  người lãnh đạo 

4.3.4. Phân loại uy tín 

4.4. Năng lực lãnh đạo 

4.4.1. Năng lực tổ chức 

4.4.2. Năng lực sư phạm 

4.3. Những phẩm chất tâm lý 

cá nhân khác của người lãnh 

đạo 

4.3.1. Tính nguyên tắc của 

người lãnh đạo 

4.3.2. Tính nhạy cảm của người 

lãnh đạo 

4.3.3. Sự đòi hỏi cao đối với 

người dưới quyền 

4.3.4. Tính đúng mực, tự chủ, 

có văn hóa đối với người lãnh 

đạo 

Thuyết 

giảng, 

tranh luận 

trực tiếp, 

Gợi mở 

vấn đáp, 

chia sẻ 

theo cặp, 

bài tập, 

thảo luận 

nhóm 

Đọc và NC 

tài liệu, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

làm việc 

nhóm, thuyết 

trình 

 Q1,2,4 

6 5.1. Khái niệm, bản chất, ý 

nghĩa của giao tiếp 

5.1.1. Những vấn đề chung về 

giao tiếp 

5.1.2.Bản chất của giao tiếp  

5.1.3.Mục đích và ý nghĩa của 

giao tiếp 

5.2. Cấu trúc công cụ và phong 

Thuyết 

giảng, 

tranh luận 

trực tiếp, 

Gợi mở 

vấn đáp, 

chia sẻ 

theo cặp, 

Đọc và NC 

tài liệu, 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

làm việc 

LO.1.5 

LO2.5 

LO3.3 

Q1,2 
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cách giao tiếp 

5.2.1. Cấu trúc của giao tiếp 

5.2.2.Công cụ của giao tiếp  

5.2.3.Phong cách giao tiếp 

5.3.Một số yếu tố tâm lý ảnh 

hưởng tới giao tiếp 

5.3.1. Nhận thức trong giao 

tiếp  

5.3.2. Tình cảm và xúc cảm 

trong giao tiếp  

5.3.3. Ấn tượng ban đầu  

5.4. Nghệ thuật giao tiếp và 

ứng xử 

5.4.1. Những cản trở trong 

giao tiếp 

5.4.2. Một số nguyên tắc cơ 

bản của giao tiếp  

bài tập, 

thảo luận 

nhóm 

nhóm, thuyết 

trình 

7 Thảo luận, bài tập nhóm đề tài 

số 1 

 Chuẩn bị bài 

và Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

 

Thảo luận, bài tập nhóm đề tài 

số 2 

 Chuẩn bị bài 

và Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.1.3 

LO.2.3  

LO.3.3 

 

Thảo luận, bài tập nhóm đề tài 

số 3 

 Chuẩn bị bài 

và Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.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. 



 

365 

 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 10 % 

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: 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ , đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn 

(30%) 

+ Tích cực tham gia các hoạt động học tập (20%) 

- Hình thức kiểm tra: Điểm danh và theo dõi hoạt động học tập. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- 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. 

- Hình thức: Bài kiểm tra viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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) 

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

2.2 

LO

2.3 

LO

2.5 

LO

3.2 

LO

3.3 

LO

3.5 

1 

Điểm 

chuyên cần 

(10%) 

X 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 

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 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 Dũng 2011 Giáo trình Tâm lý học 

quản lý 

NXB ĐH Sư phạm 

2 Nguyễn Quang 

Uẩn  

2014 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 

3  Nguyễn Hữu Thụ 2009 Tâm lý học quản trị 

kinh doanh 

NXB Đại học QG HN 

4 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 

Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lý học và quản lý 

1.2. Một số khái niệm cơ bản 

4 1  
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1.1.1. Tâm lý học 

1.1.2.Tâm lý  

1.1.3. Khái niệm quản lý, lãnh đạo 

1.2. Bản chất, chức năng, phân loại hiện tượng tâm lý của 

hiện tượng tâm lý con người 

1.2.1. Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não 

người thông qua chủ thể 

1.2.2. Tâm lý người mang bản chất xã hội và có tính lịch sử 

1.2.3. Chức năng 

1.2.4. Phân loại 

1.3. Đối tượng, nhiệm vụ cùa TLH 

1.3.1. Đối tượng 

1.3.2. Nhiệm vụ  

1.4. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển TLH 

1.4.1. Thời kỳ cổ đại 

1.4.2.Thời kỳ thế kỷ 19 

1.4.3. Thời kỳ hiện đại  

1.5.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của TLH 

1.5.1. Phương pháp luận 

1.5.2 Phương pháp nghiên cứu TLH  

2 Chương 2: Tâm lý cá nhân của người lao động  

2.1. Xúc cảm và tình cảm của người lao động 

2.1.1. Khái niệm xúc cảm và tình cảm 

2.1.2. Vai trò của xúc cảm và tình cảm trong đời sống  

2.1.3. Các quy luật của xúc cảm và tình cảm của người lao động 

2.2. Các thuộc tính tâm lý cá nhân người lao động 

2.2.1. Xu hướng và động cơ của nhân cách người lao động 

2.2.2. Tính khí của người lao động 

2.2.3. Tính cách của người lao động  

2.2.4. Năng lực của người lao động 

4 2  

3 Chương 3: Tâm lý nhóm và tập thể 

3.1.Những vấn đề chung về tập thể lao động  

3.1.1.Các khái niệm về nhóm và tập thể lao động  

3.1.2.  Phân loại và cấu trúc của tập thể 

3.2.3. Các giai đoạn phát triển của tập tể  

3.2.Những quy luật phổ biến tác động  

3 1  
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3.2.1 . Truyền thống và tập quán 

3.2.2. Lan truyền tâm lý 

3.2.3.  Quy luật thích ứng 

3.2.4. Quy luật tương phản 

3.2.5. Quy luật di chuyển  

3.2.6.Dư luận tập thể  

3.2.7.Bầu không khí tâm lý trong tập thể  

3.3. Ứng dụng tâm lý vào giải quyết mâu thuẫn trong tập thể  

3.3.1.Khái niệm mâu thuẫn  

3.3.2.Bản chất của mâu thuẫn  

3.3.3.Phân loại mâu thuẫn trong tập thể  

3.3.4.Các phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong tập thể  

4 Chương 4: Tâm lý trong hoạt động Quản lý 

4.1.Đặc điểm tâm lý người lao động chân tay 

4.1.1. Đặc điểm lao động 

4.1.2. Động cơ lao động 

4.2. Đặc điểm tâm lý người lao động trí óc 

4.2.1. Đặc điểm lao động 

4.2.2. Động cơ lao động 

3 1  

5 4.2. Khái niệm và đặc điểm tâm lý chung của người lãnh đạo 

4.2.1 Khái niệm 

4.2.2. Đặc điểm của người lãnh đạo 

4.3. Đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo 

4.3. 1.Uy tín của nhà lãnh đạo 

4.3.2. Khái niệm uy tín 

4.3.3. Cấu trúc tâm lý uy tín của  người lãnh đạo 

4.3.4. Phân loại uy tín 

4.4. Năng lực lãnh đạo 

4.4.1. Năng lực tổ chức 

4.4.2. Năng lực sư phạm 

4.3. Những phẩm chất tâm lý cá nhân khác của người lãnh 

đạo 

4.3.1. Tính nguyên tắc của người lãnh đạo 

4.3.2. Tính nhạy cảm của người lãnh đạo 

4.3.3. Sự đòi hỏi cao đối với người dưới quyền 

4.3.4. Tính đúng mực, tự chủ, có văn hóa đối với người lãnh đạo 

3 2  
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 Chương 5: Giao tiếp trong hoạt động Quản lý    

 5.1. Khái niệm, bản chất, ý nghĩa của giao tiếp 

5.1.1. Những vấn đề chung về giao tiếp 

5.1.2.Bản chất của giao tiếp  

5.1.3.Mục đích và ý nghĩa của giao tiếp 

5.2. Cấu trúc công cụ và phong cách giao tiếp 

5.2.1.Cấu trúc của giao tiếp 

5.2.2.Công cụ của giao tiếp  

5.2.3.Phong cách giao tiếp 

5.3.Một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới giao tiếp 

5.3.1.Nhận thức trong giao tiếp  

5.3.2.Tình cảm và xúc cảm trong giao tiếp  

5.3.3.Ấn tượng ban đầu  

5.4. Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử 

5.4.1.Những cản trở trong giao tiếp 

5.4.2. Một số nguyên tắc cơ bản của giao tiếp  

3 2  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra)   1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Lê Thị Thủy 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Văn hoá doanh nghiệp  

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: Thạc sĩ 

- 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: Lê Xuân Sinh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0914281578     - Email: sinhlx@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt):  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  

- Tên (tiếng Anh):  CORPORATE CULTURE 

- Mã học phần:   1617 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          22  

- Giờ thảo luận, thực hành: 8 

- Giờ tự học:             90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về văn 

hóa doanh nghiệp, giúp sinh viên có khả năng triển khai xây dựng, phát triển văn hóa 

mailto:truongnq@dhcd.edu.vn
mailto:hungpt@dhcd.edu.vn
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doanh nghiệp góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập 

và cạnh tranh gay gắt 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: 

Mã 

CĐR 
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 

Nắm được những vấn đề cơ bản liên quan đến văn hóa 

doanh nghiệp: khái niệm, đặc trưng, các nhân tố cấu 

thành, các cấp độ và các mô hình văn hóa doanh 

nghiệp... 

3 

LO.5 

LO.1.2 

Nắm được các kiến thức liên quan đến các nhân tố ảnh 

hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, quá trình hình thành 

và đổi mới các giá trị văn hóa doanh nghiệp.  

3 

LO.1.3 
Nắm được các kiến thức liên quan đến tạo lập bản sắc 

văn hóa doanh nghiệp.  
3 

LO.1.4 
Nắm được các kiến thức liên quan đến văn hóa ứng xử 

trong doanh nghiệp.  
3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.2 

 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho hoạt 

động xây dựng và đổi mới các giá trị văn hóa doanh 

nghiệp. 

4 

LO.7 

 

LO.2.3 
Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho việc 

tạo lập bản sắc văn hóa doanh nghiệp. 
4 

LO.2.4 
Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho việc 

xây dựng văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.  
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 

vận dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng và đổi 

mới các giá trị văn hóa doanh nghiệp. 

3 

LO.13 

LO.14 
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LO.3.3 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để việc tạo lập bản sắc 

văn hóa doanh nghiệp. 

3 

LO.3.4 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng văn hóa 

ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.  

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 hóa doanh 

nghiệp như: khái niệm, vai trò, đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp; các mô hình văn hóa 

doanh nghiệp; xây dựng và đổi mới các giá trị văn hóa doanh nghiệp; tạo lập bản sắc văn 

hóa doanh nghiệp; văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp… 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 xây dựng, phát triển và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp góp phần 

giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT 

CHUNG VỀ VĂN HÓA 

DOANH NGHIỆP 

1.1. Văn hóa 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Các yếu tố cấu thành văn 

hóa 

1.1.3. Những đặc trưng cơ bản 

của văn hóa  

1.1.4. Chức năng và vai trò của 

văn hóa đối với sự phát triển xã 

hội  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

Hướng dẫn 

Mô phỏng 

Đọc TLTK 

Làm BT  

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

 

Giáo trình 

Đạo đức 

kinh doanh 

và Văn 

hóa công 

ty 

Giáo trình 

Văn hóa 

kinh doanh  
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1.2. Văn hóa doanh nghiệp  

1.2.1. Khái niệm  

1.2.2. Các nhân tố cấu thành 

VHDN 

1.2.3. Các cấp độ của VHDN 

1.2.4. Đặc điểm của VHDN 

1.2.5. Vai trò của văn hóa DN

  

2 CHƯƠNG 2: HÌNH THÀNH 

VÀ  ĐỔI MỚI CÁC GIÁ 

TRỊ VĂN HÓA DN 

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến văn hóa doanh nghiệp

  

2.1.1. Văn hóa dân tộc  

2.1.2. Nhà lănh đạo  

2.1.3. Những giá trị văn hóa 

học hỏi được  

2.2. Quá trình hình thành và 

đổi mới các giá trị văn hóa 

doanh nghiệp 

2.2.1. Các giai đoạn hình thành 

VHDN 

2.2.2. Đổi mới các giá trị 

VHDN 

2.2.3. Một số cách thức thay 

đổi VHDN 

2.3. Giới thiệu một số mô 

hình văn hóa doanh nghiệp 

2.3.1. Văn hóa nguyên tắc  

2.3.2. Văn hóa quyền hạn  

2.3.3. Văn hóa đồng đội  

2.3.4. Văn hóa vai trò  

2.3.5. Văn hóa công việc  

2.3.6. Văn hóa cá nhân  

2.3.7. Văn hóa đồng thuận hay 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập thực 

hành, bài 

tập về nhà 

 

Đọc TLTK 

Làm BT 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Nghiên cứu 

tính huồng 

Xây dựng ý 

tưởng 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

Giáo trình 

Đạo đức 

kinh doanh 

và Văn 

hóa công 

ty 

Giáo trình 

Văn hóa 

kinh doanh  

Giáo trình 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 
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văn hóa phường hội  

2.3.8. Văn hóa thích ứng  

2.3.9. Văn hóa sứ mệnh  

2.3.10. Văn hóa hòa nhập  

2.3.11. Văn hóa nhất quán  

2.3.12. Văn hóa chu đáo  

2.3.13. Văn hóa thờ ơ  

2.3.14. Văn hóa hiệp lực 

 Thảo luận nhóm theo chủ đề 

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:  TẠO LẬP 

BẢN SẮC VĂN HÓA 

DOANH NGHIỆP 

3.1. Khái niệm  

3.1.1. Bản sắc VHDN  

3.1.2. Tạo lập bản sắc VHDN 

3.2. Quy trình tạo lập bản sắc 

văn hóa doanh nghiệp 

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống tổ 

chức 

3.2.2. Xây dựng phong cách 

quản lý định hướng đạo đức 

3.2.3. Thiết lập hệ thống triển 

khai đạo đức kinh doanh và 

VHDN  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập thực 

hành 

Đọc TLTK 

Làm BT 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Giáo trình 

Đạo đức 

kinh doanh 

và Văn 

hóa công 

ty 

Giáo trình 

Văn hóa 

kinh doanh  

Giáo trình 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

trong tiến 

trình hội 

nhập quốc 

tế 

 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức   LO.1.1  
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đã học đến thời điểm kiểm tra) LO.1.2 

LO.1.3 

4 CHƯƠNG 4: VĂN HÓA 

ỨNG XỬ TRONG DOANH 

NGHIỆP 

4.1. Vai trò của văn hóa ứng 

xử trong doanh nghiệp  

4.1.1. Văn hóa ứng xử làm đẹp 

thêm hình tượng của doanh 

nghiệp  

4.1.2. Văn hóa ứng xử giúp 

doanh nghiệp thành công  

4.1.3. Văn hóa ứng xử tạo điều 

kiện phát huy dân chủ trong 

doanh nghiệp 

4.1.4. Văn hóa ứng xử củng cố 

và phát huy địa vị của cá nhân 

trong doanh nghiệp  

4.2. Văn hóa ứng xử trong 

nội bộ doanh nghiệp  

4.2.1. Văn hóa ứng xử của cấp 

trên với cấp dưới  

4.2.2. Văn hóa ứng xử của cấp 

dưới với cấp trên  

4.2.3. Văn hóa ứng xử giữa các 

đồng nghiệp  

4.2.4. Văn hóa ứng xử với 

công việc 

4.2.5. Văn hóa ứng xử với 

khách hàng  

4.3. Giao tiếp trong môi 

trường kinh doanh đa văn 

hóa  

4.3.1. Giao tiếp nói   

4.3.2. Giao tiếp bằng văn bản

  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập thực 

hành 

Đọc TLTK 

Làm BT 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Nghiên cứu 

tính huồng 

Xây dựng ý 

tưởng 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

trong tiến 

trình hội 

nhập quốc 

tế 

Giáo trình 

Văn hóa 

doanh 

nghiệp 

Giáo trình 

Đạo đức 

kinh doanh 

và Văn 

hóa công 

ty 
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4.4. Đạo đức kinh doanh và 

văn hóa trong Quản trị nhân 

lực 

4.4.1. Đạo đức trong tuyển 

dụng và bổ nhiệm, sử dụng lao 

động  

4.4.2. Đạo đức trong đánh giá 

nhân viên  

4.4.3. Đạo đức trong bảo vệ 

người lao động  

 Thảo luận nhóm theo chủ đề 

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 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không có 

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: 10 % 

- 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 
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+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn; Chuẩn bị bài đầy đủ; ích 

cực tham gia ý kiến (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, trả lời câu hỏi, kiểm tra bằng 

miệng, kiểm tra bài tập viết. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+. Bài kiểm tra giữa kì (Tuần 10) 

+. 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 tiểu luận theo nhóm 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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).  

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 2.2 2.3 2.4 3.2 3.3 3.4 

1 

Điểm 

chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X X X X 

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 X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm thảo luận, thuyết trình 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 
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RUBRIC ĐIỂM THẢO LUẬN 

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 

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 

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% 

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 Thị Liễu 2013 
Giáo trình Văn hóa kinh 

doanh 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

2 
Nguyễn Mạnh 

Quân 
2015 

Giáo trình Đạo đức kinh 

doanh và Văn hóa công 

ty 

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 
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3 Phạm Thanh Tâm 2017 

Văn hóa doanh nghiệp 

trong tiến trình hội nhập 

quốc tế 

NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

4 Đỗ Hữu Hải 2019 
Giáo trình Văn hóa 

doanh nghiệp 

Nhà xuất bản Đại học 

kinh tế quốc dân 

 

5 Shane Green 2018 

Văn hóa doanh nghiệp 

trong thời đại công nghệ 

số 

Nhà xuất bản Lao động 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phân bổ thời gian 

LT 
TH, 

TL 
KT 

1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA 

DOANH NGHIỆP 

1.1. Văn hóa 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa 

1.1.3. Những đặc trưng cơ bản của văn hóa  

1.1.4. Chức năng và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển 

xã hội  

1.2. Văn hóa doanh nghiệp  

1.2.1. Khái niệm  

1.2.2. Các nhân tố cấu thành VHDN 

1.2.3. Các cấp độ của VHDN 

1.2.4. Đặc điểm của VHDN 

1.2.5. Vai trò của văn hóa DN  

6   

2 CHƯƠNG 2: HÌNH THÀNH VÀ ĐỔI MỚI CÁC GIÁ 

TRỊ VĂN HÓA DN 

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp  

2.1.1. Văn hóa dân tộc  

2.1.2. Nhà lănh đạo  

2.1.3. Những giá trị văn hóa học hỏi được  

2.2. Quá trình hình thành và đổi mới các giá trị văn hóa 

doanh nghiệp 

5 1  
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2.2.1. Các giai đoạn hình thành VHDN 

2.2.2. Đổi mới các giá trị VHDN 

2.2.3. Một số cách thức thay đổi VHDN 

2.3. Giới thiệu một số mô hình văn hóa doanh nghiệp  

2.3.1. Văn hóa nguyên tắc  

2.3.2. Văn hóa quyền hạn  

2.3.3. Văn hóa đồng đội  

2.3.4. Văn hóa vai trò  

2.3.5. Văn hóa công việc  

2.3.6. Văn hóa cá nhân  

2.3.7. Văn hóa đồng thuận hay văn hóa phường hội  

2.3.8. Văn hóa thích ứng  

2.3.9. Văn hóa sứ mệnh  

2.3.10. Văn hóa hòa nhập  

2.3.11. Văn hóa nhất quán  

2.3.12. Văn hóa chu đáo  

2.3.13. Văn hóa thờ ơ  

2.3.14. Văn hóa hiệp lực 

3 Thảo luận nhóm theo chủ đề 1  2  

4 CHƯƠNG 3:  TẠO LẬP BẢN SẮC VĂN HÓA DOANH 

NGHIỆP 

3.1. Khái niệm  

3.1.1. Bản sắc VHDN  

3.1.2. Tạo lập bản sắc VHDN 

3.2. Quy trình tạo lập bản sắc văn hóa doanh nghiệp 

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức 

3.2.2. Xây dựng phong cách quản lý định hướng đạo đức 

3.2.3. Thiết lập hệ thống triển khai ĐĐKD và VHDN  

5 2 

 

5 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra)   1 

6 CHƯƠNG 4: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG DOANH 

NGHIỆP 

4.1. Vai trò của văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp  

4.1.1. Văn hóa ứng xử làm đẹp thêm hình tượng của doanh 

nghiệp  

4.1.2. Văn hóa ứng xử giúp doanh nghiệp thành công  

4.1.3. Văn hóa ứng xử tạo điều kiện phát huy dân chủ trong 

5 1  
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doanh nghiệp 

4.1.4. Văn hóa ứng xử củng cố và phát huy địa vị của cá nhân 

trong doanh nghiệp  

4.2. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp  

4.2.1. Văn hóa ứng xử của cấp trên với cấp dưới  

4.2.2. Văn hóa ứng xử của cấp dưới với cấp trên  

4.2.3. Văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp  

4.2.4. Văn hóa ứng xử với công việc 

4.2.5. Văn hóa ứng xử với khách hàng  

4.3. Giao tiếp trong môi trường kinh doanh đa văn hóa  

4.3.1. Giao tiếp nói   

4.3.2. Giao tiếp bằng văn bản  

4.4. Đạo đức kinh doanh và văn hóa trong Quản trị nhân 

lực 

4.4.1. Đạo đức trong tuyển dụng và bổ nhiệm, sử dụng lao 

động 

4.4.2. Đạo đức trong đánh giá nhân viên  

4.4.3. Đạo đức trong bảo vệ người lao động  

7 Thảo luận nhóm theo chủ đề 2  2  

Tổng 21 8 1 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

 

(đã ký) 

 

TS. Lê Xuân Sinh 

 

(đã ký) 

 

ThS. Ngô Quang Trường 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Kinh tế Vi mô 

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: Hoàng Thanh Tuyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: tuyenht@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Duy Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074   - Email: duyanhn@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Đặng Kim Chi 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: chindk@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KINH TẾ VI MÔ 

- Tên (tiếng Anh): MICRO ECONOMICS 

- Mã học phần: 2203 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:             30  

- Giờ làm bài tập, thảo luận:  15   

mailto:duyanhn@dhcd.edu.vn
mailto:chindk@dhcd.edu.vn
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- Giờ tự học:      135 

6. Mục tiêu của học phần: 

  Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Kinh tế Vi mô. Sinh viên sẽ được tiếp 

cận các kiến thức căn bản của Kinh tế học vi mô xuyên suốt 07 chương, từ đó có thể nắm 

được bản chất của kinh tế Vi mô; các khái niệm, các quy luật kinh tế cơ bản;nghiên cứu 

các thị trường riêng lẻ cũng như hành vi của các tế bào trong nền kinh tế ( các hộ gia đình 

và các doanh nghiệp); những biện pháp mà chính phủ sử dụng để can thiệp vào thị trường 

cùng những hệ quả của các biện pháp ấy; ngoài ra, kinh tế Vi mô còn nghiên cứu về 

những khuyết tật của thị trường và xem xét, giải thích vai trò của chính phủ trong việc xử 

lý các khuyết tật...  

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 
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, quy luật, tổng quan về 

kinh tế Vi mô, các khái niệm như: Thị trường, chi 

phí cơ hội, hiệu quả...; các quy luật kinh tế cơ bản 

như: quy luật lợi suất giảm dần; quy luật chi phí cơ 

hội ngày càng tăng... 

2 LO.2 

LO.1.2 Hiểu được các khái niệm cung, cầu, các quy luật, sự 

hình thành trạng thái cân bằng của thị trường; các 

trạng thái khác của thị trường; các biện pháp can 

thiệp của chính phủ vào thị trường và mức độ nhạy 

cảm của cầu đối với các nhân tố có ảnh hưởng đến 

nó. 

4 LO.2 

LO.1.3 Phân tích và tìm hiểu hành vi của người tiêu dùng 

thông qua khái niệm lợi ích và lợi ích cận biên, từ đó 

tìm ra mối liên hệ giữa lợi ích cận biên và đường cầu 

của người tiêu dùng; giải quyết bài toán lựa chọn tiêu 

4 LO.3 
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dùng tối ưu 

LO.1.4 Hiểu được hành vi của doanh nghiệp thông qua các 

khái niệm năng suất, năng suất bình quân, năng suất 

cận biên và giải quyết bài toán sản xuất tối ưu 

4 LO.3 

LO.1.5 Hiểu được các cấu trúc thị trường (khái niệm, đặc 

điểm) và quyết định sản xuất của doanh nghiệp cạnh 

tranh hoàn hảo và doanh nghiệp độc quyền bán 

4 LO.2 

LO.1.6 Hiểu được khái niệm, đặc điểm của thị trường yếu tố 

sản xuất; cung và cầu lao động, mức giá lao động 

trên thị trường. 

2 LO.2 

LO.1.7. Nắm được các khuyết tật của thị trường, sự ảnh 

hưởng của nó tới xã hội và vai trò của Chính phủ 

trong việc xử lý các khuyết tật này. 

2 LO.2 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có khả năng phân tích các loại thị trường, các quyết 

định của doanh nghiệp cũng như các chính sách của 

chính phủ 

4 LO.7 

 

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 phân tích thị trường một loại sản phẩm hoặc 

dịch vụ bất kì, dự báo vận động của thị trường ấy. 

4 LO.13 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Kinh tế Vi mô nghiên cứu về cung cầu và các quy luật cũng như hai chủ thể 

của thị trường đơn lẻ là người sản xuất và người tiêu dùng; nó nghiên cứu kĩ càng hành vi 

của người tiêu dùng với các quyết định tiêu dùng của họ cũng như hành vi của nhà sản 

xuất, quyết định sản xuất của họ trong các thị trường; xác định các yếu tố làm tăng giảm 

cung, cầu; các loại độ co giăn của cầu và cung theo các yếu tố đó; qui tắc xác định các 

loại chi phí và các đầu vào tối ưu trong các mô hình cực đại lợi nhuận, cực đại sản lương, 

cực tiểu chi phí; các qui tắc xác định sản lượng tối ưu trong các cấu trúc thị trường khác 

nhau cũng như các loại phân biệt giá và định giá độc quyền tinh vi, và phương pháp để 

thực hiện các mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến một loại thị trường đặc 
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biệt đó là thị trường yếu tố sản xuất, với các nội dung liên quan đến cung cầu lao động và 

cân bằng trên thị trường lao động. Cuối cùng là những khuyết tật mà thị trường có thể 

gặp phải cũng như vai trò của chính phủ trong việc giải quyết các khuyết tật này. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ 

KINH TẾ VI MÔ 

1.1. Khái niệm Kinh tế học và 

kinh tế Vi mô 

1.1.1. Khái niệm, bản chấtKinh 

tế học  

1.1.2. Phân loại  

1.1.3. Khái niệm Kinh tế Vi mô 

1.2. Ba vấn đề cơ bản của 

doanh nghiệp 

1.2.1 Sản xuất cho ai 

1.2.2 Sản xuất cái gì 

1.2.3. Sản xuất như thế nào 

1.3. Các khái niệm 

1.3.1 Thị trường 

1.3.2 Chi phí cơ hội 

1.3.3. Giới hạn khả năng sản 

xuất 

 1.3.4. Hiệu quả kinh tế 

1.4. Các quy luật kinh tế cơ 

bản 

1.4.1. Quy luật lợi suất giảm dần 

1.4.2. Quy luật chi phí cơ hội 

ngày càng tăng 

Tóm tắt chương 1 và câu hỏi lý 

thuyết 

-Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

 

Đọc và 

nghiên cứu 

TL 

Trả lời câu 

hỏi, phát 

biểu 

Làm BT 

chương 1 

 

 

LO.1.1 

[1] [2] 

[3] [4] 
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2 Chương 2: CUNG – CẦU  

2.1. Cầu 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Luật cầu 

2.1.3. Các hình thức biểu diễn 

cầu 

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến cầu 

2.1.5. Sự vận động dọc theo 

đường cầu và sự dịch chuyển 

của đường cầu 

2.2. Cung 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Luật cung 

2.2.3. Các hình thức biểu diễn 

cung 

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến cung  

2.2.5. Sự vận động dọc theo 

đường cung và sự dịch chuyển 

của đường cung 

2.3. Cân bằng thị trường 

2.3.1. Trạng thái cân bằng cung 

cầu 

2.3.2. Trạng thái không cân bằng 

cung cầu 

2.4. Sự can thiệp của chính 

phủ vào thị trường 

2.4.1. Kiểm soát giá 

2.4.2. Thuế 

2.5. Co giăn của cầu 

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2. Co dăn của cầu theo giá 

2.5.3. Co dăn chéo của cầu 

2.5.4. Co dăn của cầu theo thu 

nhập 

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 

 

Làm BT 

chương 2 

Tham gia 

thảo luận 

-Trả lời câu 

hỏi, phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận, làm 

bài tập 

 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[3] [4] 
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Tóm tắt lý thuyết, thực hành 

bài tập và thảo luận chương 2 

3 Chương 3: LÝ THUYẾT 

HÀNH VI TIÊU DÙNG 

3.1. Lý thuyết lợi ích 

3.1.1. Lợi ích 

3.1.2. Tổng lợi ích 

3.1.3. Lợi ích cân biên và quy 

luật lợi ích cận biên giảm dần 

3.2. Lý thuyết đường bàng 

quan 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Tính chất đường bàng 

quan 

3.2.3. Các đường bàng quan đặc 

biệt 

3.3. Lý thuyết ngân sách 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Tính chất đường ngân 

sách 

3.4. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu 

3.4.1. Lựa chọn dựa vào sự phối 

hợp giữa đường ngân sách và 

đường bàng quan 

3.4.2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu 

bằng cách so sánh MUX/PX với 

MUY/PY 

Thực hành bài tập chương 3, 

kiểm tra lần 1 

Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Thảo luận 

nhóm 

 

Làm BT 

chương 3 

Tham gia 

thảo luận 

-Trả lời câu 

hỏi, phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận, làm 

bài tập 

- Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[3] [4] 

4 Chương 4: LÝ THUYẾT 

HÀNH VI SẢN XUẤT 

4.1. Lý thuyết sản xuất 

4.1.1. Hàm sản xuất 

4.1.2. Sản xuất với một yếu tố 

đầu vào biến đổi (lao động) 

4.1.3. Sản xuất với hai đầu vào 

Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

Làm BT 

chương 4 

Tham gia 

thảo luận 

-Trả lời câu 

hỏi, phát 

biểu, trao 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[5] [4] 
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biến đổi 

4.2. Lý thuyết về chi phí sản 

xuất 

4.2.1. Khái niệm và phân loại chi 

phí 

4.2.2. Chi phí ngắn hạn và chi 

phí dài hạn 

4.2.4. Lựa chọn đầu vào với việc 

tối thiểu hoá chi phí 

4.3. Lý thuyết về lợi nhuận 

4.3.1. Doanh thu 

4.3.2. Lợi nhuận 

4.3.3. Điều kiện tối đa hoá lợi 

nhuận tổng quát 

Thực hành bài tập và thảo 

luận chương 4 

tiếp 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận, làm 

bài tập 

 

5 Chương 5: CẤU TRÚC THỊ 

TRƯỜNG 

5.1. Các loại thị trường 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Phân loại thị trường 

5.2. Cạnh tranh hoàn hảo 

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm của 

thị trường và đặc điểm của 

doanh nghiệp cạnh tranh hoàn 

hảo 

5.2.2. Quyết định sản xuất của 

doanh nghiệp CTHH trong ngắn 

hạn 

5.2.3. Đường cung trong ngắn 

hạn 

5.3. Độc quyền thuần túy 

5.3.1. Khái niệm, đặc điểm của 

thị trường và của doanh nghiệp 

độc quyền 

5.3.2. Nguyên nhân dẫn đến độc 

Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện 

tập và 

thực 

hành  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

 

Làm BT 

chương 2 

Tham gia 

thảo luận 

-Trả lời câu 

hỏi, phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, , làm 

bài tập 

 

LO.1.5 

LO.2.1 

LO.3.1 
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quyền 

5.3.3. Quyết định sản xuất của 

doanh nghiệp độc quyền thuần 

túy 

5.3.4. Sức mạnh thị trường của 

doanh nghiệp độc quyền thuần 

túy – chỉ số Lerner (L) 

5.3.5. Chi phí của xã hội do sức 

mạnh độc quyền (DWL) 

5.4. Cạnh tranh không hoàn 

hảo 

5.4.1. Cạnh tranh độc quyền 

5.4.2. Độc quyền tập đoàn 

- Tóm tắt lý thuyết và thực 

hành bài tập, thảo luận và sinh 

viên làm bài kiểm tra lần 2 

6 Chương 6: THỊ TRƯỜNG 

LAO ĐỘNG 

5.1. Cung lao động 

5.2. Cầu lao động 

5.3. Cân bằng cung cầu lao 

động 

5.4. Mức tiền lương tối thiểu 

- Tóm tắt lý thuyết 

Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng  

-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Chia sẻ 

theo cặp 

Tham gia 

thảo luận 

-Trả lời câu 

hỏi, phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận, làm 

bài tập 

 

LO.1.6 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[5] [6] 

7 Chương 7: NHỮNG KHUYẾT 

TẬT CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ 

VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 

6.1. Ảnh hưởng hướng ngoại 

6.2. hàng hóa công cộng 

6.3. Độc quyền 

6.4. Bất bình đằng kinh tế 

- Tóm tắt lý thuyết 

Gợi mở 

và vấn 

đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Trả lời câu 

hỏi, phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận, làm 

bài tập 

LO.1.7 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[5] [6] 

[7] 
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-Động 

não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

 

 Thảo luận nhóm đề tài số 1  Chuẩn bị 

bài và Thảo 

luận theo đề 

tài được 

giao 

  

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  Chuẩn bị 

bài và Thảo 

luận theo đề 

tài được 

giao 

  

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không có 

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: 10 % 

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: 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ , đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn 

(30%) 
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+ Tích cực tham gia các hoạt động học tập (20%) 

- Hình thức kiểm tra: Điểm danh và theo dõi hoạt động học tập.+ Tích cực tham 

gia ý kiến 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 5; tuần 9) 

+ 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. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ/ bài) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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). 

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.

2.1 

LO.

3.1 

1 Điểm chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ (20%) 

         

2.1. Bài kiểm tra lần 1 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 

 

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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1 PGS.TS Vũ Kim 

Dũng; PGS.TS 

Nguyễn Văn Công 

2018 Giáo trình Kinh tế 

học (Tập 1) 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

2. PGS.TS Vũ Kim 

Dũng; TS Đinh 

Thiện Đức 

2018 Bài tập Kinh tế vi 

mô 

NXB Lao động - Xã hội 

 

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 
N. Geogory 

Mankiw 

2003 Nguyên lý Kinh tế học 

tập I 

NXB Thống kê 

4 
Paul A 

Samueson 

2002 Kinh tế học tập I NXB Thống kê 

5 
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2013 Kinh tế học vi mô NXB Giáo dục 

6 

PGS.TS Cao 

Thúy Xiêm 

2008 Kinh tế học vi mô: Câu 

hỏi trắc nghiệm và bài 

tập 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

7 

PGS.TS Vũ 

Quang Thọ 

2010 Hệ thống câu hỏi trắc 

nghiệm và bài tập tình 

huống kinh tế học đại 

cương 

NXB Dân trí 

 

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 TL, BT KT 

1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ 

1.1. Khái niệm Kinh tế học và kinh tế Vi mô 

1.1.1. Khái niệm, bản chất Kinh tế học  

1.1.2. Phân loại  

1.1.3. Khái niệm Kinh tế Vi mô 

1.2. Ba vấn đề cơ bản của doanh nghiệp 

1.2.1 Sản xuất cho ai 

1.2.2 Sản xuất cái gì 

 

3 

 

1 
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1.2.3. Sản xuất như thế nào 

1.3. Các khái niệm 

1.3.1 Thị trường 

1.3.2 Chi phí cơ hội 

1.3.3. Giới hạn khả năng sản xuất 

 1.3.4. Hiệu quả kinh tế 

1.4. Các quy luật kinh tế cơ bản 

1.4.1. Quy luật lợi suất giảm dần 

1.4.2. Quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng 

Tóm tắt chương 1 và câu hỏi lý thuyết 

2 Chương 2: CUNG – CẦU  

2.1. Cầu 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Luật cầu 

2.1.3. Các hình thức biểu diễn cầu 

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu 

2.1.5. Sự vận động dọc theo đường cầu và sự dịch 

chuyển của đường cầu 

2.2. Cung 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Luật cung 

2.2.3. Các hình thức biểu diễn cung 

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung  

2.2.5. Sự vận động dọc theo đường cung và sự dịch 

chuyển của đường cung 

2.3. Cân bằng thị trường 

2.3.1. Trạng thái cân bằng cung cầu 

2.3.2. Trạng thái không cân bằng cung cầu 

2.4. Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường 

2.4.1. Kiểm soát giá 

2.4.2. Thuế 

2.5. Co giăn của cầu 

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2. Co dăn của cầu theo giá 

2.5.3. Co dăn chéo của cầu 

2.5.4. Co dăn của cầu theo thu nhập 

6 3  
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Tóm tắt lý thuyết, thực hành bài tập chương 2 

 Chương 3: LÝ THUYẾT HÀNH VI TIÊU DÙNG 

3.1. Lý thuyết lợi ích 

3.1.1. Lợi ích 

3.1.2. Tổng lợi ích 

3.1.3. Lợi ích cân biên và quy luật lợi ích cận biên 

giảm dần 

3.2. Lý thuyết đường bàng quan 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Tính chất đường bàng quan 

3.2.3. Các đường bàng quan đặc biệt 

3.3. Lý thuyết ngân sách 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Tính chất đường ngân sách 

3.4. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu 

3.4.1. Lựa chọn dựa vào sự phối hợp giữa đường 

ngân sách và đường bàng quan 

3.4.2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu bằng cách so sánh 

MUX/PX với MUY/PY 

Thực hành bài tập chương 3, kiểm tra lần 1 

 

4 2 1 

 Chương 4: LÝ THUYẾT HÀNH VI SẢN XUẤT 

4.1. Lý thuyết sản xuất 

4.1.1. Hàm sản xuất 

4.1.2. Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi (lao 

động) 

4.1.3. Sản xuất với hai đầu vào biến đổi 

4.2. Lý thuyết về chi phí sản xuất 

4.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí 

4.2.2. Chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn 

4.2.4. Lựa chọn đầu vào với việc tối thiểu hoá chi phí 

4.3. Lý thuyết về lợi nhuận 

4.3.1. Doanh thu 

4.3.2. Lợi nhuận 

4.3.3. Điều kiện tối đa hoá lợi nhuận tổng quát 

Thực hành bài tập chương 4 

5 2  
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 Chương 5: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG 

5.1. Các loại thị trường 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Phân loại thị trường 

5.2. Cạnh tranh hoàn hảo 

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường và đặc 

điểm của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 

5.2.2. Quyết định sản xuất của doanh nghiệp CTHH 

trong ngắn hạn 

5.2.3. Đường cung trong ngắn hạn 

5.3. Độc quyền thuần túy 

5.3.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường và của 

doanh nghiệp độc quyền 

5.3.2. Nguyên nhân dẫn đến độc quyền 

5.3.3. Quyết định sản xuất của doanh nghiệp độc 

quyền thuần túy 

5.3.4. Sức mạnh thị trường của doanh nghiệp độc 

quyền thuần túy – chỉ số Lerner (L) 

5.3.5. Chi phí của xã hội do sức mạnh độc quyền 

(DWL) 

5.4. Cạnh tranh không hoàn hảo 

5.4.1. Cạnh tranh độc quyền 

5.4.2. Độc quyền tập đoàn 

- Tóm tắt lý thuyết và thực hành bài tập, sinh viên 

làm bài kiểm tra lần 2 

6 3 1 

 Chương 6: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

5.1. Cung lao động 

5.2. Cầu lao động 

5.3. Cân bằng cung cầu lao động 

5.4. Mức tiền lương tối thiểu 

- Tóm tắt lý thuyết 

3 1  

 Chương 7: NHỮNG KHUYẾT TẬT CỦA THỊ 

TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 

6.1. Ảnh hưởng hướng ngoại 

6.2. hàng hóa công cộng 

6.3. Độc quyền 

3 1  
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6.4. Bất bình đằng kinh tế 

- Tóm tắt lý thuyết 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Hoàng Thanh Tuyền 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Duy Anh 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Kinh tế Vĩ mô 

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: Hoàng Thanh Tuyền 

- 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: tuyenht@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hồng 

- 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: hongnt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- 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 

2.4. Giảng viên 4: 

- 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 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hồng Cẩm 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 
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- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-2438517075    - Email: camnh@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KINH TÉ VĨ MÔ  

- Tên (tiếng Anh): Macro Economics 

- Mã học phần: 2204 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:                     30   

- Giờ thảo luận, bài tập, kiểm tra: 15  

- Giờ tự học:              135 

6. Mục tiêu của học phần: 

  Mục tiêu chủ yếu của học phần này là trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản, 

các nguyên lý và một số mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản - điểm mấu chốt để hiểu vệ sự 

vận động của nền kinh tế tổng thể. Sinh viên sẽ được giới thiệu các nguyên lý cơ bản của 

hạch toán thu nhập quốc dân, các nhân tố qui định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp, lãi 

suất, tỷ giá hối đoái, cũng như những nguyên lý cơ bản về các chính sách kinh tế vĩ mô. 

Ngoài ra, trong khoá học này sinh viên còn được trang bị một số công cụ và kỹ thuật 

phân tích được sử dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế. 

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 
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 Nắm vững các kiến thức cơ bản về hoạt động chung của 

nền kinh tế, các mục tiêu và công cụ vĩ mô.  

2 LO.2 

LO.1.2 Nắm được khái niệm GDP, GNP; thành thạo các 

phương pháp tính GDP. 

2 

LO.1.3 Cách tính sản lượng trong các mô hình kinh tế; phân tích 

được tác động của chính sách tài khóa. 

4 
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LO.1.4 Nắm được khái niệm cung tiền, cầu tiền, lãi suất cân 

bằng; phân tích được tác động của chính sách tiền tệ. 

4 

LO.1.5 Nắm được khái niệm của thị trường lao động, tổng cung; 

hiểu được quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế. 

3 

LO.1.6 Nắm được khái niệm thất nghiệp, lạm phát và mối quan 

hệ giữa thất nghiệp – lạm phát. 

3 

LO.1.7 Nắm được khái niệm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái; 

phân tích được các chính sách kinh tế vĩ mô trong nền 

kinh tế mở. 

4 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có khả năng phân tích, đánh giá dữ liệu, thông tin vĩ mô 

phục vụ việc ra quyết định. 

4 LO.7 

 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực lập luận, phát hiện và đưa ra các hướng giải 

quyết các vấn đề vĩ mô như lạm phát, thất nghiệp 

4 LO.13 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự vận hành của nền kinh tế. Cụ thể 

gồm: 

- Các khái niệm về kinh tế học vĩ mô. 

- Sự cân bằng tổng cung tổng cầu trong nền kinh tế.  

- Các công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô.  

- Lạm phát, thất nghiệp và tác động của các chính sách.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

của SV 
 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ 

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

-Gợi mở 

và vấn đáp 

Đọc nghiên 

cứu tài liệu 

LO.1.1 [1] [2]  
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1.1. Đối tượng và phương 

pháp nghiên cứu của kinh tế 

học vĩ mô 

1.1.1. Đối tượng 

1.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2. Hệ thống kinh tế vĩ mô 

1.2.1. Hệ thống kinh tế vĩ mô 

1.2.2. Tổng cung và tổng cầu 

của nền kinh tế  

1.2.3. Biểu diễn tổng cung và 

tổng cầu trên đồ thị 

1.3. Mục tiêu và các công cụ 

kinh tế vĩ mô 

1.3.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ 

mô 

1.3.2. Các chính sách kinh tế vĩ 

mô chủ yếu 

1.4. Một số khái niệm về mối 

quan hệ giữa các biến số kinh 

tế vĩ mô cơ bản 

1.4.1. Tổng sản phẩm quốc dân 

và sự tăng trưởng kinh tế  

1.4.2. Chu kỳ kinh doanh và sự 

thiếu hụt sản lượng 

1.4.3. Tăng trưởng và thất 

nghiệp 

1.4.4. Tăng trưởng và lạm phát 

1.4.5. Lạm phát và thất nghiệp 

Bài tập chương 1 

-Thuyết 

giảng 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

2 Chương 2: TỔNG SẢN 

PHẨM VÀ THU NHẬP 

QUỐC DÂN 

2.1. Tổng sản phẩm quốc dân 

2.1.1. Khái niệm về tổng sản 

phẩm quốc dân (GNP) 

2.1.2. Tổng sản phẩm quốc nội 

-Gợi mở 

và vấn đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

• Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[3] [4] 
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(GDP) 

2.1.3. Chỉ tiêu danh nghĩa và 

thực tế 

2.1.4. ý nghĩa của chỉ tiêu GNP 

và GDP trong phân tích kinh tế  

2.2. Phương pháp xác định 

GDP 

2.2.1. Sơ đồ luân chuyển kinh 

tế vĩ mô 

2.2.2. Phương pháp xác định 

GDP theo nguồn sản phẩm cuối 

cùng 

2.2.3. Phương pháp xác định 

GDP theo luồng thu nhập hoặc 

chi phí 

2.2.4. Phương pháp giá trị gia 

tăng 

2.3. Mối quan hệ giữa các chỉ 

tiêu tổng sản phẩm và thu 

nhập 

2.3.1. GDP và GNP 

2.3.2. GNP và tổng sản phẩm 

quốc dân ròng(NNP) 

2.3.3. Thu nhập quốc dân (Y) 

và thu nhập có thể sử dụng 

(YD) 

2.4. Các đồng nhất thức kinh 

tế vĩ mô cơ bản 

2.4.1. Đồng nhất thức giữa tiết 

kiệm và đầu tư 

2.4.2. Đồng nhất thức mô tả 

mối quan hệ giữa các khu vực 

trong nền kinh tế  

Bài tập chương 2 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

 

kiến, xây 

dựng bài 

• Làm 

bài tập 

cá nhân 

• Thảo 

luận 

nhóm 

3 Chương 3: TỔNG CẦU VÀ 

CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ 

-Thuyết 

giảng 

• Đọc 

nghiên 

LO.1.3 

LO.2.1 

[1] [2] 

[4] [3] 
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3.1. Tổng cầu và sản lượng 

cân bằng 

3.1.1. Tổng cầu trong mô hình 

đơn giản 

3.1.2. Tổng cầu trong nền kinh 

tế đóng có chính phủ 

3.1.3. Tổng cầu trong nền kinh 

tế mở 

3.2. Chính sách tài khoá 

3.2.1. Chính sách tài khoá 

trong lý thuyết 

3.2.2. Chính sách tài khoá 

trong thực tế 

3.2.3. Chính sách tài khoá và 

vấn đề thâm hụt ngân sách 

Bài tập chương 3 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

-Thảo luận 

nhóm 

 

cứu tài 

liệu 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

• Làm 

bài tập 

cá nhân 

-Thảo luận 

nhóm 

LO.3.1 

 Bài kiểm tra      

4 Chương 4: TIỀN TỆ VÀ 

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

4.1. Chức năng của tiền tệ 

4.1.1. Chức năng của tiền tệ 

4.1.2. Các loại tiền 

4.2. Mức cung tiền và vai trò 

kiểm soát tiền tệ của ngân 

hàng trung ương 

4.2.1. Tiền cơ sở 

4.2.2. Hoạt động của ngân hàng 

thương mại 

4.2.3. Xác định mức cung tiền 

4.2.4. Vai trò kiểm soát mức 

cung tiền của ngân hàng trung 

ương 

4.3. Mức cầu tiền tệ 

4.3.1. Các loại tài sản tài chính 

4.3.2. Mức cầu về tiền 

4.3.3. Mức cầu về tài sản và 

-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 

 

• Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

• Làm 

bài tập 

cá nhân 

Thảo luận 

nhóm 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[3] [4] 
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mối quan hệ với mức cầu về 

tiền 

4.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng 

cầu 

4.4.1. Cân bằng của thị trường 

tiền tệ 

4.4.2. Mối quan hệ giữa lãi 

suất, đầu tư, xuất khẩu 

4.4.3. Mối quan hệ giữa lãi suất 

với tổng cầu 

4.5. Chính sách tài khoá, tiền 

tệ 

4.5.1. Chính sách tài khoá 

4.5.2. Chính sách tiền tệ 

4.5.3. Phối hợp chính sách tài 

khoá và tiền tệ 

Bài tập chương 4 

5 Chương 5: TỔNG CUNG VÀ 

CÁC CHU KỲ KINH 

DOANH  

5.1. Đường tổng cầu kinh tế 

vĩ mô 

5.2. Thị trường lao động  

5.2.1. Cầu về lao động  

5.2.2. Cung về lao động và cân 

bằng của thị trường lao động  

5.3. Đường tổng cung 

5.3.1. Hai trường hợp đặc biệt 

của đường tổng cung 

5.3.2. Đường tổng cung thực tế 

5.4. Mối quan hệ tổng cung - 

tổng cầu và quá trình tự điều 

chỉnh của nền kinh tế  

5.4.1. Mối quan hệ tổng cung 

tổng cầu 

5.4.2. Sự điều chỉnh ngắn hạn, 

-Gợi mở 

và vấn đáp 

-Thuyết 

giảng 

-Tranh 

luận trực 

tiếp 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

-Chia sẻ 

theo cặp 

-Thảo luận 

nhóm 

 

• Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

• Làm 

bài tập 

cá nhân 

Làm việc 

nhóm 

LO.1.5 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[5] [4] 
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trung hạn và dài hạn 

5.5. Chu kỳ kinh doanh 

5.5.1. Phân tích chu kỳ kinh 

doanh  

5.5.2. Giới thiệu về lý thuyết 

nghiên cứu về chu kỳ kinh 

doanh 

Bài tập chương 5 

6 Chương 6: THẤT NGHIỆP 

VÀ LẠM PHÁT 

6.1. Thất nghiệp  

6.1.1. Thất nghiệp 

6.1.2. Phân loại thất nghiệp 

6.1.3. Cân bằng thị trường lao 

động và tỷ lệ thất nghiệp tự 

nhiên 

6.2. Lạm phát 

6.2.1. Định nghĩa và cách tính 

tỷ lệ lạm phát 

6.2.2. Phân loại lạm phát 

6.2.3. Các lý thuyết về lạm phát 

6.3. Mối quan hệ giữa lạm 

phát và thất nghiệp 

6.3.1. Đường Phillips ban đầu 

6.3.2. Đường Phillips mở rộng 

6.3.3. Đường Phillips dài hạn 

6.4. Các chính sách và biện 

pháp kinh tế vĩ mô kiểm soát 

lạm phát 

6.4.1. Chính sách tài khoá 

6.4.2. Chính sách tiền tệ 

Bài tập chương 6 

-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 

 

• Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

• Làm 

bài tập 

cá nhân 

Thảo luận 

nhóm 

LO.1.6 

LO.2.1 

LO.3.1 

[1] [2] 

[5] [4] 

7 Chương 7: KINH TẾ VĨ MÔ 

CỦA NỀN KINH TẾ MỞ 

7.1. Nguyên tắc lợi thế so 

sánh trong thương mại quốc 

-Gợi mở 

và vấn đáp 

-Thuyết 

giảng 

• Đọc 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

LO.1.7 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1] [2] 

[5] [4] 
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tế 

7.1.1. Lợi thế tuyệt đối 

7.1.2. Lợi thế so sánh 

7.2. Cán cân thanh toán quốc 

tế 

7.2.1. Tài khoản văng lai 

7.2.2. Tài khoản tư bản 

7.2.3. Cán cân thanh toán quốc 

tế 

7.3. Tỷ giá hối đoái và hệ 

thống tài chính quốc tế 

7.3.1. Tỷ giá hối đoái và thị tr-

ường ngoại hối 

7.3.2. Vai trò của tỷ giá hối 

đoái đối với các cân đối trong 

nước 

7.3.3. Các hệ thống tỷ giá hối 

đoái quốc tế 

7.4. Tác động của các chính 

sách kinh tế vĩ mô chủ yếu 

trong điều kiện kinh tế mở 

7.4.1. Chính sách tài khoá, tiền 

tệ trong nền kinh tế có chế độ 

tỷ giá cố định 

7.4.2. Chính sách tài khoá, tiền 

tệ trong nền kinh tế có chế độ 

tỷ giá thả nổi 

Bài tập chương 7 

-Luyện tập 

và thực 

hành  

-Động não 

-Nghiên 

cứu tình 

huống 

 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

• Làm 

bài tập 

cá nhân 

 

 Bài kiểm tra      

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Không có 

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: 
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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: 10 % 

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: 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ , đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn 

(30%) 

+ Tích cực tham gia các hoạt động học tập (20%) 

- Hình thức kiểm tra: Điểm danh và theo dõi hoạt động học tập. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 6 và tuần 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. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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 của đề thi kết thúc học phần. 

10.4. 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.

1.4 

LO.

1.5 

LO.

1.6 

LO.

1.7 

LO.

2.1 

LO.

3.1 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%)          

2.1. Bài kiểm tra lần 1 X X X     X X 

2.2. Bài kiểm tra lần 2    X X X X X X 

3 Điểm thi kết thúc học phần (70%) X X 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 Vũ Kim 

Dũng; PGS.TS 

Nguyễn Văn Công 

2018 Giáo trình Kinh tế 

học (Tập 2) 

NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2 PGS.TS Nguyễn Văn 

Công 

2018 Bài tập Nguyên lý 

kinh tế vĩ mô 

NXB Lao động  

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 David Begg, 

Stanley Fischer 

và Rudiger 

Dornbusch 

2008 Kinh tế học NXB Thống kê 

4 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2013 Kinh tế học vĩ mô NXB Giáo dục 

5 Paul A 

Samueson 

2002 Kinh tế học tập II NXB Thống kê 
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312. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản theo chương, mục  
Phân bổ thời gian 

LT BT,TL KT 

1 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ 

MÔ 

1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của 

kinh tế học vĩ mô 

1.1.1. Đối tượng 

1.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2. Hệ thống kinh tế vĩ mô 

1.2.1. Hệ thống kinh tế vĩ mô 

1.2.2. Tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế  

1.2.3. Biểu diễn tổng cung và tổng cầu trên đồ thị 

1.3. Mục tiêu và các công cụ kinh tế vĩ mô 

1.3.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô 

1.3.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu 

1.4. Một số khái niệm về mối quan hệ giữa các biến 

số kinh tế vĩ mô cơ bản 

1.4.1. Tổng sản phẩm quốc dân và sự tăng trưởng kinh 

tế  

1.4.2. Chu kỳ kinh doanh và sự thiếu hụt sản lượng 

1.4.3. Tăng trưởng và thất nghiệp 

1.4.4. Tăng trưởng và lạm phát 

1.4.5. Lạm phát và thất nghiệp 

Bài tập chương 1 

2  

 

 

2 Chương 2: TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP 

QUỐC DÂN 

2.1. Tổng sản phẩm quốc dân 

2.1.1. Khái niệm về tổng sản phẩm quốc dân (GNP) 

2.1.2. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

2.1.3. Chỉ tiêu danh nghĩa và thực tế 

2.1.4. ý nghĩa của chỉ tiêu GNP và GDP trong phân 

tích kinh tế  

2.2. Phương pháp xác định GDP 

2.2.1. Sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô 

2.2.2. Phương pháp xác định GDP theo nguồn sản 

5 1  
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phẩm cuối cùng 

2.2.3. Phương pháp xác định GDP theo luồng thu nhập 

hoặc chi phí 

2.2.4. Phương pháp giá trị gia tăng 

2.3. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng sản phẩm 

và thu nhập 

2.3.1. GDP và GNP 

2.3.2. GNP và tổng sản phẩm quốc dân ròng(NNP) 

2.3.3. Thu nhập quốc dân (Y) và thu nhập có thể sử 

dụng (YD) 

2.4. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 

2.4.1. Đồng nhất thức giữa tiết kiệm và đầu tư 

2.4.2. Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ giữa các khu 

vực trong nền kinh tế  

Bài tập chương 2 

3 Chương 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI 

KHOÁ 

3.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng 

3.1.1. Tổng cầu trong mô hình đơn giản 

3.1.2. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có chính phủ 

3.1.3. Tổng cầu trong nền kinh tế mở 

3.2. Chính sách tài khoá 

3.2.1. Chính sách tài khoá trong lý thuyết 

3.2.2. Chính sách tài khoá trong thực tế 

3.2.3. Chính sách tài khoá và vấn đề thâm hụt ngân 

sách 

Bài tập và thảo luận chương 3 

6 3 1 

 Bài kiểm tra lần 1    

4 Chương 4: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

4.1. Chức năng của tiền tệ 

4.1.1. Chức năng của tiền tệ 

4.1.2. Các loại tiền 

4.2. Mức cung tiền và vai trò kiểm soát tiền tệ của 

ngân hàng trung ương 

4.2.1. Tiền cơ sở 

4.2.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại 

5 3  
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4.2.3. Xác định mức cung tiền 

4.2.4. Vai trò kiểm soát mức cung tiền của ngân hàng 

trung ương 

4.3. Mức cầu tiền tệ 

4.3.1. Các loại tài sản tài chính 

4.3.2. Mức cầu về tiền 

4.3.3. Mức cầu về tài sản và mối quan hệ với mức cầu 

về tiền 

4.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu 

4.4.1. Cân bằng của thị trường tiền tệ 

4.4.2. Mối quan hệ giữa lãi suất, đầu tư, xuất khẩu 

4.4.3. Mối quan hệ giữa lãi suất với tổng cầu 

4.5. Chính sách tài khoá, tiền tệ 

4.5.1. Chính sách tài khoá 

4.5.2. Chính sách tiền tệ 

4.5.3. Phối hợp chính sách tài khoá và tiền tệ 

Bài tập chương 4 

5 Chương 5: TỔNG CUNG VÀ CÁC CHU KỲ 

KINH DOANH  

5.1. Đường tổng cầu kinh tế vĩ mô 

5.2. Thị trường lao động  

5.2.1. Cầu về lao động  

5.2.2. Cung về lao động và cân bằng của thị trường lao 

động  

5.3. Đường tổng cung 

5.3.1. Hai trường hợp đặc biệt của đường tổng cung 

5.3.2. Đường tổng cung thực tế 

5.4. Mối quan hệ tổng cung - tổng cầu và quá trình 

tự điều chỉnh của nền kinh tế  

5.4.1. Mối quan hệ tổng cung tổng cầu 

5.4.2. Sự điều chỉnh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 

5.5. Chu kỳ kinh doanh 

5.5.1. Phân tích chu kỳ kinh doanh  

5.5.2. Giới thiệu về lý thuyết nghiên cứu về chu kỳ 

kinh doanh 

Bài tập chương 5 

3 2  
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6 Chương 6: THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT 

6.1. Thất nghiệp  

6.1.1. Thất nghiệp 

6.1.2. Phân loại thất nghiệp 

6.1.3. Cân bằng thị trường lao động và tỷ lệ thất 

nghiệp tự nhiên 

6.2. Lạm phát 

6.2.1. Định nghĩa và cách tính tỷ lệ lạm phát 

6.2.2. Phân loại lạm phát 

6.2.3. Các lý thuyết về lạm phát 

6.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 

6.3.1. Đường Phillips ban đầu 

6.3.2. Đường Phillips mở rộng 

6.3.3. Đường Phillips dài hạn 

6.4. Các chính sách và biện pháp kinh tế vĩ mô 

kiểm soát lạm phát 

6.4.1. Chính sách tài khoá 

6.4.2. Chính sách tiền tệ 

Bài tập chương 6 

5 3  

7 Chương 7: KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ 

MỞ 

7.1. Nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại 

quốc tế 

7.1.1. Lợi thế tuyệt đối 

7.1.2. Lợi thế so sánh 

7.2. Cán cân thanh toán quốc tế 

7.2.1. Tài khoản văng lai 

7.2.2. Tài khoản tư bản 

7.2.3. Cán cân thanh toán quốc tế 

7.3. Tỷ giá hối đoái và hệ thống tài chính quốc tế 

7.3.1. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối 

7.3.2. Vai trò của tỷ giá hối đoái đối với các cân đối 

trong nước 

7.3.3. Các hệ thống tỷ giá hối đoái quốc tế 

7.4. Tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô chủ 

yếu trong điều kiện kinh tế mở 

4 1  
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7.4.1. Chính sách tài khoá, tiền tệ trong nền kinh tế có 

chế độ tỷ giá cố định 

7.4.2. Chính sách tài khoá, tiền tệ trong nền kinh tế có 

chế độ tỷ giá thả nổi 

Bài tập chương 7 
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- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: havt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phùng Thế Hùng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 
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- Giờ thảo luận, bài tập:   8  

- Giờ tự học:     90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế vững 

chắc về quản trị các tổ chức, bao gồm: Các vấn đề khái quát về quản trị các tổ chức, việc 

vận dụng quy luật và nguyên tắc trong quản trị, các chức năng của quản trị như lập kế 

hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Từ đó, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ khả 

năng tác nghiệp, thực hiện và tư vấn các vấn đề về quản trị trong các tổ chức, 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: 

Mã 

CĐR 

 

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 Vận dụng được những kiến thức về quản trị tổ chức, 

các phương diện của QTTC; các chức năng và vai trò 

của QTTC; việc vận dụng các quy luật và nguyên tắc 

trong quá trình quản trị; việc ra quyết định để giải 

quyết các vấn đề quản trị trong tổ chức.  

3 LO.3 

LO.1.2 Phân tích được vị trí, vai trò và cách thức thực hiện 

các chức năng quản trị lập kế hoạch, tổ chức, lãnh 

đạo, kiểm tra trong quản trị tổ chức.  

4 LO.3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng    

LO.2.1 Vận dụng được các kỹ năng thực hành quản trị các tổ 

chức: kỹ năng vận dụng quy luật và nguyên tắc quản 

trị; kỹ năng ra quyết định, kỹ năng thực hiện các quy 

trình quản trị như lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và 

kiểm tra.  

2 LO.8 

LO.2.2 Thao tác được các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng phân 

tích, tổng hợp và xử lý thông tin; kỹ năng làm việc 

2 LO.10 
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nhóm, giao tiếp, thuyết trình, thảo luận 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp    

LO.3.1 Có năng lực phản hổi, thể hiện quan điểm khi thực 

hiện và giải quyết các vấn đề của quản trị tổ chức  

3 LO.13 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về quản trị các tổ chức: Khái niệm quản trị, 

quản trị tổ chức; các phương diện của quản trị tổ chức; các chức năng, vai trò của quản trị 

tổ chức; quá trình vận dụng quy luật, nguyên tắc trong quản trị; quá trình sử dụng thông 

tin để ra quyết định trong quản trị và các chức năng của quản trị như lập kế hoạch, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm tra. Đồng thời rút ra bản chất của quản trị - vừa là một khoa học, 

vừa là một nghệ thuật, vừa là một nghề. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 

Các nội dung cơ bản theo 

chương, mục 

 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Tổng quan về quản trị 

các tổ chức 

1.1. Tổ chức và các hoạt động cơ 

bản của tổ chức 

1.1.1. Khái niệm và đặc trưng 

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của tổ 

chức 

1.1. Quản trị  tổ  chức 

1.2.1. Quản trị và các dạng quản trị 

1.2.2. Quản trị tổ chức 

1.2.2.1. Khái niệm QTTC 

1.2.2.2. Các phương diện của quản 

trị tổ chức 

1.2.2.3. Chức năng của quản trị tổ 

chức 

1.2.2.4. Vai trò của quản trị tổ chức 

Phương 

pháp thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp. 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liêu; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài. 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1]; [2]; 

[3] 
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1.2.2.5. Quản trị là một khoa học, 

một nghệ thuật và một nghề 

Bài tập tình huống chương 1 

2 Chương 2: Vận dụng quy luật và 

nguyên tắc trong quản trị 

2.1. Vận dụng quy luật trong quản 

trị      

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2.  Đặc điểm của các quy luật 

2.1.3. Cơ chế sử dụng các quy luật 

2.1.4. Một số quy luật vận dụng 

trong quản trị 

2.2. Vận dụng nguyên tắc trong 

quản trị  

2.2.1. Khái niện nguyên tắc 

2.2.2. Vị trí của các nguyên tắc  

2.2.3. Căn cứ hình thành nguyên 

tắc 

2.2.4. Một số nguyên tắc vận dụng 

trong quản trị 

Bài tập tình huống chương 2 

Phương 

pháp thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp. 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liêu; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài. 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1]; [2]; 

[3] 

3 Chương 3: Thông tin và quyết 

định trong quản trị 

3.1. Thông tin và hệ thống thông 

tin 

3.1.1. Khái niệm thông tin và hệ 

thống thông tin 

3.1.2. Vai trò của thông tin và hệ 

thống thông tin 

3.1.3. Yêu cầu đối với thông tin và 

hệ thống thông tin 

3.1.4. Một số hệ thống thông tin 

quản lý 

3.2. Quyết định quản trị 

3.2.1. Tổng quan về quyết định 

quản trị 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, thảo 

luận nhóm. 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài. 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1]; [2]; 

[3] 
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3.2.2. Quá trình đề ra và tổ chức 

thực hiện các quyết định quản trị 

3.2.3. Phương pháp ra quyết định 

quản trị  

Bài tập, bài tập tình huống 

chương 3 

4 Chương 4: Lập kế hoạch 

4.1. Lập kế hoạch chức năng đầu 

tiên của quản trị tổ chức   

4.1.1. Khái niệm và vai trò của 

LKH 

4.1.2. Hệ thống kế hoạch của tổ 

chức 

4.1.3. Quá trình lập kế hoạch 

4.2. Lập kế hoạch chiến lược  

4.2.1. Chiến lược và các cấp chiến 

lược của tổ chức 

4.2.1. Quản trị chiến lược 

4.3. Lập kế hoạch tác nghiệp  

4.2.1. Quản trị tác nghiệp 

4.2.2. Lập kế hoạch tác nghiệp 

Bài tập tình huống chương 4 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, thảo 

luận nhóm. 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài. 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

[1]; [2]; 

[3] 

5 Chương 5: Chức năng tổ chức 

5.1. Chức năng tổ chức và cơ cấu 

tổ chức   

5.1.1. Tổ chức và chức năng tổ 

chức 

5.1.2. Cơ cấu tổ chức 

5.1.3. Các thuộc tính của cơ cấu tổ 

chức 

5.2. Thiết kế cơ cấu tổ chức  

5.2.1. Các kiểu cơ cấu tổ chức 

5.2.2. Yêu cầu đối với cơ cấu tổ 

chức 

5.2.3. Những nguyên tắc tổ chức 

5.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, thảo 

luận nhóm. 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài. 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

[1]; [2]; 

[3] 
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cấu tổ chức 

5.3. Cán bộ quản trị tổ chức  

5.3.1. Cán bộ quản trị và vai trò của 

CBQT 

5.3.2. Yêu cầu đối với CBQT 

5.3.3. Phong cách làm việc của 

CBQT 

Bài tập tình huống chương 5 

6 Chương 6: Lãnh đạo 

6.1. Lãnh đạo và những căn cứ để 

lãnh đạo con người    

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Lãnh đạo và quản trị  

6.1.3. Kỹ năng lãnh đạo  

6.1.4. Nội dung của lãnh đạo  

6.2. Các phương pháp lãnh đạo 

con người trong tổ chức   

6.2.1. Khái niệm 

6.2.2. Nhu cầu và động cơ làm việc 

của con người 

6.2.3. Các phương pháp lãnh đạo 

con người trong hệ thống 

Bài tập tình huống chương 6 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, thảo 

luận nhóm. 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài. 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

[1]; [2]; 

[3] 

7 Chương 7: Kiểm tra 

7.1. Các khái niệm cơ bản về kiểm 

tra      

7.1.1. Khái niệm kiểm tra 

7.1.2. Bản chất của kiểm tra 

7.1.3. Vai trò của kiểm tra  

7.1.4. Nội dung và mức độ kiểm tra 

7.1.5. Những yêu cầu đối với hệ 

thống kiểm tra 

7.2. Quá trình kiểm tra 

7.2.1. Xây dựng hệ thống các tiêu 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, thảo 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

 [1]; [2]; 

[3] 
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chuẩn 

7.2.2. Đo lường và đánh giá sự thực 

hiện  

7.2.3. Điều chỉnh các hoạt động 

7.3. Hình thức và kỹ thuật kiểm 

tra  

7.3.1. Các hình thức kiểm tra  

7.3.2. Các kỹ thuật kiểm tra  

Bài tập tình huống chương 7 

luận nhóm. bài. 

8 Bài thảo luận nhóm: Tìm hiểu về 

cơ cấu tổ chức của một tổ chức 

cụ thể cho biết cơ cầu tổ chức đó 

ảnh hưởng như thế nào đến việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của tổ chức.  

 Chuẩn bị 

bài và thảo 

luận theo 

đề tài được 

giao 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

[1], [2], 

[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: 10 % 

Được thực hiện kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên; việc tham gia xây 

dựng bài trên lớp thông qua các giờ học trên lớp  

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm kiểm tra việc chuẩn bị bài ở 

nhà của sinh viên; đánh giá thái độ học tập trên lớp như đi học chuyên cần, tham gia xây 

dựng bài; nắm được thông tin phản hồi của người học. 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 
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+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- 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: 20 % 

- Là điểm trung bình chung của bài kiểm tra giữa kì và điểm thảo luận [= (điểm 

thảo luận nhóm + điểm bài kiểm tra giữa kì)/2] 

(1) Bài kiểm tra giữa kì 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

(2) Bài thảo luận 

+ Mục đích: Kiểm tra kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề của quản trị; kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 

+ Các kĩ thuật đánh giá: Nhóm tự đánh giá mức độ tham gia của các thành viên 

của nhóm trong quá trình thảo luận và giảng viên đánh giá kết quả thảo luận của nhóm 

trong buổi thuyết trình 

+ Hình thức: Các thành viên trong nhóm tự chấm điểm và giảng viên chấm việc 

thuyết trình trên lớp 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

 

0 điểm 

 

Trừ tối đa 2 điểm 

so với điểm của 

nhóm 

 

Tính bằng điểm của 

nhóm 

 

Cộng tối đa 2 

điểm so với điểm 

của nhóm 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Không tham 

gia, không chấp 

hành phân công 

của nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng góp 

Tham gia ở mức độ 

trung bình 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều 

đóng góp 
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- 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 

(4-5,4) 

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 ít 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và giải 

thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, giải thích 

chưa rõ ràng, 

thiếu hình 

ảnh minh họa  

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, 

phong phú, 

đẹp 

50% 

Trình 

bày 

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ ý, 

không đẹp, 

thiếu logic 

Slide trình 

bày đủ ý 

nhưng 

không 

logic 

Slide trình 

bày đủ ý, 

logic nhưng 

chưa đẹp, 

thiếu thành 

thạo 

Slide trình 

bày đủ ý, 

logic, thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày nhưng 

chưa đẹp 

Slide trình 

bày đủ ý, 

logic, đẹp; 

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, 

khó hiểu, 

vượt thời 

gian quy 

định, thiếu 

tương tác 

với người 

nghe 

Trình bày 

dễ hiểu 

nhưng  

vượt thời 

gian quy 

định, thiếu 

tương tác 

với người 

nghe 

Trình bày 

ngắn gọn, dễ 

hiểu, đúng 

thời gian quy 

định nhưng 

thiếu tương 

tác với người 

nghe 

Trình bày 

ngắn gọn dễ 

hiểu, đúng 

thời gian 

quy định; 

tương tác tốt 

với người 

nghe.  

Trình bày 

thuyết 

phục, thu 

hút được 

sự chú ý 

của người 

nghe, 

tương tác 

tốt với 

người 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định 

25% 

 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được 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 của đề thi kết thúc học phần. 

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.2.1 

 

LO.2.2 

 

LO.3.1 

 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X X X 

 

2 

Điểm kiểm tra giữa kì (20 %), trong đó:  

- Bài kiểm tra giữa kỳ  X  X  X 

- Bài thảo luận X X X X X 

3 Điểm thi kết thúc học phần 

(70%) 

X X X   
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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 Đoàn 

Thị Thu Hà và 

PGS.TS Nguyễn 

Thị Ngọc Huyền 

2009 Giáo trình Quản trị 

học 

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 

[2] PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền, PGS.TS Đoàn Thị Thu 

Hà và PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà 

(đồng chủ biên) 

2018 Giáo trình 

Quản lý học 

NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

[3] Lưu Đan Thọ   2014 Quản trị học 

trong xu thế 

hội nhập 

NXB Tài Chính 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 

STT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT 
Thực hành, 

thảo luận 

1 Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức 4  

2 Chương 2: Vận dụng quy luật và nguyên tắc trong 

quản trị 

3  

3 Chương 3: Thông tin và quyết định trong quản trị 3 2 

4 Chương 4: Lập kế hoạch 3  

5 Chương 5: Chức năng tổ chức 4 4 

6 Chương 6: Lãnh đạo 2 2 
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7 Chương 7: Kiểm tra 3  

8 Tổng số 22 8 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Vũ Thị Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: 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: Thạc 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 Ngọc Trường 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-24-38571703    - Email: truongnn@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): MARKETING CĂN BẢN  

- Tên (tiếng Anh): Principles of Marketing  

- Mã học phần: 1507 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          35     

mailto:hatm@dhcd.edu.vn
mailto:thainth@dhcd.edu.vn
mailto:huyentt@dhcd.edu.vn
mailto:truongnn@dhcd.edu.vn
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- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Marketing. Nắm được những 

khái niệm cơ bản, quá trình quản trị Marketing. Biết sử dụng các các công cụ của chiến 

lược Markeing hỗn hợp trong thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Từ việc nghiên cứu môn học, 

sinh viên có thể hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động Marketing trong doanh nghiệp nhất 

là khi cạnh tranh trên thương trường ngày càng quyết liệt và bối cảnh Việt Nam gia nhập 

WTO, 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: 

Mã 

CĐR 

 

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 LO.5 

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 LO.5 

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 LO.5 

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. 

3 LO.6 

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 khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc 

lập, theo nhóm khoa học trong hoạt động marketing 

của doanh nghiệp. 

3 LO.9 
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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: 

  Giới thiệu về bản chất của marketing và hệ thống nghiên cứu Marketing để từ đó 

tiến hành nghiên cứu thị trường (nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu môi trường 

kinh doanh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh). Từ đó, xác định tiêu thức phù hợp để phân 

đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, tạo sự khác biệt trong 

tâm trí khách hàng. Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch marketing, xác định mô hình tổ 

chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp. Học phần giúp sinh viên tìm hiểu về 4P 

(các chính sách bộ phận  của Marketing-Mix , Products - Sản phẩm, Price - Giá bán sản 

phẩm, Place - Thiết lập kênh phân phối sản phẩm, Promotion - Xúc tiến hỗn hợp) từ đó 

nâng cấp thành nhiều chữ P hơn nữa; 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 nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập 

CĐR học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 
 

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 

-Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp. 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

Q1, Q2 
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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 

 

Giao đề tài 

thảo luận 

nhóm, lập 

kế hoạch 

Marketing 

sản phẩm 

mới 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài 

 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 

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 

Thuyết 

giảng, 

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 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

Q1, Q2 

 Chương 3: Môi trường 

Marketing 

3.1. Khái quát chung về môi 

-Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.2.2 

Q1, Q2 
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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 

Gợi mở - 

vấn đáp, 

Thảo luận 

nhóm. 

- Giao đề 

tào thảo 

luận về 

môi trường 

Marketing 

 

trả lời câu 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

 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 thương 

mại 

4.2.3. Các tổ chức phi lợi 

nhuận 

-Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp. 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

Q1, Q2 

 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 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp. 

 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

 

Q1, Q2 
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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 

xây dựng 

bài. 

 Chương 6: Hoạch định chiến 

lược Marketing và tổ chức 

bộ máy nhân sự Marketing 

6.1. Hoạch định chiến lược 

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 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp, 

Thảo luận 

nhóm. 

 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài. 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2 
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 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 phẩm 

7.2.5. Quyết định về chủng loại 

và danh mục sản phẩm 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp, 

thảo luận 

nhóm. 

 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 

 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 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài. 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

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 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

Q1, Q2 
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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 

vấn đáp, 

thảo luận 

nhóm. 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài. 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 Chương 10: Chính sách xúc 

tiến 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 

Thuyết 

giảng, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài liệu; 

nghe giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; thảo 

luận theo 

nhóm; 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.2.4 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 
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10.3.5. Phân bổ ngân sách 

truyền thông 

10.3.6. Lựa chọn phương tiên 

truyền thông 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vi mô               Mã HP: 2203 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vĩ mô     Mã HP: 2204 

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: 10 % 

- 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  

+ 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: 20 % 

* 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): 
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- 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). 

- 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 

- 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 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% 
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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% 

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: 70 % 

- 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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- Hình thức: Thi viết (90 phút). 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Điểm 

chuyên cần 

(10%) 

Bài kiểm tra 1 

(10%) 

Bài kiểm tra 2 

(10%) 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

(70%) 

LO.1.1 X X  X 

LO.1.2 X  X X 

LO.1.3 X   X 

LO.2.1 X X X X 

LO.2.2 X  X X 

LO.2.3 X  X  

LO.2.4 X  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 

2013 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 
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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 TL KT 

1 Chương 1: Bản chất Marketing  

4 

 

 

 

2 Chương 2: Hệ thống thông tin Marketing 2   

3 Chương 3: Môi trường Marketing 4 1  

4 Chương 4: Hành vi khách hàng 4 1  

5 Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục 

tiêu và định vị thị trường 

6 1  

6 Chương 6: Hoạch định chiến lược Marketing và tổ chức bộ 

máy nhân sự Marketing 

2 1  

7 Chương 7: Chính sách sản phẩm 4 1  

8 Chương 8: Chính sách giá cả 4 1  

9 Chương 9: Chính sách phân phối 2 1  

10 Chương 10: Chính sách xúc tiến hỗn hợp 2 1  

11 Bài kiểm tra số 1 và 2  2 1 

 Tổng số 34 10 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Tạ Minh Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Nguyên lý kế toán 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Kế toán 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Đinh Thị Thủy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng khoa Kế toán - Giảng viên chính , Thạc sĩ  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: thuydt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Kiều Thị Thu Hiền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Nghiên cứu sinh 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: hienktt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Kim Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính,  Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: kimanhvt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Bích Thủy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên ,  Thạc  sỹ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: thuyvb@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên:  Đỗ Hương Quỳnh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên  ,  Thạc sĩ 

mailto:thuydt@dhcd.edu.vn
mailto:hienktt@dhcd.edu.vn
mailto:kimanhvt@dhcd.edu.vn
mailto:thuyvb@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074   - Email: quynhdh@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên ,Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: huongnt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

- Tên (tiếng Anh):  Principle of Accounting 

- Mã học phần: 1310 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          45     - Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ thực hành  0 

- Giờ thảo luận :  0  - Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kế toán, tạo nền tảng 

sinh viên dễ tiếp thu nghiên cứu kế toán sâu hơn theo chuyên ngành đào tạo chuyên 

ngành Kế toán bậc đại học. Học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về khái 

niệm, định nghĩa, đối tượng, nguyên tắc, chức năng nhiệm vụ, vai trò của kế toán; các 

phương pháp kế toán; vận dụng các phương pháp kế toán vào quá trình 3 hoạt động kinh 

doanh căn bản của một đơn vị cụ thể. Giúp sinh viên có khả năng:Giải thích những vấn 

đề cơ bản của nguyên lý kế toán:khái niệm, định nghĩa, chức năng, đối tượng và phương 

pháp của kế toán; các nguyên lý, nguyên tắc trong kế toán; Giải thích công việc kế toán 

các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu; Trình bày quy trình kế toán cơ bản và đơn giản qua các 

bước: Chứng từ - Tài khoản, Sổ kế toán - Báo cáo tài chính. Vận dụng các phương pháp 

kế toán để thực hiện một chu trình kế toán cơ bản và đơn giản qua các bước: Chứng từ - 

Tài khoản, Sổ kế toán - Báo cáo tài chính.Có ý thức tuân thủ những nguyên tắc, những 

phương pháp kế toán; Luôn cẩn trọng khi thực hiện công việc liên quan đến kế toán. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây (LO): 

mailto:quynhdh@dhcd.edu.vn
mailto:huongnt@dhcd.edu.vn
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Mã 

CĐR 

học 

phần 

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.4 

LO.1.1 Hiểu được bản chất của hạch toán kế toán, yêu cầu của 

thông tin kế toán, các nguyên tắc kế toán 

2 

LO.1.2 Hiểu và nhận biết được các đối tượng kế toán 2 

LO.1.3 Nắm bắt đựợc chứng từ kế toán và nhận diện được các 

yếu tố của bản chứng từ kế toán 

2 

LO.1.4 Hiểu và nắm được nội dung và trình tự tính giá của tài 

sản trong giai đoạn mua vào, sản xuất và tiêu thụ trong 

đơn vị  

2 

LO.1.5 Nắm bắt được nguyên tắc chung về định khoản kế toán 

của các TKKT, vận dụng được cách định khoản một số 

nghiệp vụ kinh tế liên quan đến đói tượng kế toán 

3 

LO.1.6 Hiểu được phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, qua 

đó nắm được hệ thống các BCTC 

2 

LO.1.7 Vận dụng các phương pháp của kế toán để ghi chép 

một số các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong đơn vị 

3 

LO.1.8 Hiểu và nắm được các loại sổ kế toán và cách ghi chép 

vào từng loại hình sổ cơ bản  

3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

 

 

 

 

 

LO.6 

LO.2.2 Hình thành kỹ năng nhận diện, phân loại các đối tượng 

kế toán 

3 

LO.2.3 Hình thành kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trên các 

chứng từ kế toán 

3 

LO.2.4 Hình thành kỹ năng nhận biết và đo lường được giá trị 

ghi sổ của các tài sản trong đơn vị theo quy định hiện 

hành 

3 

LO.2.5 Hình thành kỹ năng phân loại, thu thập, xử lý thông tin 3 
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kế toán trên các sổ kế toán (TKKT) liên quan 

LO.2.6 Hình thành kỹ năng tổng hợp, lập BCTC để cung cấp 

thông tin kế toán trên các BCTC. 

3 

LO.2.7 Hình thành kỹ năng vận dụng các phương pháp để xử 

lý các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong đơn vị 

3 

LO.2.8 Hình thành kỹ năng ghi sổ kế toán liên quan đến các 

nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong đơn vị 

3 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, có ý 

thức tự học để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm 

để nâng cao trình độ chuyên môn. 

3 LO.13 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Nguyên lý kế toán giới thiệu và cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản nhất về kế toán , từ các khái niệm, bản chất, đối tượng, phương pháp của 

hạch toán kế toán, cho đến sự vận dụng các phương pháp đó trong việc thu thập thông 

tin, ghi chép về các đối tượng kế toán trong một doanh nghiệp. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài 

liệu 

học 

tập 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

1 Chương 1 : Bản chất của hạch  

 

toán kế toán  

1.1. Tính tất yếu khách quan của 

hạch toán kế toán 

1.1.1. Khái niệm hạch toán 

1.1.2. Thước đo sử dụng trong hạch 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

 

LO.1.1 

LO.3.1 

[1] 
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toán 

1.1.3. Các loại hạch toán 

1.2. Hạch toán kế toán trong hoạt 

động quản lý 

1.2.1. Vai trò của thông tin kế toán 

trong quản lý 

1.2.2. Yêu cầu cuả thông tin kế toán 

1.3. Khung pháp lý kế toán 

Bài tập chương 1 

đề dựng bài 

2 Chương 2: Đối tượng nghiên cứu 

và các phương pháp kế toán   

2.1. Đối tượng nghiên cứu của kế 

toán 

2.1.1. Khái quát chung về đối tương 

nghiên cứu của kế toán 

2.1.2.Tài sản và nguồn vốn 

2.1.2.1. Tài sản 

2.1.2.2 Nguồn vốn 

2.1.3. Sự vận động của tài sản 

trong quá trình kinh doanh 

2.2. Hệ thống các phương pháp 

kế toán 

2.2.1. Phương pháp chứng từ kế 

toán 

2.2.2. Phương pháp tính giá 

2.2.3. Phương pháp tài khoản kế 

toán 

2.2.4. Phương pháp tổng hợp và 

cân đối kế toán 

Bài tập chương 2 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

[1], 

[2], 

[3],[4]

[5] 

3 Chương 3: Phương pháp chứng 

từ  

3.1. Khái quát chung về phương 

pháp chứng từ kế toán 

3.1.1. Khái niệm về phương pháp 

chứng từ kế toán 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.1 

[1], 

[2], 

[3],[4]

[5] 
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3.1.2. Các yếu tố cấu thành nên 

phương pháp chứng từ kế toán 

3.1.3. Ý nghĩa, vai trò của phương 

pháp chứng từ kế toán 

3.2. Hệ thống bản chứng từ kế 

toán 

3.2.1. Khái niệm bản chứng từ kế 

toán 

3.2.2. Các yếu tố trên bản chứng từ 

kế toán 

3.2.3. Phân loại chứng từ kế toán 

3.2.4. Một số nội quy về chứng từ 

kế toán 

3.3. Luân chuyển chứng từ 

3.3.1. Luân chuyển chứng từ và ý 

nghĩa luân chuyển chứng từ 

3.3.2. Kế hoạch luân chuyển chứng 

từ 

3.4. Chứng từ điện tử 

3.4.1. Khái niệm 

3.4.2. Các qui định  

Bài tập chương 3 

quyết vấn 

đề 

kiến, xây 

dựng bài 

4 Chương 4: Phương pháp tính giá   

4.1. Khái quát chung về phương 

pháp tính giá 

4.1.1. Khái niệm về phương pháp 

tính giá 

4.1.2. Sự cần thiết của phương 

pháp tính giá 

4.1.3. Yêu cầu và nguyên tắc của 

phương pháp tính giá 

4.2. Nội dung và trình tự tính giá 

tài sản trong doanh nghiệp 

4.2.1. Nội dung và trình tự tính giá 

tài sản mua vào 

4.2.2. Nội dung và trình tự tính giá 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.1 

[1], 

[2], 

[3],[4]

[5] 
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tài sản hình thành quaquá trình sản 

xuất 

4.2.3. Nội dung và trình tự tính giá 

tài sảntiêu thụ 

Bài tập chương 4 

 Bài kiểm tra số 1 (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm tra) 

  LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

 

5 Chương 5 : Phương pháp tài 

khoản kế toán 

5.1. Khái quát chung về phương 

pháp tài khoản kế toán 

5.1.1. Khái niệm về phương pháp 

tài khoản kế toán 

5.1.2. Các yếu tố cấu thành nên 

phương pháp tài khoản kế toán 

5.1.3. Vị trí, tác dụng của phương 

pháp tài khoản kế toán 

5.2. Tài khoản kế toán  

5.2.1. Khái niệm 

5.2.2.Kết cấu chung của tài khoản 

kế toán 

5.2.3. Nội dung cơ bản của tài 

khoản kế toán 

5.2.4. Nguyên tắc thiết kế tài khoản 

kế toán 

5.2.5. Kết cấu của một số tài khoản 

kế toán cơ bản 

5.3. Các quan hệ đối ứng tài 

khoản 

5.3.1. Các quan hệ đối ứng 

5.3.2. Phương pháp ghi sổ kép 

5.4. Hệ thống tài khoản kế toán  

5.4.1. Phân loại tài khoản kế toán 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.5 

LO.2.5 

LO.3.1 

[1], 

[2], 

[3],[4]

[5] 
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5.4.2. Tổng quan về hệ thống tài 

khoản kế toán 

5.4.3. Đánh số hiệu và tên gọi các 

tài khoản 

5.4.4. Hệ thống TKKT doanh 

nghiệp 

Bài tập chương 5 

6 Chương 6 : Phương pháp tổng 

hợp cân đối kế toán 

6.1.Khái quát chung về phương 

pháp tổng hợp cân đối 

6.1.1. Khái niệm về phương pháp 

tổng hợp cân đối 

6.1.2. Nội dung của phương pháp 

tổng hợp cân đối 

6.1.3. Ý nghĩa, tác dụng của 

phương pháp tổng hợp cân đối 

6.2. Hệ thống báo cáo tài chính 

6.2.1. Bảng Cân đối kế toán 

6.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh 

6.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

6.2.4. Thuyết minh báo cáo kế toán 

Bài tập chương 6 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 6 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.6 

LO.2.6 

LO.3.1 

[1], 

[2], 

[3],[4]

[5] 

7  Chương 7: Kế toán các quá trình 

kinh doanh chủ yếu trong doanh 

nghiệp 

7.1. Kế toán quá trình mua vào 

7.1.1. Nhiệm vụ kế toán 

7.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

7.1.3. Nội dung kế toán 

7.2. Kế toán quá trình sản xuất 

7.2.1. Nhiệm vụ kế toán 

7.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

7.2.3. Nội dung kế toán 

7.3. Kế toán quá trình tiêu thụ 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 7 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.7 

LO.2.7 

LO.3.1 

[1], 

[2] 
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7.3.1. Nhiệm vụ kế toán 

7.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

7.3.3. Nội dung kế toán 

Bài tập chương 7 

 Bài kiểm tra số 2 (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm tra) 

  LO.1.5 

LO.1.6 

LO.1.7 

LO.2.5 

LO.2.6 

LO.2.7 

 

8 Chương 8 : Sổ kế toán và các 

hình thức ghi sổ  

8.1.Sổ kế toán 

8.1.1. Khái niệm và tác dụng của sổ 

kế toán 

8.1.2. Các loại sổ kế toán 

8.1.3. Chu trình kế toán trên sổ kế 

toán 

8.2. Các hình thức kế toán cơ bản 

8.2.1. Khái niệm hình thức sổ kế 

toán và các đặc trưng cơ bản của 

hình thức sổ 

8.2.2. Hình thức sổ Nhật ký chung 

8.2.3. Hình thức sổ Nhật ký – sổ cái 

8.2.4. Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ 

8.2.5. Hình thức sổ Nhật ký – 

chứng từ 

Bài tập chương 8 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu 

hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 8 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.8 

LO.2.8 

LO.3.1 

[1], 

[2], 

[3],[4]

[5] 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu: 

Người học đã học các học phần 

- Kinh tế vi mô    Mã HP: 1245 

- Kinh tế vĩ mô    Mã HP: 1256 

9.2. Yêu cầu khác: 
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- Đối với SV: để tham gia bài đánh giá cuối kỳ, SV phải có mặt trên lớp lớn hơn 

hoặc bằng 80% thời gian lên lớp. 

- Đối với cơ sở vật chất: Phòng học lý thuyết đảm bảo tốt và đầy đủ các trang thiết 

bị điện và dạy học gồm mic, máy chiếu, bảng, thiết bị điện; Phòng học thoáng mát, bàn 

ghế vừa đủ với sinh viên và thuận tiện cho việc hoạt động nhóm. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)   trọng số: 10 % 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện) 

+ Đi học đầy đủ, có ý thức: 50% 

+ Tích cực làm bài và tham gia hoạt động trên lớp: 50% 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra miệng, làm bài tập nhóm 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ: (Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được giữa kỳ của môn 

học làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Hình thức: Làm bài kiểm tra trên lớp (sau khi học xong chương 4,7): Bài làm tự 

luận hoặc trắc nghiệm trên lớp (1 tiết học) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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): Theo ma trận đề thi và lịch thi của Phòng khảo thí 

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.

2.2 

LO.

2.3 

LO. 

2.4 

LO.

2.5 

LO. 

2.6 

LO.

2.7 

LO.

2.8 

LO.

3.1 

1 Điểm chuyên 

cần (10%) 

X X X X X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

             

2.1 Bài kiểm tra 

lần 1 

  X X  X X X      
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2.1 Bài kiểm tra 

lần 2 

    X    X X X   

3 Điểm thi kết 

thúc học phần 

(70%) 

X X X X X X X X X X X X  

 

11. Tài liệu học tập 

10.1. Tài liệu chính: 

[1] Nghiêm Văn Lợi (2018), Giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Tài Chính. 

[2] Phạm Thị Bích Chi (2012), Bài tập Nguyên lý kế toán, NXB Kinh tế Quốc Dân 

11.2. Tài liệu tham khảo: 

[3] Đoàn Xuân Tiên, Lê Văn Liên, Nguyễn Thị Hồng Vân (2018), Giáo Trình nguyên lý 

kế toán, NXB Tài chính. 

[4] Luật Kế toán 2015/2015/QH13,   

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_pag

e=1&mode=detail&document_id=183198. 

[5] Thông tư 133/2016/TT-BTC, 2016: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-

nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-

vua-284997.aspx. 

[6] Thông tư 200/2014/TT-BTC, 2014: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-

nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-

263599.aspx 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản  
Phân bổ thời gian 

LT TL BCTT 

1 Chương 1 : Bản chất của hạch toán kế toán 3   

2 Chương 2: Đối tượng nghiên cứu và các phương pháp 

kế toán 

6   

3 Chương 3: Phương pháp chứng từ  4   

4 Chương 4: Phương pháp tính giá  7   

 Bài kiểm tra 1 (Các kiến thức đã học đến thời điểm 

kiểm tra) 

1   

5 Chương 5 : Phương pháp tài khoản kế toán 9   

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-263599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-263599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-263599.aspx
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6 Chương 6 : Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán 5   

7 Chương 7: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp 

9 

 

  

 Bài kiểm tra số 2 (Các kiến thức đã học đến thời điểm 

kiểm tra) 

1   

8 Chương 8: Sổ kế toán và các hình thức ghi sổ     

 Tổng cộng 45   

 

1. Ngày ký: 30/08/2019   

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

P.TRƯỞNG KHOA 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

 

(đã ký) 

 

Đinh Thị Thủy 

 

(đã ký) 

 

Vũ Bích Thủy 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị doanh nghiệp  

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: Nguyễn Thị Thanh Quý 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: quyntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Kim Thanh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: thanhnk@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Đàm Khắc Cử 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Khảo thí và ĐBCL, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: cudk@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

- Tên (tiếng Anh): Enterprises Management 

- Mã học phần: 1531 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:            26   

- Giờ thảo luận:                                          4 

mailto:quyntt@dhcd.edu.vn
mailto:thanhnk@dhcd.edu.vn
mailto:cudk@dhcd.edu.vn
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- Giờ tự học:     90  

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế về 

quản trị doanh nghiệp, bao gồm: Các vấn đề khái quát về doanh nghiệp, quản trị, quản trị 

doanh nghiệp và các lĩnh vực quản trị như: quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp, quản 

trị marketing, quản trị tài chính. 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 đã được 

nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức và ứng dụng vào hoạt động thực tiễn khi lầm 

việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất, marketing, tài chính 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 
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 khái quát về doanh nghiệp, các loại hình 

doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. 

2 LO.5 

LO1.2 Vận dụng kiến thức chuyên môn để phân tích môi 

trường kinh doanh của doanh nghiệp, sứ mệnh doanh 

nghiệp và chiến lược kinh doanh cơ bản của doanh 

nghiệp 

3 LO.5 

LO.1.3 Vận dụng được các công cụ marketing như: công cụ 

sản phẩm, công cụ giá cả, công cụ phân phối, công 

cụ xúc tiến hỗn hợp để thực hiện tốt vai trò thỏa mãn 

nhu cầu cho thị trường và thúc đẩy quá trình tiêu thụ. 

3 LO.5 

LO.1.4 Vận dụng các kiến thức về dự báo nhu cầu và hoạch 

định tổng hợp để dự báo số lượng tiêu thụ sản phẩm 

của doanh nghiệp trong ngắn hạn và lập kế hoạch sản 

xuất. 

3 LO.5 

LO.1.5 Hiểu được khái quát về quản trị tài chính, quản trị 

vốn, chi phí sử dụng vốn vay, đòn bẩy và cơ cấu vốn 

2 LO.5 



 

453 

 

của doanh nghiệp.  

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1  Kĩ năng tổng hợp kết quả phân tích môi trường kinh 

doanh và từ đó hình thành các chiến lược; xây dựng 

các giải pháp cho chiến lược cơ bản (chiến lược xâm 

nhập thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm, 

chiến lược phát triển thị trường). 

2 LO.6 

LO.2.2 Có kĩ năng lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng 

hóa. 

3 LO.6 

LO.2.3 Có kỹ năng tính toán được dòng tiền và cách thức 

huy động vốn cho doanh nghiệp. 

3 LO.6 

LO.2.4 Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm có hiệu quả. 

4 LO.9 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc áp dụng kiến thức 

chuyên môn để phân tích môi trường kinh doanh, các 

giải pháp chiến lược cơ bản của doanh nghiệp và hỗ 

trợ hoạt động tiêu thụ; áp dụng được các phương 

pháp để thực hiện dự báo nhu cầu và lập kế hoạch 

sản xuất.  

3 LO.13 

LO.3.2 Có tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực trong thực 

hiện quy chế làm việc của doanh nghiệp, trách nhiệm 

với cộng đồng và xã hội. 

3 LO.14 

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 doanh 

nghiệp như: khái niệm doanh nghiệp, quản trị, quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, kỹ 

năng và vai trò của nhà quản trị, cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện 

nay 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực quản trị trong doanh 

nghiệp như: quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị tài chính. 

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 giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học của 

sinh viên 

Tài liệu 

tham khảo 

1 Chương 1: Tổng quan về 

doanh nghiệp và Quản trị 

doanh nghiệp  

1.1. Những vấn đề cơ bản về 

doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp 

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp 

1.1.3. Phương thức hoạt động 

của DN trong cơ chế thị trường  

1.1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn 

của doanh nghiệp 

1.2. Tổng quan về quản trị 

doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm quản trị 

1.2.2. Chức năng quản trị 

1.2.3. Khái niệm quản trị doanh 

nghiệp 

1.2.4. Nhà quản trị và nhiệm vụ 

chủ yếu, kỹ năng, vai trò của nhà 

quản trị 

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 

 

LO.1.1 

LO.2.4 

LO.3.2 

 

Q1,Q2,Q6 

2 Chương 2: Quản trị chiến lược  

2.1. Tổng quan về chiến lược và 

quản trị chiến lược 

2.1.1. Chiến lược và chiến lược 

kinh doanh 

2.2.2 Nội dung của quản trị 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn đáp, 

nghiên cứu 

tình huống 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2

. 

Q4,Q6 
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chiến lược 

2.2. Sứ mệnh của doanh nghiệp 

2.2.1. Khái niệm sứ mệnh của 

doanh nghiệp 

2.2.2. Nội dung sứ mệnh doanh 

nghiệp 

2.3. Phân tích môi trường kinh 

doanh 

2.3.1. Khái niệm và các cách 

phân loại môi trường kinh doanh 

2.3.2. Phân tích môi trường kinh 

doanh 

2.3.3. Tổng hợp kết quả phân 

tích môi trường kinh doanh 

2.4. Chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp 

2.4.1. Các chiến lược kinh doanh 

cơ bản 

2.4.2. Chiến lược tăng trưởng tập 

trung 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài 

3 Chương 3: Quản trị marketing 

3.1. Khái lược và xu hướng 

phát triển của Marketing 

3.1.1. Các khái niệm chủ yếu có 

liên quan 

3.1.2. Thực chất của marketing 

3.1.3. Vai trò của marketing đối 

với quản trị doanh nghiệp 

3.2. Quản trị marketing và xu 

hướng phát triển của quản trị 

marketing 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn đáp, 

nghiên cứu 

tình huống, 

động não,  

hoạt động 

nhóm 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; tham 

LO.1.3 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q3 



 

456 

 

3.2.1. Khái niệm quản trị 

marketing 

3.2.2. Các giai đoạn của quá 

trình quản trị marketing 

3.2.3. Mối quan hệ quản trị 

marketing và các chức năng 

quản trị khác 

3.2.4. Sự phát triển của quản trị 

marketing 

3.3. Các công cụ và sự phát 

triển  các công cụ marketing 

3.3.1. Các công cụ marketing 

3.3.2. Sự phát triển của các công 

cụ marketing 

gia thảo 

luận theo 

chủ đề 

4 Chương 4: Quản trị tác nghiệp 

4.1. Giới thiệu chung về quản 

trị tác nghiệp 

4.1.1. Khái niệm về quản trị tác 

nghiệp 

4.1.2. Đối tượng của quản trị tác 

nghiệp 

4.1.3. Mục tiêu và tác dụng của 

quản trị tác nghiệp 

4.2. Dự báo nhu cầu sản phẩm 

4.2.1. Thực chất và vai trò của 

dự báo nhu cầu sản phẩm 

4.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến dự báo nhu cầu sản phẩm 

4.2.3. Các phương pháp dự báo 

nhu cầu 

4.2.3.1. Phương pháp dự báo 

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 

LO.1.4 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q5 
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định tính 

4.2.3.2. Phương pháp dự báo 

định lượng 

4.3. Hoạch định tổng hợp 

4.3.1. Thực chất và vai trò của 

hoạch định tổng hợp 

4.3.2. Các chiến lược hoạch định 

tổng hợp 

4.3.3. Các kỹ thuật hoạch định 

tổng hợp 

Bài tập chương 4 

5 Chương 5: Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

5.1. Khái quát về quản trị tài 

chính 

5.1.1. Các khái niệm cơ bản 

5.1.2. Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 

5.2. Quản trị nguồn vốn của 

doanh nghiệp 

5.2.1. Vốn doanh nghiệp 

5.2.2. Các nguồn vốn của doanh 

nghiệp 

5.3. Chi phí sử dụng vốn 

5.3.1. Khái quát 

5.3.2. Chi phí sử dụng vốn vay 

5.3.3. Chi phí sử dụng vốn chủ 

sở hữu 

5.3.4. Chi phí sử dụng vốn bình 

quân 

5.4. Đòn bẩy và cơ cấu vốn của 

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 5 

LO.1.5 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.2 

Q3, Q6 
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doanh nghiệp 

5.4.1. Đòn bẩy kinh doanh và 

đòn bẩy tài chính 

5.4.2. Xác định cơ cấu vốn 

Bài tập chương 5 

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 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.2 

LO.2.4 

 

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: 1512 

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: 10 % 

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) 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp 
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10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: sau chương 4 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được 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 của đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Điểm chuyên cần 

(10%) 

Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

LO.1.1 X  X 

LO.1.2 X X X 

LO.1.3 X X X 

LO.1.4 X X X 

LO.1.5 X  X 

LO.2.1 X  X 

LO.2.2 X X X 

LO.2.3 X  X 

LO.2.4 X X  

LO.3.1 X   

LO.3.2 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. Ngô 2013 Giáo trình Quản trị NXB Đại học Kinh tế 
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Kim Thanh doanh nghiệp quốc dân 

2 PGS. TS. Nguyễn 

Ngọc Huyền 

2018 Giáo trình Quản trị 

kinh doanh (tập I) 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

3 PGS. TS. Nguyễn 

Ngọc Huyền 

2013 Giáo trình Quản trị 

kinh doanh (tập II) 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

4 PGS.TS. Ngô 

Kim Thanh 

2014 Giáo trình Quản trị 

chiến lược 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

5 PGS.TS. Nguyễn 

Thành Hiếu; TS. 

Trương Đức Lực; 

TS. Nguyễn Đình 

Trung 

2018 Giáo trình Quản trị tác 

nghiệp 

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 

6 

Nhóm dịch 

TS. Lê Đạt Chí; 

TS. Trần Thị Hải 

Lý; Nguyễn Minh 

Ngọc; Nguyễn 

Anh Tú  

2012 

Quản trị doanh nghiệp: 

Lý thuyết, nghiên cứu 

và thực hành 

NXB Kinh tế thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 

STT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận/

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp và 

Quản trị doanh nghiệp  

1.1. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp 

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp 

5   
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1.1.3. Phương thức hoạt động của DN trong cơ 

chế thị trường  

1.1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp 

1.2. Tổng quan về quản trị doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm quản trị 

1.2.2. Chức năng quản trị 

1.2.3. Khái niệm quản trị doanh nghiệp 

1.2.4. Nhà quản trị và nhiệm vụ chủ yếu, kỹ năng, 

vai trò của nhà quản trị 

Bài tập và tình huống chương 1 

2 Chương 2: Quản trị chiến lược  

2.1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến 

lược 

2.1.1. Chiến lược và chiến lược kinh doanh 

2.2.2 Nội dung của quản trị chiến lược 

2.2. Sứ mệnh của doanh nghiệp 

2.2.1. Khái niệm sứ mệnh của doanh nghiệp 

2.2.2. Nội dung sứ mệnh doanh nghiệp 

2.3. Phân tích môi trường kinh doanh 

2.3.1. Khái niệm và các cách phân loại môi trường 

kinh doanh 

2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh 

2.3.3. Tổng hợp kết quả phân tích môi trường kinh 

doanh 

2.4. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 

2.4.1. Các chiến lược kinh doanh cơ bản 

2.4.2. Chiến lược tăng trưởng tập trung 

Bài tập và tình huống chương 2 

6   

3 Chương 3: Quản trị marketing 

3.1. Khái lược và xu hướng phát triển của 

Marketing 

3.1.1. Các khái niệm chủ yếu có liên quan 

3.1.2. Thực chất của marketing 

3.1.3. Vai trò của marketing đối với quản trị doanh 

nghiệp 

3.2. Quản trị marketing và xu hướng phát triển 

4 4  
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của quản trị marketing 

3.2.1. Khái niệm quản trị marketing 

3.2.2. Các giai đoạn của quá trình quản trị 

marketing 

3.2.3. Mối quan hệ quản trị marketing và các chức 

năng quản trị khác 

3.2.4. Sự phát triển của quản trị marketing 

3.3. Các công cụ và sự phát triển  các công cụ 

marketing 

3.3.1. Các công cụ marketing 

3.3.2. Sự phát triển của các công cụ marketing 

Bài tập và tình huống chương 3 

4 Chương 4: Quản trị tác nghiệp 

4.1. Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp 

4.1.1. Khái niệm về quản trị tác nghiệp 

4.1.2. Đối tượng của quản trị tác nghiệp 

4.1.3. Mục tiêu và tác dụng của quản trị tác nghiệp 

4.2. Dự báo nhu cầu sản phẩm 

4.2.1. Thực chất và vai trò của dự báo nhu cầu sản 

phẩm 

4.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu 

sản phẩm 

4.2.3. Các phương pháp dự báo nhu cầu 

4.2.3.1. Phương pháp dự báo định tính 

4.2.3.2. Phương pháp dự báo định lượng 

4.3. Hoạch định tổng hợp 

4.3.1. Thực chất và vai trò của hoạch định tổng 

hợp 

4.3.2. Các chiến lược hoạch định tổng hợp 

4.3.3. Các kỹ thuật hoạch định tổng hợp 

Bài tập chương 4 

5  1 

5 Chương 5: Quản trị tài chính doanh nghiệp 

5.1. Khái quát về quản trị tài chính 

5.1.1. Các khái niệm cơ bản 

5.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 

5.2. Quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp 

5   
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5.2.1. Vốn doanh nghiệp 

5.2.2. Các nguồn vốn của doanh nghiệp 

5.3. Chi phí sử dụng vốn 

5.3.1. Khái quát 

5.3.2. Chi phí sử dụng vốn vay 

5.3.3. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 

5.3.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân 

5.4. Đòn bẩy và cơ cấu vốn của doanh nghiệp 

5.4.1. Đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính 

5.4.2. Xác định cơ cấu vốn 

Bài tập chương 5 

6 Bài kiểm tra   1 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 
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(đã ký) 
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(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Bảo hiểm 

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: Hà Văn Sỹ 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: syhv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Hồng Nhung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: hn2610@gmail.com 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Thúy Phương  

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: phuongptt@gmail.com 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Bảo hiểm 

- Tên (tiếng Anh): Insurrance 

- Mã học phần: 1501 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           25  

- Giờ thảo luận:   5  

- Giờ tự học:    90 

mailto:syhv@dhcd.edu.vn
mailto:hn2610@gmail.com
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6. Mục tiêu của học phần: 

- Cung cấp cho sinh viên hiểu biết một cách có hệ thống, khoa học, căn bản, toàn 

diện những kiến thức cơ bản về lĩnh vực bảo hiểm, như: Bảo hiểm xã hội (BHXH); Bảo 

bảo hiểm y tế (BHYT); Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Bảo hiểm thương mại (BHTM); 

bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển. 

- Giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp BHTM, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; các cơ quan 

BHXH, như: Công tác khai thác, giám định, bồi thường, tính phí, giải quyết các chế độ, 

chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

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 
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 Phân tích được bản chất, vai trò, các loại hình bảo 

hiểm, quản lý nhà nước về bảo hiểm. 

4 LO.5 

LO.1.2 Phân tích được các đặc điểm, nguyên tắc hoạt động, 

đối tượng, phạm vi, quỹ bảo hiểm, các chế độ bảo 

hiểm của BHXH, BHYT, BHTN. 

4 LO.5 

LO.1.3 Hệ thống hóa các nguyên tắc hoạt động, các nghiệp 

vụ BHTM. 

4 LO.5 

LO.1.4 Hệ thống hóa các kiến thức về bảo hiểm tiền gửi, tiền 

cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển. 

4 LO.5 

LO.1.5 Phân biệt được các loại hình bảo hiểm.  4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 Khả năng khai thác, giám định, bồi thường, tính phí 

bảo hiểm trong các trường hợp cụ thể. 

4  

LO.6 

LO.2.2 Khả năng tính toán các chế độ liên quan tới BHXH, 

BHYT, BHTN cho người lao động trong các trường 

hợp cụ thể. 

4 LO.6 
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LO.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Thể hiện năng lực tự chủ về trong việc vận dụng 

những kiến thức chuyên môn vào hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. 

3 LO.13 

LO.3.2 Thể hiện tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề 

nghiệp 

3 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần đã cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về bảo hiểm như: 

khái niệm, vai trò, phân loại bảo hiểm …;  

- Trình bày những nội dung về BHTM và đưa ra một số nghiệp vụ cơ bản của 

BHTM như: Bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn sức khỏe, bảo 

hiểm nhân thọ. 

- Trình bày những vấn đề cơ bản về BHXH, BHYT, BHTN như: khái niệm, đặc 

điểm, nguyên tắc, đối tượng, các chế độ bảo hiểm, quỹ… 

- Trình bày nội dung cơ bản của bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và trong 

quá trình vận chuyển. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản theo 

chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Tổng quan về bảo 

hiểm 

1.1. Sự cần thiết khách quan 

của bảo hiểm 

1.2. Bản chất của bảo hiểm 

1.2.1. Các khái niệm về bảo 

hiểm 

1.2.2. Bản chất của bảo hiểm 

1.3. Vai trò kinh tế xã hội của 

BH 

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 

 

LO.1.1 

LO.3.2 

 

Q1 

Q2 

Q3 
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1.3.1. Vai trò kinh tế 

1.3.2. Vai trò xã hội 

1.4. Các loại hình BH 

1.4.1. Bảo hiểm xã hội 

1.4.2. Bảo hiểm y tế 

1.4.3. Bảo hiểm thất nghiệp 

1.4.4. Bảo hiểm thương mại 

1.4.5. Bảo hiểm tiền gửi 

1.5. Lịch sử hình thành và 

phát triển của BH 

1.6. Quản lý nhà nước về BH 

bài 

2 Chương 2: Bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất 

nghiệp 

2.1. Bảo hiểm xã hội 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

của BHXH 

2.1.2. Nguyên tắc của BHXH 

2.1.3. Đối tượng và đối tượng 

tham gia 

2.1.4. Quan điểm cơ bản về 

BHXH 

2.1.5. Hệ thống các chế độ 

BHXH 

2.1.6. Quỹ BHXH 

2.2. Bảo hiểm y tế 

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm 

của BHYT 

2.2.2. Đối tượng và phạm vi 

BHYT 

2.2.3. Các loại BHYT 

2.2.4. Quỹ BHYT 

2.3. Bảo hiểm thất nghiệp 

2.3.1. Khái niệm và đặc điểm 

của BHTN 

2.3.2. Đối tượng và phạm vi 

Thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp, 

thảo luận. 

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 nhóm. 

LO.1.2  

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1 

Q2 

Q3 
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BHTN 

2.3.3. Điều kiện hưởng, mức 

hưởng, thời gian hưởng 

2.3.4. Quỹ BHTN 

2.3.5. BHXH, BHYT, BHTN ở 

Việt Nam 

Đưa ra các câu hỏi, bài tập tính 

toán các chế độ BH của Việt 

Nam. 

3 Chương 3: Bảo hiểm thương 

mại 

3.1. Tổng quan về BHTM 

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

của BHTM 

3.1.2. Nguyên tắc hoạt động 

của BHTM 

3.1.3. Phân loại BHTM 

3.1.4. Khái quát chung về hợp 

đồng BHTM 

3.2. Một số nghiệp vụ 

BHTM 

3.2.1. Bảo hiểm hàng hải 

3.2.2. Bảo hiểm xe cơ giới 

3.2.3. Bảo hiểm tai nạn sức 

khỏe 

3.2.4. Bảo hiểm nhân thọ 

Bài tập tình huống chương 3 

Thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

Động não, 

Gợi mở - 

vấn đáp, 

thảo luận 

nhóm 

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; 

tham gia 

thảo luận 

nhóm. 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1 

Q4 

 

4 Chương 4: Bảo hiểm tiền gửi, 

tiền cất giữ trong kho và 

trong quá trình vận chuyển 

4.1. Bảo hiểm tiền gửi 

4.1.1. Sự ra đời và phát triển 

của bảo hiểm tiền gửi 

4.1.2. Đối tượng tham gia và 

các rủi ro được bảo hiểm 

4.1.3. Số tiền bảo hiểm và phí 

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, 

LO.1.4 

LO.1.5 

LO.3.2 

 

Q1 
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bảo hiểm 

4.1.4 Công tác bồi thường 

4.2. Bảo hiểm tiền cất giữ 

trong kho và trong quá trình 

vận chuyển. 

4.2.1. Đối tượng bảo hiểm 

4.2.2. Phạm vi bảo hiểm 

4.2.3. Các trường hợp loại trừ 

4.2.4. Giá trị bảo hiểm 

4.2.5. Phí bảo hiểm 

xây dựng 

bài. 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Kinh tế vi mô                              Mã học phần: 2203 

- Kinh tế vĩ mô                              Mã học phần: 2204 

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: 10 % 

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 học phần, 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)  

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp. 
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10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: Sau khi học xong chương 2 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần, 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 của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời 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 của đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Điểm chuyên cần 

(10%) 

Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

LO.1.1 X X  

LO.1.2 X X X 

LO.1.3 X  X 

LO.1.4 X  X 

LO.1.5 X  X 

LO.2.1 X  X 

LO.2.2 X  X 

LO.3.1 X   

LO.3.2 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 

Văn Định 

2010 Giáo trình Bảo hiểm NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 
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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 

2 PGS. TS Nguyễn 

Văn Định 

2008 Giáo trình An sinh xã 

hội 

NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

3 PSG. TS Nguyễn 

Tiệp 

2011 Giáo trình Bảo hiểm 

xã hội 

NXB Lao động - Xã 

hội 

4 PGS. TS Hồ Sỹ 

Sà 

2014 Sách chuyên khảo về 

Tái bảo hiểm 

NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT 
Thực 

hành 

Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm 4 0   

2 Chương 2: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế, Bảo hiểm thất nghiệp 

8 0 3  

3 Chương 3: Bảo hiểm thương mại 8 0 2 1 

4 Chương 4: Bảo hiểm tiền gửi, tiền cất 

giữ trong kho và trong quá trình vận 

chuyển 

4 0   

 Tổng số 24 0 5 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Bảo hiểm xã hội 

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: Hà Văn Sỹ 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: syhv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Hồng Nhung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: hn2610@gmail.com 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Thúy Phương  

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: phuongptt@gmail.com 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Bảo hiểm xã hội 

- Tên (tiếng Anh): Social insurrance 

- Mã học phần: 1506 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           25  

- Giờ thảo luận:   5  

- Giờ tự học:    90 

mailto:syhv@dhcd.edu.vn
mailto:hn2610@gmail.com
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6. Mục tiêu của học phần: 

- Học phần Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về BHXH như: Khái niệm, vai trò, đặc trưng, nguyên tắc, những nội dung cơ bản của 

BHXH. 

- Trình bày hệ thống các chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) của Việt Nam; Quỹ BHXH; Tổ chức quản lý BHXH. 

- Giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các 

chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ở các cơ quan, đơn vị, 

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 
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 Phân tích vai trò, đặc trưng, nguyên tắc và những nội 

dung của BHXH.  

4 LO.5 

LO.1.2 Hệ thống hóa các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của 

Việt Nam. 

4 LO.5 

LO.1.3 Phân tích mục đích sử dụng quỹ BHXH. 4 LO.5 

LO.1.4 Phân tích hệ thống tổ chức quản lý BHXH, quyền và 

trách nhiệm các bên trong quan hệ BHXH. 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 Khả năng tính toán, giải quyết các chế độ BHXH, 

BHYT, BHTN cho người lao động trong những 

trường hợp cụ thể. 

4 LO.6 

LO.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc vận dụng những kiến 

thức chuyên môn vào tính toán các chế độ BHXH, 

BHYT, BHTN cho người lao động. 

3 LO.13 

LO.3.2 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. 3 LO.14 

8. Nội dung học phần: 
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8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về BHXH như khái 

niệm, vai trò, nguyên tắc, nội dung cơ bản của BHXH. 

- Trình bày nội dung hệ thống các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 

- Trình bày khái quát về quỹ BHXH như khái niệm, phân loại, nguồn hình thành và 

mục đích sử dụng quỹ BHXH. 

- Trình bày hệ thống tổ chức quản lý BHXH, quyền và trách nhiệm các bên trong 

quan hệ BHXH. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học 

tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Khái quát chung về 

BHXH  

1.1. Khái niệm, bản chất và 

phân loại BHXH 

1.1.1. Khái niệm BHXH 

1.1.2. Bản chất của BHXH 

1.1.3. Phân loại BHXH 

1.2. Vai trò của bảo hiểm xã hội 

trong đời sống kinh tế xã hội 

1.2.1. Góp phần ổn định cuộc sống 

cho người lao động và gia đình họ. 

1.2.2. Tạo tâm lý an tâm, tin tưởng 

để nâng cao năng suất lao động xã 

hội. 

1.2.3. Góp phần tăng trưởng và 

phát triển kinh tế xã hội. 

1.2.4. Phân phối lại thu nhập để 

đảm bảo công bằng xã hội. 

1.2.5. Đảm bảo chính sách an sinh 

xã hội. 

Thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

động não, 

gợi mở - vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; thảo 

luận theo 

nhóm. 

 

LO.1.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1 

Q2 

Q3 

Q5 
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1.3. Các đặc trưng cơ bản của bảo 

hiểm xã hội 

1.3.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm 

chủ yếu là người lao động.  

1.3.2. Hoạt động bảo hiểm xã hội là 

hoạt động dịch vụ công phi lợi 

nhuận.  

1.3.3. Đối tượng bảo hiểm của bảo 

hiểm xã hội chủ yếu là thu nhập của 

người lao động.  

1.3.4. Quỹ bảo hiểm xã hội chủ yếu 

do NLĐ, người sử dụng lao động 

đóng góp.  

1.3.5. Thời hạn của BHXH rất dài 

1.3.6. Hoạt động BHXH chịu sự 

quản lý của Nhà nước và được Nhà 

nước bảo hộ. 

1.4. Các nguyên tắc của bảo hiểm 

xã hội 

1.4.1. Mọi người lao động đều có 

quyền tham gia và hưởng bảo hiểm 

xã hội  

1.4.2. Mức hưởng BHXH dựa trên cơ 

sở mức đóng, thời gian đóng BH và 

chia sẻ cộng đồng  

1.4.3. BHXH thực hiện trên cơ sở 

số đông bù số ít 

1.4.4. Nhà nước thống nhất quản lý 

bảo hiểm xã hội 

1.4.5. Bảo hiểm xã hội phải kết hợp 

hài hòa các lợi ích, các mục tiêu và 

phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 

của đất nước  

1.5. Các nội dung của bảo hiểm xã 

hội 

 1.5.1. Đối tượng tham gia BHXH 
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 1.5.2. Các chế độ bảo hiểm xã hội 

 1.5.3. Tài chính của BHXH 

 1.5.4. Quản lý bảo hiểm xã hội  

2 Chương 2:  Hệ thống các chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN ở VN 

A. Các chế độ BHXH bắt buộc 

2.1. Đối tượng tham gia BHXH bắt 

buộc 

2.1.1. Người lao động tham gia 

BHXH bắt buộc 

2.1.2. Người sử dụng lao động tham 

gia BHXH bắt buộc 

2.2. Các chế độ BHXH bắt buộc 

2.2.1. Chế độ ốm đau 

2.2.2. Chế độ thai sản 

2.2.3. Chế độ tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

2.2.4. Chế độ hưu trí 

2.2.5. Chế độ tử tuất 

B. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

2.1. Đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện 

2.2. Các chế độ BHXH tự nguyện 

2.2.1. Chế độ lương hưu 

2.2.2. Chế độ tử tuất 

C. Bảo hiểm thất nghiệp 

2.1. Đối tượng, điều kiện hưởng 

2.1.1. Đối tượng áp dụng 

2.1.2. Điều kiện hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp 

2.2. Các chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp 

2.2.1. Trợ cấp thất nghiệp 

2.2.2. Hỗ trợ học nghề 

2.2.3. Hỗ trợ tìm việc làm 

2.2.4. Bảo hiểm y tế 

Thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

động não, 

gợi mở - vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bài tập. 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; thảo 

luận theo 

nhóm; làm 

bài tập. 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 
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D. Bảo hiểm y tế  

2.1. Đối tượng tham gia 

2.2. Điều kiện hưởng 

2.3. Mức hưởng và phương thức 

thanh toán 

Bài tập tình huống 

3 Chương 3: Qũy BHXH 

3.1. Khái niệm và phân loại quỹ 

bảo hiểm xã hội 

3.1.1. Khái niệm quỹ BHXH 

3.1.2. Phân loại quỹ BHXH 

3.2. Nguồn hình thành quỹ BHXH 

3.2.1. Nguồn hình thành quỹ BHXH 

bắt buộc 

3.2.2. Nguồn hình thành quỹ BHXH 

tự nguyện 

3.2.3. Nguồn hình thành quỹ BH 

thất nghiệp 

3.2.4. Nguồn hình thành quỹ khám 

chữa bệnh 

3.3. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 

3.3.1. Sử dụng quỹ BHXH bắt buộc 

3.3.2 Sử dụng quỹ BHXH tự 

nguyện: 

3.3.3. Sử dụng quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp 

3.3.4. Sử dụng quỹ khám chữa bệnh 

3.4. Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội 

3.4.1. Cơ chế quản lý quỹ BHXH 

3.4.2. Nội dung quản lý quỹ BHXH 

3.4.3. Hoạt động đầu tư quỹ BHXH 

Bài tập tình huống 

Thuyết 

giảng, thảo 

luận nhóm, 

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; thảo 

luận theo 

nhóm; làm 

bài tập. 

LO.1.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1 

Q3 

Q4 

Q5 

4 Chương 4: Tổ chức quản lý 

BHXH 

4.1. Hệ thống tổ chức quản lý 

BHXH 

Thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

LO.1.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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4.1.1. Tổ chức quản lý Nhà nước về 

BHXH 

4.1.2. Tổ chức quản lý sự nghiệp 

BHXH 

4.2. Quyền và trách nhiệm các bên 

trong quan hệ BHXH 

4.2.1. Người lao động 

4.2.2. Người sử dụng lao động 

4.2.3. Tổ chức Bảo hiểm xã hội 

4.2.4. Công đoàn  

4.2.5. Đại diện người sử dụng lao 

động 

động não, 

gợi mở - vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bài tập. 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận theo 

nhóm, làm 

bài tập. 

Q5 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Kinh tế vi mô                              Mã học phần: 2203 

- Kinh tế vĩ mô                              Mã học phần: 2204 

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: 10 % 

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 học phần. 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) 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 
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- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: Sau khi học xong chương 2 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần, 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 của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời 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 của đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Điểm chuyên cần 

(10%) 

Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

Điểm thi kết thúc học 

phần (70%) 

LO.1.1 X X X 

LO.1.2 X X X 

LO.1.3 X  X 

LO.1.4 X  X 

LO.2.1 X  X 

LO.3.1 X   

LO.3.2 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 

Tiệp 

2011 Giáo trình Bảo hiểm 

xã hội 

NXB Lao động - Xã 

hội 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 
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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 

2 PGS. TS Nguyễn 

Văn Định 

2008 Giáo trình An sinh xã 

hội 

NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

3 PGS. TS Nguyễn 

Văn Định 

2010 Giáo trình Bảo hiểm NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

4 Thanh Duyên, Vũ 

Hòa, Lê Nga, Bá 

Duy, Văn Linh, 

Lê Minh, Quang 

Liêm 

2009 Chỉ mục các quy định 

về BHTN 

NXB Thống kê 

5 TS. Lưu Bình 

Nhưỡng 

2008 Hỏi - Đáp về pháp luật 

BHXH, BHYT 

NXB Giao thông vận 

tải 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản 

Phân bổ thời gian 

LT 
Thực 

hành 

Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 Chương 1: Khái quát chung về BHXH   8 0 2  

2 Chương 2:  Hệ thống các chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN ở VN 

8 0 1 1 

3 Chương 3: Qũy BHXH 4 0 1  

4 Chương 4: Tổ chức quản lý BHXH 4 0 1  

 Tổng 24 0 5 1 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị chiến lược  

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: Nguyễn Thị Thu Hiền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn. 

- Điện thoại: 84-4-38571703    - Email: hienntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Tuyết Ngân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn. 

- Điện thoại: 84-4-38571703    - Email: nganpt@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: Trường Đại học Công đoàn. 

- Điện thoại: 84-4-38571703    - Email: huyentt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị chiến lược 

- Tên (tiếng Anh): Strategic Management  

- Mã học phần: 1510 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:    30    

- Giờ thảo luận:   15 

- Giờ tự học:        135 

 

mailto:hienntt@dhcd.edu.vn
mailto:nganpt@dhcd.edu.vn
mailto:nganpt@dhcd.edu.vn
mailto:huyentt@dhcd.edu.vn
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6. Mục tiêu của học phần: 

- Trang bị cho sinh viên có kiến thức về lý luận và kiến thức thực tế về Quản trị 

chiến lược trong doanh nghiệp. 

- Giúp cho sinh viên thấy được tầm quan trọng của quản trị chiến lược đối với sự 

phát triển của các DN trong nền kinh tế hội nhập. 

- Sau khi học xong học phần Quản trị chiến lược sinh viên có thể thực hiện được 

quá trình xây dựng, lựa chọn, triển khai thực hiện chiến lược và kiểm tra đánh giá quá 

trình này. 

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 
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 Giải thích được những vấn đề cơ bản về chiến lược 

và quản trị chiến lược của doanh nghiệp 

3 LO.5 

LO.1.2 Phân tích môi trường kinh doanh, lợi thế cạnh 

tranh, năng lực cạnh tranh, cách tạo lợi thế cạnh 

tranh và các chiến lược kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

4 LO.5 

LO.1.3 Phân tích các phương án chiến lược kinh doanh ở 

từng tình huống cụ thể 

4 LO.5 

LO1.4 Vận dụng các nội dung của quá trình tổ chức thực 

hiện và kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh. 

3 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Khả năng thu thập và xử lý thông tin để hình thành 

chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

4 LO.7 

LO.2.2 Kỹ năng quản trị chiến lược kinh doanh trong các 

tình huống cụ thể. 

4 LO.8 

LO.2.3 Khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

và làm việc theo nhóm có hiệu quả. 

4 LO.9 
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LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong xây dựng và lựa chọn 

chiến lược kinh doanh. 

4 LO.13 

LO.3.2 Thể hiện tinh thần doanh nhân, trách nhiệm với 

cộng đồng, xã hội trong quá trình quản trị chiến 

lược của doanh nghiệp. 

4 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung học phần được giảng dạy với 6 chương, mục đích chủ yếu của học phần 

là trang bị cho sinh viên, học viên ngành Quản trị kinh doanh những kiến thức và 

phương pháp luận cơ bản về xây dựng, thực hiện và đánh giá chiến lược kinh doanh 

theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, giúp sinh viên nắm được lợi thế cạnh tranh và 

phân tích các yếu tố phát huy lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 

 

Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1 

 TỔNG QUAN VỀ 

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

1.1. Những vấn đề cơ bản về 

chiến lược kinh doanh  

1.1.1. Nguồn gốc chiến lược 

1.1.2. Khái niệm về chiến 

lược kinh doanh 

1.1.3. Bản chất của chiến 

lược kinh doanh 

1.1.4. Các đặc trưng cơ bản 

của chiến lược  

1.1.5. Các cấp chiến lược 

trong một doanh nghiệp  

1.2. Quản trị chiến lược  

- Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

- Thảo luận 

nhóm 

- 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; Tham 

gia thảo 

luận nhóm 

theo chủ đề. 

LO.1.1 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 1 

Quyển 2 
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1.2.1. Khái niệm và vai trò 

của quản trị chiến lược 

1.2.2. Mô hinh quản trị chiến 

lược  

1.2.3. Nội dung cơ bản của 

quản trị chiến lược 

1.2.4. Lợi ích và hạn chế khi 

thực hiện hoạt động quản trị 

chiến lược  

2 Chương 2 

SỨ MỆNH CỦA DOANH 

NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH 

MÔI TRƯỜNG KINH 

DOANH 

2.1. Sứ mệnh và các mục 

tiêu của doanh nghiệp  

2.1.1. Sứ mệnh của doanh 

nghiệp  

 2.1.2.  Mục tiêu của doanh 

nghiệp  

2.2. Phân tích môi trường 

kinh doanh  

2.2.1. Khái niệm và phân loại 

môi trường kinh doanh  

 2.2.2. Nội dung phân tích 

MTKD  

2.2.3. Tổng hợp kết quả phân 

tích MTKD  

2.3. Ma trận SWOT và 

hình thành các phương án 

chiến lược 

- Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở -

vấn đáp. 

- Thảo luận 

nhóm 

- Luyện tập 

và thực 

hành. 

Đọc tài liệu; 

Nghe    

giảng; 

Nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; làm bài 

tập; Tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; Tham 

gia thảo 

luận nhóm 

theo chủ đề 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Quyển 1 

Quyển 2 

Quyển 3 

3 Chương 3 

LỢI THẾ CẠNH TRANH 

VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC 

KINH DOANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

- Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

- Thảo luận 

Đọc tài liệu; 

Nghe    

giảng; 

Nghiên cứu 

trả lời câu 

 

 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Quyển 1 

Quyển 2 

Quyển 3 
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3.1. Lợi thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp (Competitive 

Advantage) 

3.1.1. Khái niệm về lợi thế 

cạnh tranh 

3.1.2. Tiêu chí đánh giá lợi 

thế cạnh tranh 

3.1.3. Những nhân tố ảnh 

hưởng dến lợi thế cạnh tranh 

của DN 

3.1.4. Khả năng cạnh tranh 

3.2. Các chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

3.2.1. Chiến lược cấp doanh 

nghiệp  

3.2.2. Chiến lược cấp chức 

năng  

nhóm. 

- Luyện tập 

và thực 

hành. 

hỏi; Tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; Tham 

gia thảo 

luận nhóm 

theo chủ đề, 

làm bài tập. 

LO.3.2 

 

4 Chương 4 

LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 

4.1. Quy trình lựa chọn 

chiến lược  

4.1.1. Các yêu cầu khi lựa 

chọn chiến lược  

4.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến lựa chọn chiến lược  

4.1.3. Quy trình lựa chọn 

chiến lược  

4.2. Phân tích danh mục 

vốn đầu tư (Portfolio) 

4.2.1. Ma trận BCG (Boston 

Consulting Group) 

4.2.2. Ma trận Mc Kinsey 

(Lưới GE-General Electric) 

4.2.3. Ma trận chu kỳ phát 

triển ngành 

4.3. Lựa chọn chiến lược 

- Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

- Luyện tập 

và thực 

hành. 

Đọc tài liệu; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

làm bài tập. 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 1 

Quyển 2 
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cạnh tranh  

4.3.1. Ma trận sự nhạy cảm 

về giá và sự khác biết biệt 

sản phẩm  

4.3.2. Ma trận số cách giành 

lợi thế cạnh tranh và quy mô 

sản xuất  

4.3.3. Lựa chọn chiến lược 

bằng phương pháp định 

lượng 

 

5 Chương 5 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

CHIẾN LƯỢC 

5.1. Ý nghĩa và yêu cầu của 

tổ chức thực hiện chiến 

lược kinh doanh  

5.1.1. Bản chất của tổ chức 

thực hiện chiến lược  

5.1.2. Yêu cầu cơ bản của 

quá trình tổ chức thực hiện 

chiến lược  

5.1.3. Ý nghĩa của quá trình 

tổ chức thực hiện chiến lược  

5.2. Những nội dung cơ bản 

của tổ chức thực hiện chiến 

lược 

5.2.1. Xây dựng hệ thống 

mục tiêu thường niên 

5.2.2. Phân bổ nguồn lực   

5.2.3. Xây dựng cơ cấu tổ 

chức của doanh nghiệp  

5.2.4. Xây dựng chương trình 

và chính sách kinh doanh 

5.2.5. Xây dựng văn hoá DN 

- Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

-Chia sẻ 

theo cặp. 

- Động não. 

- Luyện tập 

và thực 

hành. 

Nghe giảng; 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu, 

tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, làm 

bài tập. 

 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 1 

Quyển 2 

6 Chương 6 - Thuyết Nghe giảng;  Quyển 1 
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KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN 

LƯỢC 

6.1. Vị trí và yêu cầu của 

hoạt động kiểm tra, đánh 

giá chiến lược  

6.1.1. Mục tiêu và vị trí của 

hoạt động kiểm tra, đánh giá 

chiến lược 

6.1.2. Các yêu cầu của hoạt 

động kiểm tra, đánh giá  

6.2. Nội dung của công tác 

kiểm tra đánh giá chiến 

lược 

6.2.1. Xây dựng các tiêu 

chuẩn để kiểm tra và đánh 

giá chiến lược  

6.2.2. Xác định nội dung 

kiểm tra, đánh giá chiến lược 

6.2.3. Xây dựng hệ thống 

thông tin  

6.2.4. Qui trình kiểm tra đánh 

giá chiến lược 

6.2.5. Điều chỉnh chiến lược  

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

-Chia sẻ 

theo cặp;  

- Động não 

- Luyện tập 

và thực 

hành. 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu, 

tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, làm 

bài tập.  

 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 2 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Quản trị doanh nghiệp  Mã HP: 1531 

- Marketing căn bản   Mã HP: 1507 

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 và đánh giá giữa kỳ; 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: 10 % 

- 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 

- Hình thức: Điểm danh, theo dõi các hoạt động học tập của SV. 

10.2. Điểm kiểm tra giữa học phần: trọng số 10% 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học 

phần (sau khi học xong chương 3), đồng thời làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến 

việc dạy và học. 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ). 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Điểm tiểu luận: 10% 

- Mục đích: Đánh giá kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

của sinh viên thông qua tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. 

- Hình thức: Thực hiện một đề tài được giao cho nhóm. Kết quả nghiên cứu được 

trình bày dưới dạng tiểu luận. Bài viết đánh máy tối đa 15 trang trên khổ giấy A4. Số trang 

trên không bao gồm các bản phụ lục kèm theo (nếu có). 

- Rubric đánh giá: 

Tiêu chí 
Mức F 

(0-3,9) 

Mức D 

(4-5,4) 

Mức C 

(5,5-6,9) 

Mức B 

(7,0-8,4) 

Mức A 

(8,5-10) 

Cấu trúc 

(20%) 

Bài viết tổ 

chức thiếu 

logic. Có vài 

đoạn trong 

bài có tính 

mạch lạc 

nhưng thiếu 

tính thống 

nhất.  

Bài viết mạch 

lạc và tương 

đối hợp lý. 

Vẫn còn chỗ 

thiếu thống 

nhất 

Bài viết mạch 

lạc và tương 

đối hợp lý; thể 

hiện tính thống 

nhất trong nội 

dung. 

Bài viết thể 

hiện tính 

logic và hợp 

lý; thể hiện 

tính thống 

nhất trong 

các nội dung 

đề cập. 

Bài viết thể 

hiện tính 

logic và hợp 

lý; thể hiện 

tính thống 

nhất cao của 

toàn bộ nội 

dung. 

Nội dung 

(60%) 

Hầu hết các ý 

tưởng chưa 

được phát 

triển đầy đủ 

Nội dung thể 

hiện quan 

điểm và lập 

luận. Đưa ra 

Nội dung thể 

hiện ý tưởng 

tốt, các quan 

điểm được 

Nội dung thể 

hiện ý tưởng 

tốt, các quan 

điểm được 

Nội dung thể 

hiện những ý 

tưởng được 

phân tích kỹ 
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và không độc 

đáo. 

một vài ý 

tưởng tốt. 

phát triển đầy 

đủ với căn cứ 

phù hợp. 

phát triển đầy 

đủ với căn cứ 

thuyết phục. 

càng với các 

lập luận sáng 

tạo và có 

minh chứng 

thuyết phục 

hỗ trợ cho 

chủ đề bài 

viết. 

Văn phong 

(10%) 

Chỉ dùng các 

cấu trúc câu 

đơn giản, vốn 

từ ít, văn 

phong kém. 

Gần như đạt 

được mức độ 

sử dụng cấu 

trúc câu, vốn 

từ, văn phong 

phù hợp. 

Văn phong phù 

hợp và làm nổi 

bật nội dung; 

cấu trúc câu da 

dạng. 

Văn phong 

phù hợp, 

chuẩn mực và 

làm nổi bật 

nội dung; cấu 

trúc câu da 

dạng và ấn 

tượng. 

Văn phong 

xuất sắc, ấn 

tượng; sử 

dụng và phối 

hợp các cấu 

trúc câu sáng 

tạo. 

Trình bày 

(10%) 

Chính tả, dấu 

câu và lỗi văn 

phạm gây 

xao lãng, gây 

khó hiểu cho 

người đọc. 

Nhiều lỗi 

trình bày, 

đánh máy. 

Định dạng 

văn bản 

không có tính 

thẩm mỹ. 

Nhìn chung 

bài viết đúng 

chính tả, sử 

dụng dấu câu 

và văn phạm 

đúng, người 

đọc vẫn hiểu 

được nội 

dung của bài. 

Còn có lỗi 

trình bày và 

đánh máy. 

Định dạng 

văn bản có 

tính thẩm mỹ. 

Bài viết có vài 

lỗi về chính tả, 

dấu câu, văn 

phạm nhưng 

người đọc vẫn 

hiểu được nội 

dung rõ ràng. 

Rất ít lỗi trình 

bày, đánh máy. 

Định dạng văn 

bản. Định dạng 

văn bản có tính 

thẩm mỹ. 

Một vài lỗi 

chính tả 

không đáng 

kể; không có 

lỗi dấu câu 

hay văn 

phạm; không 

có lỗi trình 

bày, đánh 

máy. Định 

dạng văn bản 

có tính thẩm 

mỹ. 

Lỗi chính tả 

không đáng 

kể, không có 

lỗi dấu câu 

hay văn 

phạm; không 

có lỗi trình 

bày, đánh 

máy. Định 

dạng văn bản 

có tính thẩm 

mỹ cao. 

10.4. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời 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 của đề thi kết thúc học phần. 
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10.5. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 

CĐR của học phần 

LO. 

1.1 

LO. 

1.2 

LO. 

1.3 

LO. 

1.4 

LO. 

2.1 

LO. 

2.2 

LO. 

2.3 

LO. 

3.1 

LO. 

3.2 

1 Điểm chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ (10%) 

X X   X     

3 Điểm bài tiểu luận 

(10%) 

  X    X X X 

4 Điểm thi kết thúc học 

phần (70%) 

 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 Ngô Kim 

Thanh 

2014 Giáo trình Quản trị 

chiến lược 

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 Lê Thế 

Giới; TS Nguyễn 

Thanh Liêm; ThS 

Trần Hữu Hải 

2014 Giáo trình Quản trị 

chiến lược 

NXB Lao động - Xã 

hội 

3 Michael Porter  

 

 

2010 Chiến lược cạnh tranh NXB Trẻ - DT Books 
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(Nguyễn Ngọc 

Toàn dịch) 

 

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 TL KT 

1.  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 4 2  

2.  Chương 2. SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ 

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 

6 2  

3.  Chương 3. LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ CÁC CHIẾN 

LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

6 3  

4.  Chương 4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 4 4  

5.  Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 4 2  

6.  Chương 6. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH 

CHIẾN LƯỢC 

4 2  

7.  Bài kiểm tra số 1    1 

8.  Hướng dẫn SV làm bài kiểm tra số 2 

 (SV làm bài tiểu luận theo nhóm) 

  1 

Tổng số 28 15 2 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị nhân lực 1  

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: Thạc sĩ 

- 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: Phùng Thế Hùng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0914 502 660    - Email: hungpt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Xuân Sinh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0914 281 578    - Email: sinhlx@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thị Hoài Thu 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0966 120 666    - Email: thutth@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt):  QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1  

- Tên (tiếng Anh):  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1 

mailto:truongnq@dhcd.edu.vn
mailto:hungpt@dhcd.edu.vn
mailto:sinhlx@dhcd.edu.vn
mailto:thutth@dhcd.edu.vn


 

493 

 

- Mã học phần:   1609 

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 tập:                              0   

- Giờ tự học:     135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến các hoạt 

động Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, giúp người học có khả năng triển khai thực 

hiện các hoạt động liên quan đến Quản trị nhân lực trong thực tiễn doanh nghiệp, 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 (LOs): 

Mã 

CĐR 
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 
Nắm được những vấn đề cơ bản liên quan đến các hoạt 

động Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 
3 

LO.5 

LO.1.2 

Nắm được các kiến thức liên quan trong việc thực hiện 

hoạt động phân tích và thiết kế công việc của doanh 

nghiệp.  

4 

LO.5 

LO.1.3 

Nắm được các kiến thức liên quan trong việc thực hiện 

hoạt động đánh giá thực hiện công việc của doanh 

nghiệp.  

4 

LO.5 

LO.1.4 

Nắm được các kiến thức liên quan trong việc thực hiện 

hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp.  

4 

LO.5 

LO.1.5 Nắm được các kiến thức liên quan trong việc thực hiện 4 LO.5 
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hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn, hội nhập vào môi 

trường làm việc của doanh nghiệp.  

L0.1.6 

Nắm được các kiến thức liên quan trong việc thực hiện 

hoạt động tạo và gia tăng động lực làm việc của doanh 

nghiệp.  

4 

LO.5 

LO.1.7 

Nắm được các kiến thức liên quan trong việc thực hiện 

hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp.  

4 

LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.2 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho hoạt 

động phân tích và thiết kế công việc của doanh nghiệp 

như: kỹ năng thu thập thông tin; kỹ năng xử lý thông 

tin… 

4 

LO.6 

 

LO.2.3 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho hoạt 

động đánh giá thực hiện công việc của doanh nghiệp 

như: kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng tổ chức hội họp…  

4 

LO.6 

 

LO.2.4 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho hoạt 

động kế hoạch hóa nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

như: kỹ năng phân tích định lượng, kỹ năng phân tích 

định tính… 

4 

LO.6 

 

LO.2.5 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho hoạt 

động tuyển mộ, tuyển chọn, hội nhập vào môi trường 

làm việc của doanh nghiệp như: kỹ năng phỏng vấn, kỹ 

năng đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra 

quyết định… 

4 

LO.6 

 

LO.2.6 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho hoạt 

động tạo và gia tăng động lực làm việc của doanh 

nghiệp như: kỹ năng tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo… 

4 

LO.6 

 

LO.2.7 

Có khả năng thực hành các kỹ năng phục vụ cho hoạt 

động đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp như: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức… 

4 

LO.6 
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LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và giám sát hoạt động phân tích và thiết 

kế công việc của doanh nghiệp. 

4 

LO.13 

LO.14 

LO.3.3 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và giám sát hoạt động đánh giá thực 

hiện công việc của doanh nghiệp. 

4 

LO.13 

LO.14 

LO.3.4 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và giám sát hoạt động kế hoạch hóa 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

4 

LO.13 

LO.14 

LO.3.5 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và giám sát hoạt động tuyển mộ, tuyển 

chọn và hội nhập vào môi trường làm việc của doanh 

nghiệp. 

4 

LO.13 

LO.14 

LO.3.6 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và giám sát hoạt động tạo và gia tăng 

động lực làm việc của doanh nghiệp. 

4 

LO.13 

LO.14 

LO.3.7 

Có năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và giám sát hoạt động đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

4 

LO.13 

LO.14 

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 nhân lực 

trong doanh nghiệp như: khái niệm, chức năng, mục tiêu của Quản trị nhân lực, hệ thống 

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng, các hoạt động Quản trị 

nhân lực cơ bản trong doanh nghiệp (phân tích và thiết kế công việc; đánh giá thực hiện 
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công việc; kế hoạch hóa nguồn nhân lực; tuyển mộ, tuyển chọn và hội nhập vào môi 

trường làm việc; tạo và gia tăng động lực làm việc; đào tạo phát triển nguồn nhân lực) 

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 nhân lực cụ thể phù hợp với 

điều kiện của doanh nghiệp. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

tham 

khảo 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

1.1. Khái niệm - Chức năng - 

Mục tiêu - Tầm quan trọng 

của Quản trị nhân lực 

1.1.1. Khái niệm  

1.1.2. Chức năng  

1.1.3. Mục tiêu  

1.1.4. Tầm quan trọng  

1.2. Hệ thống Quản trị nhân 

lực trong doanh nghiệp 

1.2.1. Bộ phận Quản trị nhân 

lực trong doanh nghiệp 

1.2.2. Nhà Quản trị nhân lực 

1.3. Khái quát các hoạt động 

Quản trị nhân lực  

1.3.1. Giới thiệu các hoạt động 

Quản trị nhân lực  

1.3.2. Mối quan hệ giữa các 

hoạt động Quản trị nhân lực 

1.4. Môi trường Quản trị 

nhân lực 

1.4.1. Môi trường bên trong 

1.4.2. Môi trường bên ngoài  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập tình 

huống 

Đọc TLTK 

Làm BT  

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

 

Trần Kim 

Dung 

(2018), 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực  

Lương 

Thu Hà 

(2018), 

Giáo 

trình 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 
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1.5. Quản trị nhân lực vừa là 

khoa học vừa là nghệ thuật 

1.5.1. Quản trị nhân lực là 

khoa học 

1.5.2. Quản trị nhân lực là 

nghệ thuật 

Bài tập chương 1 

2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH 

VÀ THIẾT KẾ CÔNG 

VIỆC 

2.1. Phân tích công việc  

2.1.1. Khái niệm phân tích 

công việc 

2.1.2. Quy trình phân tích 

công việc 

2.1.3. Các phương pháp thu 

thập thông tin trong phân tích 

công việc 

2.1.4. Bản phân tích công việc 

2.2. Thiết kế công việc  

2.2.1. Khái niệm thiết kế công 

việc 

2.2.2. Yêu cầu đối với thiết kế 

công việc 

2.2.3. Các phương pháp thiết 

kế công việc  

2.2.4. Thiết kế lại công việc 

Bài tập chương 2 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập thực 

hành, bài 

tập về nhà 

Hướng dẫn 

Đọc TLTK 

Làm BT 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Nghiê cứu 

tình huống, 

xây dựng ý 

tưởng 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

Trần Kim 

Dung 

(2018), 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực  

Lương 

Thu Hà 

(2018), 

Giáo 

trình 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

Gary 

Dessler 

(2018), 

Human 

Resource 

Managem

ent 

3 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ 

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

3.1. Khái niệm – Mục đích 

của đánh giá thực hiện công 

việc 

3.1.1. Khái niệm  

3.1.2. Mục đích  

3.2. Hệ thống đánh giá thực 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

Đọc TLTK 

Làm BT 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Đóng vai 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.3 

 

Trần Kim 

Dung 

(2018), 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 
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hiện công việc và yêu cầu đối 

với hệ thống đánh giá  

3.2.1. Hệ thống đánh giá thực 

hiện công việc 

3.2.2. Yêu cầu đối với hệ 

thống đánh giá thực hiện công 

việc 

3.3. Quy trình đánh giá thực 

hiện công việc 

3.3.1. Xác định nội dung và 

các tiêu chí đánh giá 

3.3.2. Lựa chọn phương pháp 

đánh giá 

3.3.3. Đào tạo, huấn luyện cho 

những người thực hiện đánh 

giá 

3.3.4. Thảo luận với người lao 

động về nội dung và phạm vi 

đánh giá 

3.3.5. Tiến hành đánh giá 

3.3.6. Phỏng vấn đánh giá 

3.4. Các phương pháp đánh 

giá thực hiện công việc 

3.4.1. Phương pháp đánh giá 

thang đo đồ họa 

3.4.2. Phương pháp danh mục 

kiểm tra 

3.4.3. Phương pháp bảng điểm 

3.4.4. Phương pháp ghi chép 

sự kiện quan trọng 

3.4.5. Phương pháp đánh giá 

bằng thang điểm dựa trên 

hành vi 

3.4.6. Phương pháp phân phối 

bắt buộc 

3.4.7. Phương pháp xếp hạng 

pháp thảo 

luận, bài 

tập thực 

hành 

Mô phỏng 

Biểu diễn 
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3.4.8. Phương pháp bảng 

tường thuật 

3.4.9. Phương pháp quản trị 

bằng mục tiêu 

3.4.10. Phương pháp đánh giá 

bằng KPIs 

Bài tập chương 3 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

 

4 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH 

HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC 

4.1. Khái niệm – Vai trò của 

kế hoạch hoá nguồn nhân 

lực  

4.1.1. Khái niệm  

4.1.2. Vai trò   

4.2. Cơ sở của kế hoạch hóa 

nguồn nhân lực 

4.2.1. Chiến lược phát triển 

của doanh nghiệp 

4.2.2. Kết quả phân tích tình 

hình sử dụng nhân lực của 

doanh nghiệp 

4.2.3. Hoạt động phân tích công 

việc và đánh giá thực hiện công 

việc của doanh nghiệp 

4.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến nguồn nhân lực của doanh 

nghiệp 

4.3. Quy trình kế hoạch hoá 

nguồn nhân lực 

4.3.1. Xác định cung – cầu 

nhân lực 

4.3.2. So sánh cung – cầu 

nhân lực  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập thực 

hành 

Đọc TLTK 

Làm BT 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

Lương 

Thu Hà 

(2018), 

Giáo 

trình 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 
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4.3.3. Thực hiện các biện pháp 

cân đối cung – cầu nhân lực  

4.3.4. Đánh giá hiệu quả và 

điều chỉnh  

Bài tập chương 4 

5 CHƯƠNG 5:  TUYỂN MỘ, 

TUYỂN CHỌN VÀ HỘI 

NHẬP VÀO MÔI 

TRƯỜNG LÀM VIỆC 

5.1. Tuyển mộ 

5.1.1. Khái niệm tuyển mộ 

5.1.2. Quy trình tuyển mộ 

5.2. Tuyển chọn  

5.2.1. Khái niệm tuyển chọn 

5.2.2. Quy trình tuyển chọn 

5.3. Hội nhập vào môi 

trường làm việc 

5.3.1. Khái niệm hội nhập vào 

môi trường làm việc 

5.3.2. Các giai đoạn của 

chương trình hội nhập vào 

môi trường làm việc 

5.4. Đánh giá hiệu quả tuyển 

dụng 

Bài tập chương 5 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương, 

bài tập tình 

huống, 

thực hành 

Đọc TLTK 

Làm BT 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Nghiên cứu 

tình huống 

LO.1.5 

LO.2.5 

LO.3.5 

Trần Kim 

Dung 

(2018), 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực  

Lương 

Thu Hà 

(2018), 

Giáo 

trình 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

Gary 

Dessler 

(2018), 

Human 

Resource 

Managem

ent 

 Thảo luận nhóm theo chủ đề 

1 

 Chuẩn bị bài 

và Thảo 

luận theo 

chủ đề được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.1.5 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.2.5 

LO.3.2 
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LO.3.3 

LO.3.4 

LO.3.5 

6 CHƯƠNG 6:  TẠO ĐỘNG 

LỰC LAO ĐỘNG 

6.1. Khái niệm và các yếu tố 

tạo động lực lao động  

6.1.1. Khái niệm  

6.1.2. Các yếu tố tạo động lực 

lao động 

6.2. Một số học thuyết tạo 

động lực 

6.2.1. Học thuyết cấp bậc nhu 

cầu (A. Maslow) 

6.2.2. Học thuyết E.R.G (C. P. 

Alderfer) 

6.2.3. Học thuyết 3 nhu cầu 

liên kết, quyền lực và thành 

đạt (C. McClelland) 

6.2.4. Học thuyết tăng cường 

tích cực (Skinner) 

6.25. Học thuyết về sự kỳ 

vọng (V. Vroom) 

6.2.6. Học thuyết công bằng 

(S. Adams) 

6.2.7. Học thuyết hệ thống 2 

yếu tố (F. Herzberg) 

6.3. Quy trình tạo động lực 

lao động 

6.3.1. Xác định nhu cầu của 

người lao động 

6.3.2. Lựa chọn biện pháp tạo 

động lực lao động 

6.3.3. Đánh giá mức độ thỏa 

mãn nhu cầu và kết quả tạo 

động lực lao động 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, bài 

tập tình 

huống, bài 

thực hành 

Đọc TLTK 

Làm BT  

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Xây dựng ý 

tưởng 

LO.1.6 

LO.2.6 

LO.3.6 

Lương 

Thu Hà 

(2018), 

Giáo 

trình 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

Gary 

Dessler 

(2018), 

Human 

Resource 

Managem

ent 
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6.4. Phương hướng tạo động 

lực lao động 

6.4.1. Xác định nhiệm vụ và 

tiêu chuẩn thực hiện công việc  

6.4.2. Tạo điều kiện thuận lợi 

để người lao động hoàn thành 

công việc  

6.4.3. Kích thích lao động 

Bài tập chương 6 

7 CHƯƠNG 7: ĐÀO TẠO VÀ 

PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC TRONG 

DOANH NGHIỆP 

7.1. Khái niệm – Vai trò của 

đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực trong doanh 

nghiệp 

7.1.1. Khái niệm  

7.1.2. Vai trò  

7.2. Căn cứ xây dựng 

chương trình đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp  

7.2.1. Các quy định của pháp 

luật 

7.2.2. Kế hoạch, chiến lược 

của doanh nghiệp 

7.2.3. Hoạt động Quản trị 

nhân lực của doanh nghiệp 

7.2.4. Điều kiện thực tế của 

doanh nghiệp 

7.3. Quy trình xây dựng và 

thực hiện chương trình đào 

tạo đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực trong doanh 

nghiệp  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương,  

Trình diễn 

mẫu 

Đọc TLTK 

Làm BT  

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Nghiên cứu 

tính huống 

Xây dựng ý 

tưởng 

LO.1.7 

LO.2.7 

LO.3.7 

Trần Kim 

Dung 

(2018), 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực  

Lương 

Thu Hà 

(2018), 

Giáo 

trình 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

Gary 

Dessler 

(2018), 

Human 

Resource 

Managem

ent 
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7.3.1. Xác định nhu cầu đào 

tạo 

7.3.2. Xác định mục tiêu đào 

tạo 

7.3.3. Lựa chọn đối tượng đào 

tạo 

7.3.4. Xây dựng chương trình 

đào tạo và lựa chọn phương 

pháp đào tạo 

7.3.5. Dự tính chi phí đào tạo 

7.3.6. Lựa chọn và đào tạo 

giáo viên 

7.3.7. Đánh giá chương trình 

và kết quả đào tạo 

7.4. Các hình thức và 

phương pháp đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp 

7.4.1. Các hình thức  

7.4.2. Các phương pháp  

Bài tập chương 7 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  LO.1.4 

LO.1.5 

LO.1.6 

LO.1.7 

 

 Thảo luận nhóm theo chủ đề 

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.1.5 

LO.1.6 

LO.1.7 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.2.5 
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LO.2.6 

LO.2.7 

LO.3.2 

LO.3.3 

LO.3.4 

LO.3.5 

LO.3.6 

LO.3.7 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước:        Quản trị học   Mã HP: 1512 

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: 10 % 

- 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 (30%) 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.+ Chuẩn bị bài đầy đủ + 

Tích cực tham gia ý kiến (70%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, trả lời câu hỏi, kiểm tra bằng miệng, 

kiểm tra bài tập viết… 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì (Tuần 6 và tuần 12) 

++ 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) 
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++ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) + Thực hành, thảo luận nhóm hoặc 

thuyết trình nhóm 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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). 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 1.6 1.7 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

1 

Điểm 

chuyên 

cần 

(10%) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(20%) 

            

             

2.1. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

1 

X X X       

 

X X 

    

X X 

    

2.2. 

Bài 

kiểm 

tra lần 

2 

      X X X X 

  

X 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 X X X X 
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10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm thảo luận, thuyết trình 

- Tiêu chí đánh giá điểm thuyết trình của nhóm 

RUBRIC ĐIỂM BÀI TẬP 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 

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% 

 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

RUBRIC ĐIỂM BÀI TẬP 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 
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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 

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 Kim Dung 2018 
Quản trị nguồn nhân 

lực 
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 

2 Barbara Mitchell, 

Cornella Gamlem 
2019 Quản trị nhân sự đúng NXB Công Thương 

3 

William J. 

Rothwell, Robert 

K.Prescott, Maria 

W.Taylor 

201 9 Chiến lược nhân sự NXB Công Thương 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phân bổ thời gian 

LT 
TH, 

TL 
KT 

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN 

LỰC 

4 1  

2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG 

VIỆC 

4 1  

3 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 4 1  

 
Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 
  1 

4 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN 

LỰC 

4 1  

5 CHƯƠNG 5:  TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN VÀ HỘI 5 2  
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NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 

 Thảo luận nhóm theo chủ đề 1  2  

6 CHƯƠNG 6:  TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 5 2  

7 CHƯƠNG 7: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 

4 1  

 
Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 
  1 

 Thảo luận nhóm theo chủ đề 1  2  

Tổng 30 13 2 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Lê Xuân Sinh 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Ngô Quang Trường 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tài chính doanh nghiệp 1 

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. Hoàng Thị Minh Châu 

- Chức danh, học hàm, học vị:   Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ:  Phòng 309 nhà B - Trường ĐH Công đoàn 

- Điện thoại:     Di động:   0988.071.975 

- Email:  chauhm@dhcd.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: 

 + Các vấn đề quản trị tài chính và tài chính DN 

 + Quản lý tài chính công 

 + Hoạt động các  NHTM 

 + Hoạt động của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán 

2.2.  Nguyễn Thị Hạnh 

- Chức danh, học hàm, học vị:   Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 309 nhà B - Trường ĐH Công đoàn 

- Điện thoại:     Di động:   0904.411.919 

- Email:  hanhnt@dhcd.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: 

 + Quản trị tài chính DN 

 + Tài chính - Tiền tệ và dịch vụ ngân hàng thương mại 

2.3. Trần Thị Ngọc Trâm 

- Chức danh, học hàm, học vị:   Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 309 nhà B - Trường ĐH Công đoàn 

- Điện thoại:     Di động:   

- Email:  maidtn@dhcd.edu.vn 
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- Các hướng nghiên cứu chính: 

 + Tài chính DN 

 + Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

2.4. Trần Đình Vân 

- Chức danh, học hàm, học vị:   Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 309 nhà B - Trường ĐH Công đoàn 

- Điện thoại:     Di động:  0968.040.222 

- Email:   vantd@dhcd.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: 

  + Các vấn đề về quản trị tài chính và tài chính DN 

  + Các vấn đề về quản lý tài chính công 

2.5. Đinh Thị Ngọc Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị:   Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ:  Phòng 309 nhà B - Trường ĐH Công đoàn 

- Điện thoại:     Di động:  0988.369.689 

- Email:  maidtn@dhcd.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: 

 + Định giá tài sản 

 + Tài chính doanh nghiệp 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tài chính doanh nghiệp 1   

- Tên (tiếng Anh): Corporate Finance 1 

- Mã học phần: 1717 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30  

- Giờ thực hành:  20  

- Giờ thảo luận:  10   

- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp và 

quản trị tài chính doanh nghiệp. Cụ thể: Các khái niệm, nội dung, vai trò của TCDN và 
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Quản trị TCDN; mối quan hệ chi phí - doanh thu - lợi nhuận; các nội dung quản trị vốn 

kinh doanh; lý thuyết và ứng dụng giá trị thời gian của tiền; phân tích báo cáo tài chính DN. 

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 tài chính DN cũng như quản trị TCDN được học, vận dụng vào các quyết định 

tài chính của DN. 

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 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 rõ hình thức biểu biện và bản chất của 

TCDN, vai trò của TCDN, các quyết định tài 

chính của DN; hiểu được các nội dung của quản 

trị TCDN, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ 

chức TCDN. 

2 LO.4 

LO.1.2 - Phân tích, đánh giá được tình hình chi phí 

kinh doanh của DN; giá thành và các nhân tố ảnh 

hưởng đến giá thành sản phẩm của DN. 

 

- Phân tích, đánh giá tình hình doanh thu và 

thu nhập của DN, các nhân tố ảnh hưởng đến 

doanh thu của DN. 

 

- Phân tích, đánh giá kế hoạch kinh doanh 

của DN bằng lý thuyết điểm hòa vốn, đánh giá 

được mối liên hệ giữa kết cấu chi phí và điểm  

5 LO.5 
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hòa vốn của DN. 

- Phân tích, đánh giá được tình hình lợi nhuận 

của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến 

LN của DN. 

LO.1.3 - Phân tích, đánh giá được tình hình quản trị 

vốn kinh doanh, quản trị vốn cố định, quản trị 

vốn lưu động của DN. 

- Phân tích, đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, vốn cố 

định, vốn lưu động của doanh DN. 

5 LO.5 

LO.1.4 Hiểu và vận dụng được lý thuyết giá trị thời gian 

của tiền vào hoạt động quản trị tài chính DN. 

3 LO.5 

LO.1.5 Vận dụng được các kiến thức về báo cáo tài 

chính để phân tích tình hình tài chính và hoạt 

động của doanh nghiệp. 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.2 Làm chủ các kỹ năng phân tích, đánh giá tình 

hình chi phí và giá thành, doanh thu, lợi nhuận 

của doanh nghiệp. 

Vận dụng được kỹ năng phân tích tình hình kinh 

doanh, kế hoạch kinh doanh của DN bằng điểm 

hòa vốn. 

4 LO.6 

LO.2.3 - Làm chủ các kỹ năng phân tích, đánh giá tình 

hình quản trị vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng 

vốn kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng. 

- Lập kế hoạch KH, xác định KH TSCĐ phục vụ 

cho việc lập kế hoạch tài chính; Đánh giá hiệu 

quả/hiệu suất sử dụng vốn cố định của một DN; 

Xây dựng và đề xuất các giải pháp quản lý và 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong 

DN. 

4 LO.6 
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- Có kỹ năng đánh giá hiệu suất/hiệu quả sử dụng 

VLĐ trong DN; Xác định nhu cầu vốn LĐ 

thường xuyên cần thiết của DN; Phân tích và 

đánh giá công tác quản trị vốn bằng tiền của DN;  

- Phân tích và đánh giá công tác quản trị khoản 

phải thu; Phân tích và đánh giá công tác quản trị  

hàng tồn kho 

 

LO.2.4  - Vận dụng được lý thuyết giá trị thời gian của 

tiền phân tích cơ hội đầu tư, lựa chọn phương 

thức thanh toán, chọn cơ hội đầu tư, xác định lãi 

suất, lập kế hoạch trả nợ cho DN.   

4 LO.6 

LO.2.5  Có kỹ năng phân tích tình hình tài chính của một 

doanh nghiệp bằng báo cáo tài chính. 

4 LO.6 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

 

LO.3.2 Có năng lực tự chủ trong phân tích, đánh giá tình 

hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và điểm hòa 

vốn của doanh nghiệp. 

5 LO.13 

LO.3.3 Có tinh thần trách nhiệm trong phân tích, đánh 

giá hoạt động quản trị vốn kinh doanh, hiệu quả 

sử dụng vốn kinh doanh, xây dựng kế hoạch, 

triển khai và đánh giá kế hoạch khai thác, sử 

dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 

5 LO.14 

LO.3.4 Chủ động vận dụng kiến thức và kỹ năng áp 

dụng lý thuyết giá trị thời gian của tiền, mô hình 

chiết khấu dòng tiền giải quyết một số tình huống 

trong quản trị tài chính doanh nghiệp. 

3 LO.13 

LO.3.5 Chủ động vận dụng kiến thức, kỹ năng cần thiết 

đọc báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài 

chính qua báo cáo tài chính DN. 

4 LO.13 
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8. Nội dung học phần 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần Tài chính DN 1 giới thiệu và cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản nhất về Tài chính DN và quản trị tài chính DN, từ các khái niệm tổng quan tới các 

nội dung và nghiệp vụ chi tiết về quản lý chi phí - doanh thu - lợi nhuận, quản lý vốn 

kinh doanh, ứng dụng giá trị thời gian của tiền trong quản trị tài chính và các nội dung cơ 

bản về phân tích báo cáo tài chính DN. 

 Hoàn thành học phần này, người học có đủ kiến thức cơ bản, có năng lực tự chủ trong 

vận dụng kiến thức chuyên môn thực hiện quản trị vốn lưu động, vốn cố định; đánh giá 

hiệu quả/hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của một DN và phân tích BCTC của một DN 

bất kỳ. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

học tập 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN 

TRỊ TÀI CHÍNH DOANH 

NGHIỆP 

1.1. Tài chính doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm tài chính 

doanh nghiệp  

1.1.2. Nội dung tài chính doanh 

nghiệp 

1.2. Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 

1.2.1. Khái niệm và nội dung 

quản trị tài chính doanh nghiệp  

1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến hoạt động quản trị tài chính 

doanh nghiệp  

Thực hành 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 

Tìm hiểu 

và trả lời 

các câu 

hỏi, BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO1.1 
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thảo luận 

2 CHƯƠNG 2: CHI PHÍ, 

DOANH THU VÀ LỢI 

NHUẬN CỦA DOANH 

NGHIỆP 

2.1. Chi phí kinh doanh của 

doanh nghiệp 

2.1.1. Khái niệm, nội dung chi 

phí kinh doanh 

 2.1.2. Giá thành sản phẩm của 

doanh nghiệp 

2.2. Doanh thu và thu nhập khác 

của DN 

 2.2.1. Khái niệm, nội dung của 

doanh thu 

2.2.2. Thu nhập khác của doanh 

nghiệp 

2.3. Điểm hòa vốn 

2.4. Các loại thuế chủ yếu đối 

với doanh nghiệp 

2.4.1. Thuế Giá trị gia tăng 

2. 4.2.Thuế Tiêu thụ đặc biệt 

2.4.3. Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu 

2.4.4. Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

2.4.5. Thuế khác 

2.5. Lợi nhuận của DN 

2.5.1. Lợi nhuận của doanh 

nghiệp 

2.5.2. Phân phối lợi nhuận 

2.5.3. Các loại quỹ chủ yếu 

trong doanh nghiệp 

Thực hành bài tập chương 2+ 

thảo luận 

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 

Tìm hiểu 

và trả lời 

các câu 

hỏi, BT 

chương 2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO1.2 

LO2.2 

LO3.2 

 

 

 

3 CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ VỐN Thuyết Đọc TLTK LO1.2  
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KINH DOANH CỦA DOANH 

NGHIỆP 

3.1. Tổng quan về vốn kinh 

doanh 

3.2. Quản trị vốn cố định của 

doanh nghiệp 

3.2.1. Tài sản cố định và vốn cố 

định 

3.2.2. Hao mòn tài sản cố định 

và khấu hao tài sản cố định  

3.2.3. Quản trị vốn cố định 

3.3. Quản trị vốn lưu động của 

doanh nghiệp 

3.3.1. Tài sản lưu động và vốn 

lưu động 

3.3.2. Xác định nhu cầu vốn lưu 

động 

3.3.2. Quản trị vốn bằng tiền 

3.3.3. Quản trị các khoản phải 

thu  

3.3.4. Quản trị vốn tồn kho dự 

trữ   

Thực hành bài tập chương 3 + 

thảo luận 

giảng, giải 

thích cụ thể, 

câu hỏi gợi 

mở, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Tìm hiểu 

và trả lời 

các câu 

hỏi, BT 

chương 3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO1.3 

LO2.2 

LO2.3 

LO3.3 

 

4 CHƯƠNG 4: GIÁ TRỊ THỜI 

GIAN CỦA TIỀN 

4.1. Giá trị tương lai của tiền 

4.1.1. Giá trị tương lai của 1 

khoản tiền 

4.1.2. Giá trị tương lai của 1 

chuỗi tiền 

4.2. Giá trị hiện tại của tiền 

4.2.1. Giá trị hiện tại của 1 

khoản tiền 

4.2.2. Giá trị hiện tại của 1 

chuỗi tiền 

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 

Tìm hiểu 

và trả lời 

các câu 

hỏi, BT 

chương 4 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO1.4 

LO2.4 

LO3.4 
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4.3. Các ứng dụng của gía trị 

thời gian tiền 

4.4. Mô hình chiết khấu dòng 

tiền 

Thực hành bài tập chương 4 + 

thảo luận 

5 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP 

5.1. Báo cáo tài chính doanh 

nghiệp 

5.1.1. Bảng cân đối kế toán 

5.1.2. Báo cáo kết quả kinh 

doanh 

5.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền 

tệ 

5.1.4. Thuyết minh báo cáo tài 

chính 

5.2. Phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp  

5.2.1. Khái niệm và mục đích 

phân tích báo cáo tài chính 

5.2.2. Phương pháp phân tích 

báo cáo tài chính 

5.2.3. Nội dung phân tích báo 

cáo tài chính 

Thực hành bài tập chương 5 + 

thảo luận 

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 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO1.2 

LO1.3 

LO1.5 

LO2.2 

LO2.3 

LO2.5 

LO3.5 

 

 

 Bài kiểm tra số 1 (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm tra) 

  LO1.2 

LO1.3 

LO2.2 

LO2.3 

LO3.3 

 

 Bài kiểm tra số 2 (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm tra) 

 Chuẩn bị 

bài và 

Thảo luận 

LO1.2 

LO1.3 

LO1.4 
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theo đề tài 

được giao 

LO1.5 

LO2.2 

LO2.3 

LO2.4 

LO2.5 

LO3.2 

LO3.3 

LO3.4 

LO3.5 

 Thảo luận nhóm (nếu có)  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO1.2 

LO1.3 

LO1.4 

LO1.5 

LO2.2 

LO2.3 

LO2.4 

LO2.5 

LO3.2 

LO3.3 

LO3.4 

LO3.5 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu về học phần học trước: 

Người học đã học các học phần: 

- Tên học phần: Tài chính - Tiền tệ 1 - Mã HP: 1712 

- Tên học phần: Nguyên lý kế toán - Mã HP: 1310 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, chuẩn bị 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: 10 % 
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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, 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: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8 hoặc tuần 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 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 bài/1 giờ) hoặc kết quả bài tập theo nhóm 

được thuyết trình và thảo luận trên lớp. 

10. 3.Thi cuối kỳ (Điểm thi hết học phần): trọng số: 70 % 

- 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 kỹ năng phân tích, tổng hợp việc giải quyết các nhiệm vụ  

+ 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 bộ phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

LO1.1 L01.2; 

L01.3;  

L01.4; 

L01.5. 

L02.2; 

L02.3;  

L02.4; 

L02.5. 

L03.2; 

L03.3;  

L03.4; 

L03.5. 

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  X  

2.2. Bài kiểm tra lần 2 

hoặc thảo luận nhóm 

(nếu có) 

 X X 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  

- 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 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% 
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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 điểm thuyết trình của nhóm: 

RUBIRC 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 

không 

đúng, 

phát âm 

không rõ, 

Bài trình 

bày đầy 

đủ. Giọng 

nói nhỏ, 

phát âm 

còn 1 số 

từ không 

rõ, sử 

dụng 

thuật ngữ 

phức tạp, 

chưa có 

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 

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 

ý của người 

nghe, tương 

tác tốt với 

người nghe. 

25% 
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giọng nói 

nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

tương tác 

với người 

nghe 

người nghe, 

người nghe 

có thể hiểu và 

kịp theo dõi 

nội dung trình 

bày 

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 

TS. Hoàng Thị Minh Châu 

(chủ biên) 

2019 Giáo trình Tài chính 

doanh nghiệp (Tập 1) 

 

 

NXB Lao động 

2 

TS. Hoàng Thị Minh Châu 

(chủ biên) 

2018 Hệ thống câu hỏi và bài 

tập Tài chính doanh 

nghiệp (Tập 1) 

 

NXB Lao động 

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 

Bùi Văn Vần, Vũ 

Văn Ninh (đồng 

chủ biên) 

2015 Giáo trình Tài chính 

doanh nghiệp 

NXB Tài chính 

4 
Vũ Duy Hào, 

Trần Minh Tuấn 

2019 Giáo trình Tài chính 

doanh nghiệp 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

5 

Nguyễn Minh 

Kiều 

2014 Tài chính doanh nghiệp 

căn bản : Lý thuyết, bài 

tập và bài giải 

NXB Tài chính 
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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 TL KT 

1 CHƯƠNG 1:TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Thực hành bài tập chương 1+ thảo luận 

 

4 

 

0 

 

2 CHƯƠNG 2:CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA 

DOANH NGHIỆP 

Thực hành bài tập chương 2+ thảo luận 

 

9 

 

4 

 

3 CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH 

NGHIỆP 

Thực hành bài tập chương 3+ thảo luận 

 

8 

 

5 

 

4 CHƯƠNG 4:GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN 

Thực hành bài tập chương 4+ thảo luận 

 

5 

 

1 

 

5 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH 

NGHIỆP 

Thực hành bài tập chương 5+ thảo luận 

 

4 

 

3 

 

 Bài kiểm tra số 1 (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra)   1 

 Bài kiểm tra số 2 (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra) 

hoặc thảo luận nhóm (nếu có) 

  1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hoàng Thị Minh Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Hạnh 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị tác nghiệp 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Quản trị kinh doanh  

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Quý 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0977771102  -  Email: quyntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thu Hiền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0904268599   - Email: hiennt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Đinh Văn Trường 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0904268599   - Email: hiennt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị tác nghiệp  

- Tên (tiếng Anh): Operations Management 

- Mã học phần: 1526 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:            35   

- Giờ thực hành :  .                      0  

mailto:quyntt@dhcd.edu.vn
mailto:hiennt@dhcd.edu.vn
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- Giờ thảo luận:                                         10 

- Giờ báo cáo thực tập:                              0   

- Giờ tự học:     135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Mục tiêu của học phần này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về 

quản trị tác nghiệp; phát triển khả năng của người học trong việc xây dựng các phương 

pháp quản trị tác nghiệp thích hợp cho doanh nghiệp; giúp người học có khả năng ứng 

dụng những kiến thức đã học vào quản trị điều hành, nắm được các phương pháp quản trị 

khoa học, hiệu quả. 

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 
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, mục tiêu, vai trò của quản 

trị tác nghiệp trong doanh nghiệp và mối quan hệ với 

các chức năng quản trị khác; các nội dung trong dự 

báo nhu cầu sản phẩm; các nội dung về thiết kế sản 

phẩm dịch vụ, lựa chọn quá trình sản xuất 

2 LO.5 

LO.1.2 Vận dụng kiến thức để xây dựng được các phương án 

công suất, phương án định vị doanh nghiệp, lập kế 

hoạch sản xuất, điều độ sản xuất để phân giao công 

việc cho một hoặc nhiều đối tượng 

3 LO.5 

LO1.3 Phân tích được các mô hình dự trữ từ đó xác định 

được mức đặt hàng tối ưu 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có kỹ năng phân tích quá trình biến đổi đầu vào thành 

đầu ra của các doanh nghiệp; Phân tích nguyên tắc 

phân giao công việc cho một hoặc nhiều đối tượng 

thực hiện, từ đó lựa chọn được phương án tối ưu nhất; 

4 LO.6 
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phân tích các mô hình quản trị hàng dự trữ để xác 

định được lượng dự trữ tối ưu. 

LO.2.2 Vận dụng được các kiến thức để thực hiện dự báo nhu 

cầu sản phẩm cho doanh nghiệp, phân loại và lựa 

chọn quá trình sản xuất, xây dựng các phương án 

công suất, phương án định vị doanh nghiệp 

3 LO.7 

LO.2.3 Phân tích các phương pháp để thực hiện được việc lập 

kế hoạch sản xuất tối ưu cho doanh nghiệp 

4 LO.8 

LO.2.4 Có khả năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm, 

giao tiếp và viết báo cáo tốt 

4 LO.9 

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 vào việc hình thành ý tưởng, thiết kế sản phẩm 

và lựa chọn quá trình sản xuất, thực hiện dự báo nhu 

cầu, xây dựng các phương án công suất, định vị doanh 

nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định lịch trình 

sản xuất và xác định được lượng dự trữ tối ưu trong 

sản xuất 

3 LO.13 

LO.3.2 Tuân thủ các nội quy trong giờ học, có thái độ tích 

cực trong học tập, hợp tác với các thành viên trong 

nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

4 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

    8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Quản trị tác nghiệp là một trong những lĩnh vực quản trị cơ bản của quản trị doanh 

nghiệp. Với vị trí và chức năng cốt lõi trong một tổ chức kinh tế nên quản trị tác nghiệp 

là một trong những học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Học 

phần này cung cấp những vấn đề cốt lõi của hoạt động sản xuất như: dự báo nhu cầu, 

thiết kế sản phẩm và  lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất, định vị doanh 

nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, quản trị hàng dự trữ, điều độ sản xuất. Để làm rõ những 

nội dung trên, các kiến thức chuyên sâu, thực tế sẽ được trình bày thông qua các tình 

huống thực tế có liên quan, các bài tập thực hành và bài tập nhóm. 
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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 giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Tổng quan về 

Quản trị tác nghiệp 

1.1. Thực chất quản trị tác 

nghiệp 

1.1.1. Khái niệm quản trị tác 

nghiệp 

1.1.2. Đối tượng của quản trị 

tác nghiệp 

1.1.3. Mục tiêu của quản trị tác 

nghiệp 

1.1.4. Vai trò và mối quan hệ 

của quản trị tác nghiệp với các 

chức năng quản trị khác  

1.2. Nội dung của quản trị tác 

nghiệp 

1.3. Quá trình phát triển và xu 

hướng vận động của quản trị 

tác nghiệp 

1.3.1. Lịch sử hình thành và 

phát triển của quản trị tác 

nghiệp 

1.3.2. Xu hướng phát triển của 

quản trị tác nghiệp 

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 

 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.2.4 

LO.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1, Q3 

2 Chương 2: Dự báo cầu sản 

phẩm 

2.1. Thực chất và vai trò của 

dự báo cầu sản phẩm 

2.1.1. Khái niệm dự báo cầu sản 

phẩm/dịch vụ 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn 

đáp, 

nghiên cứu 

tình huống, 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

 

 

 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

Q1, Q2, 

Q3 
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2.2.2. Các loại dự báo cầu sản 

phẩm/dịch vụ 

2.2.3. Vai trò của dự báo cầu 

sản phẩm 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến cầu sản phẩm trong doanh 

nghiệp 

2.2.1. Các nhân tố khách quan 

2.2.2. Các nhân tố chủ quan 

2.3. Các phương pháp dự báo 

cầu sản phẩm trong quản trị 

tác nghiệp 

2.3.1. Các phương pháp dự báo 

định tính 

2.3.2. Các phương pháp dự báo 

định lượng 

2.4. Giám sát và kiểm soát dự 

báo 

2.4.1. Các chỉ tiêu kiểm soát dự 

báo 

2.4.2. Tín hiệu theo dõi 

2.4.3. Giới hạn kiểm soát 

Bài tập chương 2 

hoạt động 

nhóm, 

hướng dẫn 

luyện tập 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; tham 

gia thảo 

luận theo 

chủ đề; làm 

bài tập 

chương 2 

 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương 3: Thiết kế sản phẩm 

và lựa chọn quá trình sản 

xuất 

3.1. Thiết kế và phát triển sản 

phẩm 

3.1.1. Quan niệm về thiết kế và 

phát triển sản phẩm 

3.1.2. Quy trình thiết kế và phát 

triển sản phẩm 

3.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng 

tới thiết kế sản phẩm và phát 

triển sản phẩm 

3.2. Lựa chọn quá trình sản 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn 

đáp, 

nghiên cứu 

tình huống, 

hoạt động 

nhóm 

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 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

Q1, Q3 
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xuất 

3.2.1. Sự cần thiết lựa chọn quá 

trình sản xuất 

3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

tới quá trình sản xuất 

3.2.3. Phân loại và lựa chọn quá 

trình sản xuất 

chủ đề;  

 

 Chương 4: Hoạch định công 

suất 

4.1. Khái niệm, phân loại và 

nhân tố ảnh hưởng tới công 

suất 

4.1.1. Khái niệm và phân loại 

công suất 

4.1.2. Tầm quan trọng của 

hoạch định công suất 

4.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng 

tới công suất 

4.1.4. Các yêu cầu khi xây dựng 

và lựa chọn các phương án 

công suất 

4.2. Các phương pháp hỗ trợ 

lựa chọn công suất 

4.2.1. Sử dụng lý thuyết quyết 

định trong lựa chọn công suất 

4.2.2. Phân tích hòa vốn trong 

lựa chọn công suất 

4.2.3. Phương pháp tổng chi phí 

thực hiện nhỏ nhất 

4.2.4. Phương pháp tổng chi phí 

Bài tập chương 4 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn 

đáp, 

nghiên cứu 

tình huống, 

động não, 

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 

 

 

 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1, Q2,, 

Q3 

 Chương 5: Định vị doanh 

nghiệp 

5.1. Thực chất và vai trò của 

định vị doanh nghiệp 

5.1.1. Thực chất của định vị 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn 

đáp, động 

não, hoạt 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

 

 

 

LO.1.2 

LO.2.2 

Q1, Q2 
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doanh nghiệp 

5.1.2. Vai trò của định vị doanh 

nghiệp 

5.1.3. Quy trình tổ chức định vị 

doanh nghiệp 

5.2. Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng tới định vị doanh 

nghiệp 

5.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến chọn vùng 

5.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

đến chọn địa điểm 

5.2.3. Xu hướng định vị doanh 

nghiệp 

5.3. Các phương pháp định vị 

doanh nghiệp 

5.3.1. Phương pháp đánh giá 

theo các nhân tố (tính điểm có 

trọng số) 

5.3.2. Phân tích điểm hòa vốn 

chi phí theo vùng 

5.3.3. Phương pháp tọa độ trung 

tâm 

Bài tập chương 5 

động 

nhóm, 

hướng dẫn 

luyện tập, 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; tham 

gia thảo 

luận theo 

chủ đề; làm 

bài tập 

chương 5 

 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương 6: Hoạch định tổng 

hợp 

6.1. Thực chất và vai trò của 

hoạch định tổng hợp 

6.1.1. Thực chất của hoạch định 

tổng hợp 

6.1.2. Các chiến lược hoạch 

định tổng hợp 

6.2. Các kỹ thuật hoạch định 

tổng hợp 

6.2.1. Hoạch định tổng hợp theo 

phương pháp trực quan 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn 

đáp, 

nghiên cứu 

tình huống, 

hoạt động 

nhóm, 

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; tham 

gia thảo 

LO.1.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2, 

Q3 
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6.2.2. Phương pháp biểu đồ và 

phân tích chiến lược 

6.2.3. Phương pháp cân bằng 

tối ưu 

Bài tập chương 6 

luận theo 

chủ đề; làm 

bài tập  

chương 6 

 

 Chương 7: Điều độ sản xuất 

trong doanh nghiệp 

7.1. Thực chất và vai trò của 

điều độ sản xuất 

7.1.1. Thực chất của điều độ 

sản xuất trong doanh nghiệp 

7.1.2. Điều độ sản xuất trong 

các hệ thống sản xuất khác 

nhau 

7.2. Các phương pháp điều độ 

sản xuất 

7.2.1. Những nguyên tắc phân 

giao công việc cho một đối 

tượng 

7.2.2. Phương pháp phân giao 

công việc cho nhiều đối tượng 

Bài tập chương 7 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn 

đáp, động 

não, 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.1.2 

LO.2.1 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2 

 Chương 8: Quản trị hàng dự 

trữ 

8.1. Hàng dự trữ và phân 

nhóm hàng dự trữ 

8.1.1. Hàng dự trữ và sự cần 

thiết có hàng dự trữ 

8.1.2. Phân nhóm hàng dự trữ 

theo kỹ thuật phân tích ABC 

8.2. Nội dung quản trị hàng dự 

trữ 

8.2.1. Các loại chi phí dự trữ 

8.2.2. Nội dung quản trị hàng 

dự trữ 

8.3. Các mô hình quản trị 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở-vấn 

đáp, động 

não, 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 

8 

 

 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q1, Q2 
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hàng dự trữ 

8.3.1. Mô hình lượng đặt hàng 

kinh tế cơ bản (EOQ) 

8.3.2. Mô hình lượng đặt hàng 

theo nhịp điệu sản xuất/cung 

ứng 

8.3.3.  Mô hình khấu trừ theo số 

lượng (QDM) 

8.3.4. Mô hình dự trữ thiếu 

(BOQ) 

8.3.5. Dự trữ bảo hiểm (SS)  

Bài tập chương 8 

 Bài kiểm tra 1 (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm tra) 

Kiểm tra 

viết trực 

tiếp trên 

lớp 

Làm bài 

kiểm tra 

LO.1.1 

LO1.2 

LO2.1 

LO2.2 

LO.3.1 

 

 Bài kiểm tra 2: Thảo luận 

nhóm theo chủ đề được giao 

Hoạt động 

nhóm 

Chuẩn bị 

bài và làm 

báo cáo 

theo nhóm 

với đề tài 

được giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học trước:  

          - Kinh tế vi mô               Mã HP: 2203 

          - Kinh tế vĩ mô               Mã HP: 2204 

          - Quản trị học                 Mã HP: 1512 

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. 
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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: 10 % 

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)  

+ 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, theo dõi quá trình học tập của SV.  

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì:  

+ Bài kiểm tra 1: thực hiện sau chương 4 

+ Bài kiểm tra 2: thực hiện sau chương 6 

- 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 kiểm tra 1: Kiểm tra viết 

          + Bài kiểm tra 2: Làm báo cáo theo nhóm 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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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+ 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 mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Điểm chuyên 

cần (10%) 

Điểm kiểm tra giữa kỳ 

(20%) Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) Bài kiểm 

tra 1 (10%) 

Bài kiểm 

tra 2 (10%) 

LO.1.1 X X X X 

LO.1.2 X X X X 

LO.1.3 X   X 

LO.2.1 X X X X 

LO.2.2 X X  X 

LO.2.3 X  X X 

LO.2.4 X  X X 

LO.3.1 X X X X 

LO.3.2 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 

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 
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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 

đa 01 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 

- 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 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% 
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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% 

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% 
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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 

Thành Hiếu; TS. 

Trương Đức Lực; 

TS. Nguyễn Đình 

Trung 

2018 Giáo trình Quản trị tác 

nghiệp 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

2 ThS. Nguyễn Đình 

Trung 

2011 Bài tập Quản trị tác 

nghiệp.  

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 

3 Đặng Minh Trang 

& Lưu Đan Thọ 

2016 Quản trị vận hành hiện 

đại 

Nhà xuất bản Tài chính 

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 TL/

TH 

KT 

1 Chương 1: Tổng quan về Quản trị tác nghiệp 

1.1. Thực chất quản trị tác nghiệp 

1.1.1. Khái niệm quản trị tác nghiệp 

1.1.2. Đối tượng của quản trị tác nghiệp 

1.1.3. Mục tiêu của quản trị tác nghiệp 

1.1.4. Vai trò và mối quan hệ của quản trị tác nghiệp 

với các chức năng quản trị khác  

1.2. Nội dung của quản trị tác nghiệp 

1.3. Quá trình phát triển và xu hướng vận động của quản 

trị tác nghiệp 

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của quản trị tác 

nghiệp 

1.3.2. Xu hướng phát triển của quản trị tác nghiệp 

4   
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2 Chương 2: Dự báo cầu sản phẩm 

2.1. Thực chất và vai trò của dự báo cầu sản phẩm 

2.1.1. Khái niệm dự báo cầu sản phẩm/dịch vụ 

2.2.2. Các loại dự báo cầu sản phẩm/dịch vụ 

2.2.3. Vai trò của dự báo cầu sản phẩm 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu sản phẩm trong doanh 

nghiệp 

2.2.1. Các nhân tố khách quan 

2.2.2. Các nhân tố chủ quan 

2.3. Các phương pháp dự báo cầu sản phẩm trong quản trị 

tác nghiệp 

2.3.1. Các phương pháp dự báo định tính 

2.3.2. Các phương pháp dự báo định lượng 

2.4. Giám sát và kiểm soát dự báo 

2.4.1. Các chỉ tiêu kiểm soát dự báo 

2.4.2. Tín hiệu theo dõi 

2.4.3. Giới hạn kiểm soát 

Bài tập chương 2 

4 2  

3 Chương 3: Thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản 

xuất 

3.1. Thiết kế và phát triển sản phẩm 

3.1.1. Quan niệm về thiết kế và phát triển sản phẩm 

3.1.2. Quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm 

3.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới thiết kế sản phẩm và phát 

triển sản phẩm 

3.2. Lựa chọn quá trình sản xuất 

3.2.1. Sự cần thiết lựa chọn quá trình sản xuất 

3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất 

3.2.3. Phân loại và lựa chọn quá trình sản xuất 

3 2  

4 Chương 4: Hoạch định công suất 

4.1. Khái niệm, phân loại và nhân tố ảnh hưởng tới công 

suất 

4.1.1. Khái niệm và phân loại công suất 

4.1.2. Tầm quan trọng của hoạch định công suất 

4.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công suất 

4.1.4. Các yêu cầu khi xây dựng và lựa chọn các phương án 

5  1 



 

541 

 

công suất 

4.2. Các phương pháp hỗ trợ lựa chọn công suất 

4.2.1. Sử dụng lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất 

4.2.2. Phân tích hòa vốn trong lựa chọn công suất 

4.2.3. Phương pháp tổng chi phí thực hiện nhỏ nhất 

4.2.4. Phương pháp tổng chi phí 

Bài tập chương 4 

5 Chương 5: Định vị doanh nghiệp 

5.1. Thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp 

5.1.1. Thực chất của định vị doanh nghiệp 

5.1.2. Vai trò của định vị doanh nghiệp 

5.1.3. Quy trình tổ chức định vị doanh nghiệp 

5.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới định vị doanh 

nghiệp 

5.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn vùng 

5.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm 

5.2.3. Xu hướng định vị doanh nghiệp 

5.3. Các phương pháp định vị doanh nghiệp 

5.3.1. Phương pháp đánh giá theo các nhân tố (tính điểm có 

trọng số) 

5.3.2. Phân tích điểm hòa vốn chi phí theo vùng 

5.3.3. Phương pháp tọa độ trung tâm 

Bài tập chương 5 

4 2  

6 Chương 6: Hoạch định tổng hợp 

6.1. Thực chất và vai trò của hoạch định tổng hợp 

6.1.1. Thực chất của hoạch định tổng hợp 

6.1.2. Các chiến lược hoạch định tổng hợp 

6.2. Các kỹ thuật hoạch định tổng hợp 

6.2.1. Hoạch định tổng hợp theo phương pháp trực quan 

6.2.2. Phương pháp biểu đồ và phân tích chiến lược 

6.2.3. Phương pháp cân bằng tối ưu 

Bài tập chương 6 

4 4  

7 Chương 7: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp 

7.1. Thực chất và vai trò của điều độ sản xuất 

7.1.1. Thực chất của điều độ sản xuất trong doanh nghiệp 

7.1.2. Điều độ sản xuất trong các hệ thống sản xuất khác nhau 

5   
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7.2. Các phương pháp điều độ sản xuất 

7.2.1. Những nguyên tắc phân giao công việc cho một đối 

tượng 

7.2.2. Phương pháp phân giao công việc cho nhiều đối tượng 

Bài tập chương 7 

8 Chương 8: Quản trị hàng dự trữ 

8.1. Hàng dự trữ và phân nhóm hàng dự trữ 

8.1.1. Hàng dự trữ và sự cần thiết có hàng dự trữ 

8.1.2. Phân nhóm hàng dự trữ theo kỹ thuật phân tích 

ABC 

8.2. Nội dung quản trị hàng dự trữ 

8.2.1. Các loại chi phí dự trữ 

8.2.2. Nội dung quản trị hàng dự trữ 

8.3. Các mô hình quản trị hàng dự trữ 

8.3.1. Mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ) 

8.3.2. Mô hình lượng đặt hàng theo nhịp điệu sản xuất/cung 

ứng 

8.3.3.  Mô hình khấu trừ theo số lượng (QDM) 

8.3.4. Mô hình dự trữ thiếu (BOQ) 

8.3.5. Dự trữ bảo hiểm (SS) 

Bài tập chương 8 

5   

 Bài kiểm tra 1 (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra)   1 

 Bài kiểm tra 2: Thảo luận nhóm theo chủ đề được giao   4 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Quý 
 

 

 



 

543 

 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Kinh doanh quốc tế 

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: Vũ Quỳnh Vân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0986 588 758    - Email: vanvq@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Hà Văn Sỹ 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0913 035 126   - Email: syhv@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KINH DOANH QUỐC TẾ 

- Tên (tiếng Anh): International Business 

- Mã học phần: 1505 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          26  

- Giờ thảo luận:  4  

- Giờ tự học:   90 

 6. Mục tiêu của học phần: 

Về kiến thức: 

mailto:vanvq@dhcd.edu.vn
mailto:syhv@dhcd.edu.vn
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- Có được những hiểu biết cơ bản về môi trường kinh doanh quốc tế và tác động của 

môi trường đó tới hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh 

quốc tế. 

- Nhận thức được vai trò của chiến lược, cơ cấu tổ chức và phương thức thâm nhập 

thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, những căn cứ lựa chọn chiến lược, 

cơ cấu tổ chức và phương thức thâm nhập thị trường thích hợp của doanh nghiệp kinh 

doanh quốc tế nhằm cạnh tranh thành công trên thị trường nước ngoài. 

- Nắm bắt được kiến thức và hiểu biết về các hoạt động kinh doanh quốc tế cơ bản, 

những biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh đó nhằm giúp doanh nghiệp 

kinh doanh quốc tế cạnh tranh thành công trong bối cảnh môi trường kinh doanh thường 

xuyên biến động. 

Về kỹ năng:  

- Sinh viên có kỹ năng, nhớ, hiểu và áp dụng được những kiến thức và kỹ năng 

được trang bị trong quá trình học tập, tự học, thảo luận, xây dựng ý thức tự giác cần thiết 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến đến hoạt động kinh doanh quốc tế. 

Về mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

- Sinh viên có khả năng tự phân tích, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động 

kinh doanh 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: 

Mã 

CĐR 
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  Khả năng vận dụng những vấn đề cơ bản về môi 

trường kinh doanh quốc tế, môi trường kinh doanh 

quốc gia và tác động của môi trường đó tới hoạt động 

và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh 

doanh quốc tế. 

3 LO.5 

LO.1.2 Khả năng áp dụng chiến lược, cơ cấu tổ chức và 

phương thức thâm nhập thị trường của doanh nghiệp 

3 LO.5 
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kinh doanh quốc tế nhằm cạnh tranh thành công trên 

thị trường nước ngoài. 

LO.1.3  Khả năng vận dụng kiến thức về hoạt động kinh doanh 

quốc tế, những biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt 

động kinh doanh đó nhằm giúp doanh nghiệp kinh 

doanh quốc tế cạnh tranh thành công trong bối cảnh 

môi trường kinh doanh thường xuyên biến động 

3 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Khả năng xây dựng chiến lược, triển khai thực hiện, 

kiểm soát hoạt động kinh doanh quốc tế trong các 

doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của môi 

trường. 

3 LO.6 

 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Khả năng tự chủ trong điều kiện làm việc thay đổi, thể 

hiện được ý kiến cá nhân với các hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các 

vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế. 

3 LO.13 

 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần nghiên cứu những vấn đề liên quan đến bản chất, hình thức kinh doanh 

quốc tế; các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh như văn hóa, chính trị, luật pháp, kinh 

tế, thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp 

kinh doanh quốc tế; những công việc quan trọng mà các doanh nghiệp cần thực hiện khi 

tham gia kinh doanh quốc tế như lựa chọn chiến lược, cơ cấu tổ chức, phương thức thâm 

nhập thị trường nước ngoài, và quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế cơ bản như 

quản trị sản xuất và cung ứng vật tư, quản trị nguồn nhân lực quốc tế và quản trị tài chính 

quốc tế.  

Học phần Kinh doanh quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ với các học phần khác trong 

chương trình đào tạo các ngành quản trị kinh doanh như Quản trị chiến lược, Quản trị sản 

xuất và tác nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị marketing. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  
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STT 

 

 

Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Tài liệu 

tham 

khảo 

 

 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

1 CHƯƠNG 1 – KINH 

DOANH QUỐC TẾ 

TRONG KỶ NGUYÊN 

TOÀN CẦU HÓA 

1.1. Tổng quan về kinh doanh 

quốc tế 

1.1.1. Khái niệm kinh doanh 

quốc tế 

1.1.2. Các hình thức kinh 

doanh quốc tế 

1.1.3. Các chủ thể liên quan 

đến kinh doanh quốc tế 

1.2. Nguyên nhân thúc đẩy các 

doanh nghiệp tham gia kinh 

doanh quốc tế 

1.2.1. Nguyên nhân xuất phát 

từ thị trường trong nước 

1.2.2. Nguyên nhân xuất phát 

từ doanh nghiệp 

1.2.3. Nguyên nhân xuất phát 

từ thị trường nước ngoài 

1.3. Toàn cầu hóa và kinh 

doanh quốc tế 

1.2.1. Khái niệm và các cấp độ 

toàn cầu hóa 

1.2.2. Các yếu tố thúc đẩy 

toàn cầu hóa thị trường và 

toàn cầu hoá sản xuất 

1.2.3. Cơ hội và thách thức 

đối với các doanh nghiệp kinh 

Thuyết 

giảng; Gợi 

mở - vấn 

đáp; 

Nghiên cứu 

tình huống; 

Hoạt động 

nhóm; 

Động não 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu 

Chuẩn bị nội 

dung nghiên 

cứu 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Q1, Q2, 

Q3 
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doanh quốc tế 

2 CHƯƠNG 2 - MÔI 

TRƯỜNG KINH DOANH 

QUỐC GIA 

2.1. Môi trường văn hoá 

2.3.1. Bản chất và các yếu tố 

cấu thành văn hóa 

2.3.2. Phân loại các nền văn 

hóa 

2.3.3. Văn hoá và kinh doanh 

quốc tế  

2.2. Môi trường chính trị 

2.2.1. Hệ thống chính trị 

2.2.2. Khái niệm, nguồn gốc 

rủi ro chính trị 

2.2.3. Các hình thức rủi ro 

chính trị 

2.2.4. Hậu quả của rủi ro 

chính trị 

2.2.5. Ngăn ngừa, hạn chế rủi 

ro chính trị 

2.3. Môi trường luật pháp 

2.3.1. Các hệ thống luật pháp 

chủ yếu 

2.3.2. Một số vấn đề luật pháp 

quan trọng đối với doanh 

nghiệp kinh doanh quốc tế 

2.4. Môi trường kinh tế  

2.4.1. Các hệ thống kinh tế 

chủ yếu trên thế giới  

2.4.2. Trình độ phát triển kinh 

tế của các quốc gia 

2.4.3. Một số vấn đề kinh tế vĩ 

mô quan trọng đối với doanh 

nghiệp kinh doanh quốc tế  

  

Thuyết 

giảng; Gợi 

mở - vấn 

đáp 

Nghiên cứu 

tình huống; 

Hoạt động 

nhóm; Chia 

sẻ theo cặp 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

Chuẩn bị nội 

dung nghiên 

cứu; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài; 

Tham gia 

làm việc 

nhóm 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Q1, Q2, 

Q3 
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4 CHƯƠNG 3 – MÔI 

TRƯỜNG KINH DOANH 

QUỐC TẾ 

 

3.1. Thương mại quốc tế 

3.1.1. Tổng quan về thương 

mại quốc tế 

3.1.2. Các lý thuyết về thương 

mại quốc tế 

3.1.3. Can thiệp của chính phủ 

thương mại quốc tế 

3.2. Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

3.2.1. Tổng quan về đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

3.2.2. Các lý thuyết về đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

3.2.3. Can thiệp của chính phủ 

vào dòng vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài 

3.3. Thị trường tài chính quốc 

tế 

3.3.1. Khái niệm và phân loại 

thị trường tài chính quốc tế 

3.3.2. Vai trò của thị trường 

tài chính quốc tế 

3.4. Hội nhập kinh tế khu vực 

3.4.1. Khái niệm và các cấp độ 

hội nhập kinh tế khu vực 

3.4.2. Tác động của hội nhập 

kinh tế khu vực đến các quốc 

gia và doanh nghiệp 

Bài tập về nhà 

Thuyết 

giảng; Gợi 

mở - vấn 

đáp 

Nghiên cứu 

tình huống 

Hoạt động 

nhóm; 

Động não 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu 

Chuẩn bị nội 

dung nghiên 

cứu 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài; 

Sinh viên 

làm việc 

nhóm 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Q1, Q2, 

Q3 

5 Bài kiểm tra 

 

 

  LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1  
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6 CHƯƠNG 4 – CHIẾN 

LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ 

CHỨC CỦA DOANH 

NGHIỆP KINH DOANH 

QUỐC TÊ 

4.1. Chiến lược của doanh 

nghiệp kinh doanh quốc tế 

4.1.1. Khái niệm và vai trò của 

chiến lược kinh doanh quốc tế 

4.1.2. Căn cứ lựa chọn chiến 

lược kinh doanh quốc tế 

4.1.3. Căn cứ đánh giá chiến 

lược kinh doanh quốc tế 

4.2. Lựa chọn chiến lược của 

doanh nghiệp kinh doanh quốc 

tế 

4.2.1. Chiến lược toàn cầu 

4.2.2. Chiến lược đa quốc gia 

4.2.3. Chiến lược quốc tế 

4.2.4. Chiến lược xuyên quốc 

gia 

4.2.5. Xu hướng chuyển đổi 

chiến lược của doanh nghiệp 

kinh doanh quốc tế   

4.3. Phân cấp quản lý của 

doanh nghiệp kinh doanh quốc 

tế 

4.3.1. Phân cấp theo chiều dọc 

4.3.2. Phân cấp theo chiều 

ngang  

4.4. Các cấu trúc tổ chức chủ 

yếu của doanh nghiệp kinh 

doanh quốc tế 

4.4.1. Cấu trúc phân ban quốc tế 

4.4.2. Cấu trúc khu vực địa lý 

toàn cầu 

Thuyết 

giảng ; 

Nghiên cứu 

tình 

huống ; 

Hoạt động 

nhóm ; 

Động não 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

Chuẩn bị nội 

dung nghiên 

cứu ; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài ; 

Làm việc 

theo nhóm 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Q1, Q2, 

Q3 
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4.4.3. Cấu trúc nhóm sản 

phẩm toàn cầu 

4.4.4. Cấu trúc ma trận toàn 

cầu 

4.4.5. Chuyển đổi cấu trúc tổ 

chức của doanh nghiệp kinh 

doanh quốc tế 

Bài tập về nhà 

7 CHƯƠNG 5 – QUẢN TRỊ 

CÁC HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH QUỐC TẾ 

5.1. Quản trị sản xuất và chuỗi 

cung ứng toàn cầu 

5.1.1. Lựa chọn địa điểm sản 

xuất trong kinh doanh quốc tế 

5.1.2. Quyết định Tự làm - 

hay - Thuê ngoài 

5.1.3. Quản trị chuỗi cung ứng 

toàn cầu 

5.2. Quản trị nguồn nhân lực 

trong kinh doanh quốc tế 

5.2.1. Các chính sách nhân sự 

quốc tế 

5.2.2. Nội dung quản trị nguồn 

nhân lực quốc tế 

5.3. Quản trị tài chính trong 

kinh doanh quốc tế 

5.3.1. Quản trị dòng tiền toàn 

cầu 

5.3.2. Quản trị rủi ro hối đoái 

Bài tập về nhà 

Thuyết 

giảng ; Gợi 

mở - Vấn 

đáp ; 

Nghiên cứu 

tình huống; 

Động não ; 

Tranh luận 

trực tiếp 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

Chuẩn bị nội 

dung nghiên 

cứu ; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

LO.1.1 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Q1, Q2, 

Q3 

8 Thảo luận nhóm theo đề tài  Chuẩn bị bài 

và Thảo 

luận theo đề 

tài được 

giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

 



 

551 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vi mô    Mã HP: 2203 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vĩ mô    Mã HP: 2204 

 

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 học phần 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)  trọng số: 10 % 

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) 

+ Đi học đầy đủ (trọng số 50%) 

+ Tham gia hoạt động nhóm (trọng số 50%) 

- 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: 20 % 

-  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 kỹ thuật đánh giá: Đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức và lý giải các kiến 

thức của học phần thông qua các câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời đúng sai.  

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 
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10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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:  

+ Đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức và hiểu biết các kiến thức của học phần 

thông qua các câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời đúng sai 

+ Đánh giá khả năng phân tích các kiến thức của học phần thông qua câu tự luận 

và có vận dụng thực tế 

- 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.2.1 LO.3.1 

1 Điểm chuyên cần (10%) 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 

 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần ( gồm điểm tham gia đi học đầy đủ và 

điểm hoạt động nhóm) 

- Tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm ( trọng số 50%) 

+ 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 
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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,  ít đóng 

góp, trừ đi tối 

đa 1 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 1 

điểm 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều 

đóng góp hiệu 

quả cao, được 

cộng thêm tối 

đa 2 điểm so 

với điểm trung 

bình của nhóm 

 

+  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 

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 

Slide 

trình bày 

với số 

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 

25% 
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định hình ảnh 

rõ ràng 

trong trình bày hiểu. Thể hiện 

sự thành thạo 

trong trình bày 

và ngôn ngữ 

Thuyết 

trình 

Trình 

bày 

không 

logic, 

quá thời 

gian, 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 

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  

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 dễ hiểu  

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: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 
Tên giáo trình NXB 

1 Tạ Lợi & Nguyễn Thị 

Hường (đồng chủ biên) 

2016 Giáo trình Kinh doanh 

quốc tế 

NXB ĐH KTQD, 

Hà Nội 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 
Tên sách NXB 

2 Charles W.L. Hill 2017 Kinh doanh quốc tế NXB Kinh tế 
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(Tập thể giảng viên Khoa 

KDQT và Marketing 

Trường ĐH Kinh tế 

TPHCM dịch và hiệu 

đính) 

hiện đại TP.HCM 

3 Phạm Thị Hồng Yến (chủ 

biên) 
2012 

Giáo trình Kinh doanh 

quốc tế 
NXB Thống kê 

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 CHƯƠNG 1 – KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG KỶ 

NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA 

 

5 

 

 

 

2 CHƯƠNG 2 - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC 

GIA  

5   

4 CHƯƠNG 3 -  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC 

TẾ 

5   

5 CHƯƠNG 4 – CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH QUỐC TÊ 

5   

6 CHƯƠNG 5 – QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH QUỐC TẾ 

5   

7 Thảo luận nhóm theo đề tài  4  

8 Bài kiểm tra    1 

 Tổng 25 4 4 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Vũ Quỳnh Vân 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần:  Quản trị thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp 

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: Nguyễn Kim Thanh 

- Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:   84-4-38571703    -Email: thanhnk@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: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  84-4-38571703    - Email:  thainth@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Mạnh Dũng 

- Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ:  Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  84-4-38571703    - Email:  dungnm@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt):   Quản trị thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp  

- Tên (tiếng Anh):  Business Trade and Services Administration  

- Mã học phần:  1527 

4. Số tín chỉ:  3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:               35    

- Giờ thảo luận (Bài tập):      10                   

mailto:thanhnk@dhcd.edu.vn
mailto:thainth@dhcd.edu.vn
mailto:dungnm@dhcd.edu.vn
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- Giờ tự học:      135 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế hoạt động 

quản trị thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp. 

- Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để có thể quản trị hoạt động mua, 

quản trị hoạt động tiêu thụ và quản trị dịch vụ trong doanh nghiệp. 

- Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ quản 

trị thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp tại thị trường nội địa và trên thị trường 

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: 

Mã 

CĐR 
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 những vấn vấn đề cơ bản về quản trị 

thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp. 

2 LO.5 

 

LO.1.2 

Phân tích được những nội dung của quản trị hoạt động 

mua hàng trong doanh nghiệp. 

4 

 

 

LO.5 

 

LO.1.3 

Phân tích được những nội dung của quản trị hoạt động 

tiêu thụ trong doanh nghiệp. 

4 LO.5 

 

LO.1.4 

Phân tích nội dung quản trị cung ứng, chất lượng dịch 

vụ và phát triển dịch vụ trong doanh nghiệp. 

4 LO.5 

 

LO.1.5 

Phân tích được nội dung quản trị thương mại và dịch 

vụ quốc tế. 

 

4 

LO.5 

LO.1.6 Phân tích mô hình và các tiêu chí đánh giá mức độ ứng 

dụng thương mại điện tử và dịch vụ số trong doanh 

nghiệp. 

4 LO.5 

LO.1.7 Phân tích tổ chức bộ máy nhân sự thương mại và dịch 

vụ trong doanh nghiệp. 

4 LO.5 
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LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Thực hiện được các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa 

trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

4 

 

LO.6 

 

LO2.2 

Thực hiện quản trị bộ máy tổ chức và hoạt động thiết 

kế, phát triển thương mại, dịch vụ. 

 

4 

LO.6 

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 đánh giá hiệu quả hoạt động thương mại và 

dịch vụ trong doanh nghiệp. 

4 LO.13 

LO.3.2 Có ý thức tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt 

động mua và tiêu thụ hàng hóa. Có tinh thần trách 

nhiệm, thái độ tích cực, hợp tác trong công việc. 

4 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị thương mại và dịch vụ trong 

doanh nghiệp như: Khái niệm, nội dung, hình thức, vị trí, vai trò, xu thế phát triển của 

hoạt động thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động 

thương mại và dịch vụ. Học phần cung cấp kiến thức nghiệp vụ phục vụ cho quản trị hoạt 

động mua, hoạt động dự trữ, hoạt động tiêu thụ và quản trị dịch vụ trong doanh nghiệp; 

cung cấp kiến thức thương mại quốc tế, cung cấp kiến thức về thương mại điện tử và dịch 

vụ số và những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên thương mại và dịch vụ trong doanh 

nghiệp. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

 

 

 

 

1 

Chương 1: 

KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ 

TRONG DOANH NGHIỆP 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

Đọc tài liệu 

học; Nghe 

giảng 

Trả lời các 

câu hỏi tình 

 

 

 

 

LO.1.1 

Q1, Q2 
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TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1.1 Những vấn đề cơ bản về 

quản trị thương mại trong 

doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Nguyên tắc quản trị 

thương mại trong doanh nghiệp  

1.1.3. Vai trò của hoạt động 

thương mại 

1.1.4. Nội dung cơ bản của 

quản trị thương mại trong 

doanh nghiệp 

1.2. Những vấn đề cơ bản về 

quản trị dịch vụ 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Nguyên tắc quản trị dịch 

vụ trong doanh nghiệp  

1.2.3. Đặc điểm của quản trị 

dịch vụ 

1.2.4. Nội dung cơ bản của 

quản trị dịch vụ trong doanh 

nghiệp 

1.3. Các xu hướng phát triển 

của thương mại và dịch vụ 

trong thời kỳ hội nhập 

1.3.1. Hướng về người tiêu 

dùng 

1.3.2. Tăng khả năng thích ứng 

với thị trường 

1.3.3. Đa dạng hóa các phương 

thức thanh toán 

1.3.4. Chú trọng tới dịch vụ hậu 

huống, 

thảo luận 

nhóm. 

huống; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thảo luận 

theo nhóm.  

LO.3.1 

LO.3.2 
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TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

mãi 

1.3.5. Tăng cường liên doanh, 

liên kết trong khu vực và trên 

thế giới 

Câu hỏi ôn tập và Bài tập tình 

huống 

 

 

 

 

2 

Chương 2: 

 QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG 

MUA HÀNG TRONG 

DOANH NGHIỆP 

2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò 

và yêu cầu của hoạt động mua 

hàng 

2.1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò 

của  hoạt động mua hàng 

2.1.2. Yêu cầu của hoạt động 

mua hàng  

2.2. Quản trị hoạt động mua 

hàng của doanh nghiệp  

2.2.1. Hoạch định hoạt động 

mua hàng 

2.2.2. Tìm và lựa chọn nhà 

cung ứng  

2.2.3. Đàm phán và đặt hàng 

2.2.4. Thực hiện thoả thuận 

mua hàng 

2.2.5. Đánh giá kết quả mua 

hàng 

2.3. Quản trị dự trữ 

2.3.1. Khái niệm, phân loại dự 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài liệu 

học; Nghe 

giảng 

Trả lời các 

câu hỏi tình 

huống; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thảo luận 

theo nhóm.  

 

 

 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2, 

Q3 
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TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

trữ 

2.3.2. Nội dung quản trị dự trữ 

Câu hỏi ôn tập và Bài tập tình 

huống 

 

 

 

 

 

3 

Chương 3:  

QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG 

TIÊU THỤ TRONG DOANH 

NGHIỆP 

3.1. Khái niệm, vai trò và yêu 

cầu đối với hoạt động tiêu thụ 

hàng hoá 

3.1.1. Khái niệm, vai trò của 

hoạt động tiêu thụ hàng hoá 

3.1.2. Yêu cầu đối với hoạt 

động tiêu thụ hàng hoá 

3.2. Quản trị hoạt động tiêu 

thụ trong doanh nghiệp 

3.2.1. Xây dựng chiến lược tiêu 

thụ tại doanh nghiệp 

3.2.2. Tổ chức quá trình tiêu 

thụ và thực hiện nghiệp vụ tiêu 

thụ tại doanh nghiệp 

3.2.3. Các hoạt động hỗ trợ tiêu 

thụ tại doanh nghiệp 

3.2.4. Thực hiện dịch vụ sau 

bán hàng 

3.2.5. Đánh giá kết quả hoạt 

động tiêu thụ hàng hóa 

3.3. Điều kiện để doanh 

nghiệp gia nhập thị trường 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài liệu 

học; Nghe 

giảng 

Trả lời các 

câu hỏi tình 

huống; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thảo luận 

theo nhóm.  

 

 

 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2, 

Q3 
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TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

mới và rút lui khỏi thị trường 

cũ 

3.3.1. Thực chất và ý nghĩa của 

việc một DN gia nhập thị 

trường mới và rút lui khỏi thị 

trường cũ 

3.3.2. Những điều kiện để DN 

gia nhập thị trường mới và rút 

lui khỏi thị trường cũ 

3.3.3. Phương hướng mở rộng 

thị trường chuyên môn hóa 

Câu hỏi ôn tập và Bài tập tình 

huống 

 

 

 

 

 

 

4 

Chương 4:  

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 

TRONG DOANH NGHIỆP 

4.1. Quản trị cung ứng dịch vụ 

4.1.1. Xây dựng chiến lược 

cung ứng dịch vụ 

4.1.2. Ban hành tiêu chuẩn, quy 

trình thực hiện dịch vụ 

4.1.3. Tổ chức thực hiện chiến 

lược cung ứng dịch vụ 

4.1.4. Kiểm tra thực hiện các 

quy định, quy trình cung ứng 

dịch vụ 

4.1.5. Đánh giá kết quả và điều 

chỉnh nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ 

4.2. Quản trị chất lượng dịch 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài liệu 

học; Nghe 

giảng 

Trả lời các 

câu hỏi tình 

huống; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thảo luận 

theo nhóm.  

 

 

 

 

 

LO.1.4 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2, 

Q3 



 

563 

 

TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

vụ 

4.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh 

chất lượng dịch vụ 

4.2.2. Đo lường chất lượng 

dịch vụ 

4.2.3. Nội dung quản trị chất 

lượng dịch vụ 

4.3. Thiết kế và phát triển dịch 

vụ trong doanh nghiệp 

4.3.1. Phát triển ý tưởng và 

thiết kế dịch vụ mới 

4.3.2. Phân tích kinh doanh và 

thử nghiệm dịch vụ 

4.3.3. Thương mại hóa dịch vụ 

4.3.4. Đánh giá sau khi giới 

thiệu và cung ứng dịch vụ 

Câu hỏi ôn tập và Bài tập tình 

huống 

 

 

 

 

5 

Chương 5: 

QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ VÀ DỊCH VỤ 

QUỐC TẾ  

5.1. Khái quát chung về quản 

trị thương mại quốc tế và dịch 

vụ quốc tế trong bối cảnh hội 

nhập  

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2 Tính tất yếu khách quan 

5.1.3. Đặc điểm của hoạt động 

thương mại quốc tế và dịch vụ 

quốc tế 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài liệu 

học; Nghe 

giảng 

Trả lời các 

câu hỏi tình 

huống; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thảo luận 

theo nhóm.  

 

 

 

 

LO.1.5 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2, 

Q4, Q5, 

Q6 
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TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

5.1.4. Yêu cầu đối với hoạt 

động thương mại quốc tế và 

dịch vụ quốc tế trong bối cảnh 

hội nhập 

5.2. Điều kiện để thực hiện 

hiệu quả hoạt động thương 

mại quốc tế và dịch vụ quốc tế 

trong bối cảnh hội nhập 

5.2.1. Đối với doanh nghiệp 

5.2.2. Đối với Nhà nước 

5.3. Nội dung quản trị thương 

mại quốc tế và dịch vụ quốc tế 

trong bối cảnh hội nhập 

5.3.1. Hoạch định chính sách 

thương mại quốc tế và dịch vụ 

quốc tế 

5.3.2. Xúc tiến thương mại 

quốc tế và dịch vụ quốc tế 

5.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt 

động thương mại quốc tế và 

dịch vụ quốc tế 

Câu hỏi ôn tập và Bài tập tình 

huống 

 

 

6 

Chương 6:  

QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ SỐ  

TRONG DOANH NGHIỆP 

6.1. Khái quát về thương mại 

điện tử và dịch vụ số trong 

doanh nghiệp 

6.1.1. Khái niệm 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

huống, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài liệu 

học; Nghe 

giảng 

Trả lời các 

câu hỏi tình 

huống; 

Tham gia 

phát biểu, 

 

 

LO.1.6 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2, 

Q7 
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TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

6.1.2. Tính tất yếu khách quan 

6.1.3. Vai trò và đặc trưng của 

thương mại điện tử và dịch vụ 

số trong doanh nghiệp 

6.2. Mô hình và tiêu chí đánh 

giá mức độ ứng dụng thương 

mại điện tử và dịch vụ số trong 

doanh nghiệp 

6.2.1. Các mô hình thương mại 

điện tử và dịch vụ số 

6.2.2. Các tiêu chí đánh giá 

mức độ ứng dụng thương mại 

điện tử và dịch vụ số trong 

doanh nghiệp 

6.3. Xu hướng phát triển 

thương mại điện tử và dịch vụ 

số trong doanh nghiệp 

6.3.1. Xu hướng phát triển 

thương mại điện tử và dịch vụ 

số trên thế giới 

6.3.2. Xu hướng phát triển 

thương mại điện tử và dịch vụ 

số ở Việt Nam 

Câu hỏi ôn tập và Bài tập tình 

huống 

 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thảo luận 

theo nhóm.  

7 Chương 7:  

QUẢN TRỊ TỔ CHỨC VÀ 

NHÂN SỰ THƯƠNG MẠI, 

DỊCH VỤ TRONG DOANH 

NGHIỆP 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, nghiên 

cứu tình 

Đọc tài liệu 

học; Nghe 

giảng 

Trả lời các 

câu hỏi tình 

 

 

LO.1.7 

LO.2.2 

LO.3.1 

Q1, Q2, 

Q7 
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TT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

7.1. Tổ chức bộ máy thực hiện 

hoạt động thương mại và dịch 

vụ trong doanh nghiệp 

7.1.1. Yêu cầu của tổ chức bộ 

máy thực hiện hoạt động 

thương mại và dịch vụ 

7.1.2. Căn cứ để tổ chức bộ 

máy thực hiện hoạt động 

thương mại và dịch vụ 

7.2. Nhân viên thương mại và 

nhân viên dịch vụ trong doanh 

nghiệp  

7.2.1. Vai trò của nhân viên 

thương mại và nhân viên dịch 

vụ trong doanh nghiệp 

7.2.2. Những yêu cầu cơ bản 

đối với nhân viên thương mại 

và nhân viên dịch vụ 

Câu hỏi ôn tập và Bài tập tình 

huống 

 

huống, 

thảo luận 

nhóm. 

huống; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thảo luận 

theo nhóm.  

LO.3.2 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Marketing căn bản (Mã HP: 1507) 

- Quản trị học (Mã HP: 1512) 

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. 
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10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 10% 

- 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, theo dõi quá trình 

học tập của SV. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì (2 bài): Sau khi nghiên cứu xong chương 3 và sau khi 

nghiên cứu xong chương 5. 

- 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. 

- Hình thức:  Làm bài kiểm tra trên lớp. 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Điểm 

chuyên 

cần (10%) 

Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%) Điểm thi kết 

thúc học 

phần (70%) 
Bài kiểm tra số 1 Bài kiểm tra số 2 

LO.1.1 X X  X 

LO.1.2 X X  X 

LO.1.3 X X  X 

LO.1.4 X  X X 
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Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Điểm 

chuyên 

cần (10%) 

Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%) Điểm thi kết 

thúc học 

phần (70%) 
Bài kiểm tra số 1 Bài kiểm tra số 2 

LO.1.5 X  X X 

LO.1.6 X   X 

LO.1.7 X   X 

LO.2.1 X X  X 

LO.2.2 X  X X 

LO.3.1 X X X  

LO.3.2 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 

Thừa Lộc và 

PGS.TS. Trần Văn 

Bão 

2016 
Giáo trình Quản trị doanh 

nghiệp thương mại  

NXB Đại học kinh 

tế quốc dân 

2 Lưu Đan Thọ, 

Vương Quốc Duy, 

Trần Hữu Ái, 

Lương Văn Quốc 

2016 

Quản trị dịch vụ - Lý thuyết 

và tình huống thực hành 

ứng dụng của các công ty 

Việt Nam 

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 

3 GS.TS. Trần Minh 

Đạo 
2013 

Giáo trình Marketing 

căn bản 

NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

4 PGS.TS. Đặng 

Đình Đào (chủ 

biên) 

2010 

Giáo trình Kinh tế các 

ngành Thương mại - 

dịch vụ 

NXB Thống kê 

5 PGS.TS. Tạ Lợi, 

PGS. TS. Nguyễn 
2016 

Giáo trình Kinh doanh 

quốc tế 

NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 
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Thị Hường 

6 TS. Phạm Thị 

Hồng Yến 
2012 

Giáo trình Kinh doanh 

quốc tế 
NXB Thống kê 

7 TS. Nguyễn Ngọc 

Tú; TS. Phùng Thế 

Hùng; TS. Phạm 

Tiến Dũng 

2017 

Sách tham khảo Ứng 

dụng Thương mại điện 

tử cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

NXB Hồng Đức 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

TT Các nội dung cơ bản theo chương, mục 

Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP 

6 1  

2 Chương 2: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG 

TRONG DOANH NGHIỆP 

6 2  

3 Chương 3: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 

TRONG DOANH NGHIỆP 

5 1 1 

4 Chương 4: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TRONG DOANH 

NGHIỆP 

5 2  

5 Chương 5: QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 

DỊCH VỤ QUỐC TẾ  

5 2 1 

6 Chương 6: QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ 

DỊCH VỤ SỐ TRONG DOANH NGHIỆP 

4 1  

7 Chương 7: QUẢN TRỊ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP 

4 1  

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

ThS. Nguyễn Kim Thanh 
 

 



 

570 

 

 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 

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: Hà Văn Sỹ 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: syhv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Hà 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: havt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 

- Tên (tiếng Anh): Import and Export Business 

- Mã học phần: 1524 

4. Số tín chỉ: 02  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           25  

- Giờ thảo luận:   5  

- Giờ tự học:    90 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về Nghiệp 

vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu (KDXNK) như trình tự tiến hành hoạt động KDXNK: 

mailto:syhv@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
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Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng, tổ chức 

thực hiện hợp đồng; các nghiệp vụ cho hoạt động KDXNK: Lập kế hoạch kinh doanh, 

giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, điều kiện giao hàng, thanh 

toán quốc tế, hải quan, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải quốc tế, các chứng từ liên quan trong 

KDXNK. 

- Giúp cho sinh viên có khả năng phân tích, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế 

để quản lý và thực hiện tốt trong lĩnh vực KDXNK. 

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 
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 Giải thích được những vấn đề cơ bản về KDXNK 

như khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động 

KDXNK 

3 LO.5 

LO.1.2 Phân tích được nội dung các nghiệp vụ KDXNK như 

thanh toán quốc tế, các điều kiện thương mại quốc tế, 

các phương thức giao dịch trong KDXNK, soạn thảo 

hợp đồng KDXNK 

4 LO.5 

LO.1.3 Phân tích được quy trình và nội dung tổ chức thực 

hiện hợp đồng KDXNK 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 Khả năng lập kế hoạch KDXNK, soạn thảo hợp đồng 

KDXNK, tổ chức thực hiện hợp đồng KDXNK trong 

tình huống cụ thể. 

4 LO.6 

LO.2.2 Khả năng đàm phán, thương lượng, giải quyết các 

vấn đề phát sinh liên quan tới hợp đồng KDXNK 

trong tình huống cụ thể. 

4 LO.10 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc vận dụng kiến thức 3 LO.13 
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chuyên môn vào hoạt động KDXNK trong doanh 

nghiệp như lập kế hoạch kinh doanh, soạn thảo hợp 

đồng KDXNK, tổ chức thực hiện hợp đồng KDXNK. 

LO.3.2 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp 3 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

- Trang bị cho người học những kiến thức chung về KDXNK như khái niệm, đặc 

điểm, nội dung hoạt động KDXNK. 

- Trình bày nội dung các nghiệp vụ KDXNK như thanh toán quốc tế, các điều kiện 

thương mại quốc tế, các phương thức giao dịch trong KDXNK, soạn thảo hợp đồng 

KDXNK. 

- Trình bày quy trình và nội dung tổ chức thực hiện hợp đồng KDXNK. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 

Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Tài liệu 

tham 

khảo 
 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của 

sinh viên 

1 Chương 1: Khái quát chung về 

KDXNK 

1.1.  Khái niệm và đặc điểm 

1.1.1. Khái niệm  

1.1.2. Đặc điểm 

1.2.  Nội dung của hoạt động 

kinh doanh xuất nhập khẩu 

1.2.1. Nghiên cứu thị trường xuất 

nhập khẩu 

1.2.2. Xây dựng phương án kinh 

doanh xuất nhập khẩu 

1.2.3. Đàm phán, ký kết hợp 

đồng kinh doanh xuất nhập khẩu 

1.2.4. Tổ chức thực hiện hợp 

đồng kinh doanh xuất nhập khẩu 

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. 

LO.1.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1 

Q2 

Q3 
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1.2.5. Đánh giá hiệu quả kinh 

doanh xuất nhập khẩu. 

2 Chương 2: Thanh toán trong 

KDXNK 

2.1. Đồng tiền thanh toán 

2.2. Các phương thức thanh 

toán quốc tế chủ yếu trên thế 

giới 

2.2.1. Phương thức chuyển tiền  

2.2.2. Phương thức nhờ thu 

2.2.3. Phương thức thư tín dụng 

2.2.4. Phương thức giao chứng từ 

trả tiền (CAD) 

2.2.5. Phương thức ghi sổ 

2.3. Cơ sở pháp lý của hoạt 

động thanh toán quốc tế 

2.3.1. Quy tắc và thực hành 

thống nhất về tín dụng chứng từ 

2.3.2. Quy tắc thống nhất về nhờ 

thu 

2.3.3. Các nguồn luật điều chỉnh 

hối phiếu 

2.3.4. Nguồn luật điều chỉnh 

quan hệ thanh toán séc 

2.3.5. Quy tắc thống nhất về 

hoàn trả liên hàng (URR 525) 

Thuyết 

giảng,  

nghiên cứu 

tình huống, 

thảo luận 

nhóm, 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, thảo 

luận theo 

nhóm. 

LO.1.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1 

Q2 

Q3 

 

3 Chương 3: Các điều kiện 

thương mại quốc tế 

3.1. Giới thiệu chung về 

incoterms 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Lịch sử hình thành và phát 

triển 

3.1.3. Phạm vi điều chỉnh 

3.1.4. Giá trị pháp lý 

3.1.5. Vai trò 

Thuyết 

giảng,  

nghiên cứu 

tình huống, 

động não, 

gợi mở - vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm. 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

LO.1.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q1 

Q2 

Q3 
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3.2. Phân loại incoterms 

3.2.1. Theo nhóm các điều kiện 

3.2.2. Theo phương thức vận tải 

3.3. Nội dung các điều kiện 

incoterms 2010 

3.3.1. Các điều kiện giao hàng 

lên tàu: FOB, CFR, CIF 

3.3.2. Các điều kiện giao hàng 

lên phương tiện vận tải: FCA, 

CPT, CIP 

3.3.3. Các điều kiện giao hàng tại 

nơi đến, bến: DAT, DAP, DDP 

3.3.4. Các điều kiện giao hàng: 

EXW, FAS 

3.3.5. Các điều kiện phụ của 

incoterms 

3.4. Vận dụng incoterms 2010 

3.3.1. Lựa chọn incoterms 

3.3.2. Quy định về bảo hiểm 

3.3.3. Quy định về thủ tục hải 

quan 

bài, thảo 

luận theo 

nhóm. 

4 Chương 4: Các phương thức 

giao dịch trong KDXNK 

4.1. Giao dịch mua bán trực tiếp 

4.1.1. Khái niệm  

4.1.2. Đặc điểm 

4.1.3. Trình tự giao dịch 

4.1.4. Lựa chọn phương thức 

mua bán trực tiếp 

4.2. Giao dịch mua bán qua 

trung gian 

4.2.1. Khái niệm  

4.2.2. Trung gian thương mại  

4.2.3. Lựa chọn phương thức 

buôn bán qua trung gian 

4.3. Thương mại đối lưu 

Thuyết 

giảng, động 

não, gợi mở 

- vấn đáp, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận theo 

nhóm. 

LO.1.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q1 

Q2 

Q3 

 



 

575 

 

4.3.1. Khái niệm 

4.3.2. Đặc điểm 

4.3.3. Các hình thức buôn bán 

đối lưu 

4.3.4. Hợp đồng buôn bán đối 

lưu 

4.4. Gia công quốc tế  

4.4.1. Khái niệm  

4.4.2. Các hình thức gia công 

quốc tế 

4.4.3. Hợp đồng gia công quốc tế 

4.4.4. Những vấn đề cần chú ý 

khi sử dụng phương thức gia 

công quốc tế 

4.5. Giao dịch tái xuất 

4.5.1. Khái niệm  

4.5.2. Các loại hình tái xuất 

4.5.3. Những điểm cần lưu ý khi 

sử dụng phương thức giao dịch 

tái xuất 

4.6. Giao dịch mua bán tại hội 

chợ, triển lãm quốc tế 

4.6.1. Khái niệm về hội chợ, 

triển lãm  

4.6.2. Các hình thức của hội chợ, 

triển lãm  

4.6.3. Trình tự tham gia hội chợ, 

triển lãm  

4.6.4. Công việc chuẩn bị cho 

các hoạt động mua bán tại hội 

chợ, triển lãm 

4.7. Các phương thức mua bán 

đặc biệt 

4.7.1. Mua bán tại sở giao dịch 

4.7.2. Đấu giá hàng hóa quốc tế 

4.7.3. Đấu thầu quốc tế  
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4.8. Giao dịch nhượng quyền 

thương mại  

4.8.1. Khái niệm 

4.8.2. Phân loại 

5 Chương 5: Soạn thảo hợp đồng 

KDXNK 

5.1. Những vấn đề chung về 

hợp đồng KDXNK 

5.1.1. Khái niệm và đặc điểm của 

hợp đồng KDXNK 

5.1.2. Các loại hợp đồng 

KDXNK 

5.1.3. Điều kiện hiệụ lực của hợp 

đồng KDXNK 

5.1.4. Kết cấu của hợp đồng 

KDXNK 

5.2. Nội dung hợp đồng KDXNK 

5.2.1. Tên hàng (commodity) 

5.2.2. Chất lượng (Quality) 

5.2.3. Số lượng (Quantity) 

5.2.4. Giao hàng 

(Shipment/Delivery) 

5.2.5. Giá cả (Price) 

5.2.6. Thanh Toán 

(Setlement/Payment) 

5.2.7. Bao bì và kí hiệu (Packing 

and Marking) 

5.2.8. Bảo hành (Warranty) 

5.2.9. Phạt và bồi thường thiệt 

hại (Penalty) 

5.2.10. Bảo hiểm (Insurance) 

5.2.11. Bất khả kháng (Force 

majeure) 

5.2.12. Khiếu nại (Claim) 

5.2.13. Trọng tài (Arbitration) 

Thuyết 

giảng, động 

não, gợi mở 

- vấn đáp, 

thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài, thảo 

luận nhóm. 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q1 

Q2 

Q3 

 

6 CHƯƠNG 6: Tổ chức thực Thuyết Đọc tài LO.1.3 Q1 
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hiện hợp đồng KDXNK 

6.1. Quy trình các bước thực 

hiện hợp đồng KDXNK 

6.2. Nội dung các bước tổ chức 

thực hiện hợp đồng ngoại 

thương 

6.2.1. Làm thủ tục xuất khẩu 

theo quy định của Nhà nước 

6.2.2. Thực hiện công việc ở giai 

đoạn đầu của khâu thanh toán 

6.2.3. Chuẩn bị hàng hóa để xuất 

khẩu 

6.2.4. Kiểm tra hàng xuất khẩu 

6.2.5. Làm thủ tục hải quan 

6.2.6. Thuê phương tiện vận tải 

6.2.7. Giao hàng cho người vận 

tải 

6.2.8. Mua bảo hiểm cho hàng 

hóa xuất khẩu 

6.2.9. Lập bộ chứng từ thanh 

toán 

6.2.10. Khiếu nại 

6.2.11. Thanh lý hợp đồng 

 

giảng,  

nghiên cứu 

tình huống, 

động não, 

gợi mở - vấn 

đáp, đóng 

vai, thảo 

luận nhóm. 

liệu; nghe 

giảng; làm 

việc theo 

nhóm và 

thảo luận 

nhóm; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài. 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q2 

Q3 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vi mô               Mã HP: 2203 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vĩ mô     Mã HP: 2204 

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: 10 % 
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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 vấn đề, kĩ năng hợp tác và làm việc 

theo nhóm; hình thành thái độ tích cực đối với học phần. 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)  

+ Tham gia đi học (60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (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: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: Sau khi học xong chương 3 

- 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:  Làm bài kiểm tra trên lớp 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của cả 

học phần 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 mô tả phương thức đánh giá học phần: 
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Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Điểm chuyên cần 

(10%) 

Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

LO.1.1 X X  

LO.1.2 X X X 

LO.1.3 X  X 

LO.2.1 X  X 

LO.2.2 X  X 

LO.3.1 X   

LO.3.2 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 TS. Đàm Quang 

Vinh và ThS. 

Nguyễn Quang 

Huy (đồng chủ 

biên) 

2012 Giáo trình Nghiệp vụ 

xuất nhập khẩu 

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 

2 TS. Trần Hòe 2012 Nghiệp vụ Kinh doanh 

xuất nhập khẩu 

NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

3 GS.TS Đoàn Thị 

Hồng Vân 

2016 Giáo trình Quản trị 

xuất nhập khẩu 

NXB Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản  

Số giờ 

LT 
Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 Chương 1: Khái quát chung về KDXNK 4 0  
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2 Chương 2: Thanh toán trong KDXNK 4 1  

3 Chương 3: Các điều kiện thương mại quốc tế 4 1  

4 Chương 4: Các phương thức giao dịch trong 

KDXNK 

4 1 1 

5 Chương 5: Soạn thảo hợp đồng KDXNK  4 1  

6 Chương 6: Tổ chức thực hiện hợp đồng 

KDXNK 

4 1  

 Tổng số 24 5 1 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Vũ Thị Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị hậu cần kinh doanh 

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: Phạm Hồng Nhung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:   - Email: nhunghn@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Quỳnh Vân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0986 588 758    - Email: vanvq@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): QUẢN TRỊ HẬU CẦN KINH DOANH 

- Tên (tiếng Anh): Logistics Management 

- Mã học phần: 1525 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:            26   

- Giờ thảo luận:                                          4 

- Giờ tự học:     90 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cốt lõi về quản trị hậu cần bao gồm 

những vấn đề cơ bản về hoạt động hậu cần, sản phẩm hậu cần, hệ thống thông tin hậu cần 

trong doanh nghiệp để người học có được cái nhìn tổng quát trước khi đi vào nghiên cứu. 

mailto:nhunghn@dhcd.edu.vn
mailto:vanvq@dhcd.edu.vn
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Từ các kiến thức đã học, sinh viên có thể tự nghiên cứu, phân tích và vận dụng các quyết 

định về dự trữ, quyết định vận tải, quyết định mua và cung ứng trong quá trình xử lý đơn 

hàng nhằm tối ưu hóa các hoạt động 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 
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 Giải thích được những vấn đề cơ bản về hoạt động 

hậu cần, các sản phẩm hậu cần, hệ thống thông tin 

hậu cần trong doanh nghiệp, tầm quan trọng chiến 

lược của chuỗi cung ứng. 

3 LO.5 

LO.1.2 Lý giải được cách tối ưu hóa các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp thông qua các hoạt động 

hậu cần: bao gói hàng hóa, dự trữ hàng hóa, lưu kho, 

mua và cung ứng hàng hóa… 

4 LO.5 

LO.1.3 Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

của khách hàng khi lựa chọn dịch vụ vận tải, đặc 

điểm của các phương tiện vận tải. So sánh ưu, 

nhược của các phương tiện vận tải để đưa ra các 

quyết định vận tải có thời gian ngắn nhất và chi phí 

thấp nhất cho doanh nghiệp. 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Vận dụng những kiến thức được trang bị trong quá 

trình học tập, tự học, thảo luận để giải quyết các vấn 

đề liên quan đến đến hoạt động quản trị hậu cần.  

3 LO.6 

LO.2.2 Hình thành các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm 

việc có kế hoạch và khoa học 

3 LO.9 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong việc áp dụng kiến thức 3 LO.13 
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chuyên môn để quản trị các hoạt động hậu cần trong 

doanh nghiệp. 

LO.3.2 Có đạo đức nghề nghiệp, thái độ tích cực trong học 

tập. 

5 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về hoạt động hậu cần kinh doanh trong 

doanh nghiệp cũng như các kiến thức về sản phẩm hậu cần, hệ thống thông tin hậu cần. 

Ngoài ra, trong từng chương các các vần đề liên quan đến quyết định dự trữ, lưu kho, vận 

tải, mua hàng và cung ứng… được cung cấp đầy đủ cho người học.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU 

VỀ QUẢN TRỊ HẬU CẦN 

KINH DOANH 

1.1 Khái niệm hoạt động hậu cần 

kinh doanh 

1.2 Nội dung hoạt động hậu cần 

kinh doanh 

1.2.1 Các hoạt động hậu cần cơ 

bản 

1.2.2 Các hoạt động hậu cần bổ 

trợ 

1.3 Hậu cần kinh doanh trong 

một doanh nghiệp 

1.4 Vai trò của hậu cần kinh 

doanh 

1.5 Phương pháp tiếp cận của 

học phần quản trị hậu cần kinh 

doanh. 

Thuyết 

giảng; gợi 

mở - vấn 

đáp; nghiên 

cứu tình 

huống. 

 

Đọc tài liệu; 

đề xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

Q1, Q2 
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2 CHƯƠNG 2: SẢN PHẨM 

HẬU CẦN VÀ DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG HẬU CẦN 

2.1. Sản phẩm hậu cần 

2.1.1 Khái niệm 

2.1.2 Các đặc tính của sản phẩm 

hậu cần 

2.2 Dịch vụ khách hàng hậu cần  

2.2.1 Năng lực dịch vụ khách 

hàng hậu cần của một doanh 

nghiệp 

2.2.2 Tổng chi phí và mức dịch 

vụ khách hàng hậu cần. 

Thuyết 

giảng; gợi 

mở - vấn 

đáp; nghiên 

cứu tình 

huống. 

 

Đọc tài liệu; 

đề xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.3.2 

Q1, Q2 

3 CHƯƠNG 3: THÔNG TIN 

HẬU CẦN VÀ XỬ LÝ ĐƠN 

HÀNG 

3.1. Thông tin hậu cần 

3.1.1 Tổng quan hệ thống thông 

tin hậu cần trong doanh nghiệp 

3.1.2 Những hệ thống thông tin 

trông thực tế  

3.2. Xử lý đơn hàng 

3.2.1 Quá trình xử lý đơn đặt 

hàng 

3.2.2 Các yếu tố tác động đến 

thời gian xử lý đơn hàng. 

Thuyết 

giảng; gợi 

mở - vấn 

đáp. 

Đọc tài liệu; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

 

Q1, Q2 

4 CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ DỰ 

TRỮ VÀ KHO HÀNG 

4.1 Hoạch định chính sách dự trữ 

của doanh nghiệp 

4.1.1 Xác định mục tiêu dự trữ 

4.1.2 Xác lập quan điểm chi phối 

công tác dự trữ của doanh 

nghiệp 

4.1.3 Xác định nguyên tắc lựa 

chọn loại dự trữ của doanh 

Thuyết 

giảng; gợi 

mở - vấn 

đáp; nghiên 

cứu tình 

huống. 

 

Đọc tài liệu; 

đề xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài. 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2 
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nghiệp. 

4.1.4 Xác định nguyên tắc thiết 

kế và quản lý kho hàng 

4.1.5 Xác lập nguyên tắc vận tải, 

giao nhận và thanh toán. 

4.2 Quản trị hiện vật dự trữ 

4.2.1 Các loại kho và những 

nguyên tắc cơ bản của kho hàng. 

4.2.2 Mã hóa và các phương 

pháp xếp đặt hàng hóa dự trữ 

4.3 Quản trị kế toán dự trữ 

4.3.1 Những chi phí liên quan 

đến dự trữ 

4.3.2 Xác định chương trình 

cung ứng 

4.4 Quản trị kinh tế dự trữ 

4.4.1 Quản lý số lượng dự trữ 

4.4.2 Quản lý các kho về mặt giá 

trị 

4.5 Hệ thống dự trữ hàng đang 

trên đường vận chuyển 

5 Bài kiểm tra   LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

6 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ 

MUA HÀNG VÀ CUNG ỨNG 

5.1 Yêu cầu đối với hoạt động 

mua của doanh nghiệp 

5.2 Hoạch định chính sách mua 

hàng của doanh nghiệp 

5.3 Hoạch định nhu cầu mua 

hàng và tiến hành marketing 

mua của doanh nghiệp. 

Thuyết 

giảng; gợi 

mở - vấn 

đáp; nghiên 

cứu tình 

huống. 

 

Đọc tài liệu; 

đề xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2 
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5.4 Tổ chức quá trình mua hàng 

của doanh nghiệp. 

5.4.1 Sơ đồ quá trình mua tổng 

quát 

5.4.2 Tìm và chọn người bán 

5.5 Hệ thông cung ứng đúng thời 

điểm 

5.4.3 Thương lượng và đặt hàng 

5.4.4 Thực hiện đơn hàng, hợp 

đồng 

5.4.5 Đánh giá kết quả mua 

5.5 Hệ thống cung ứng đúng thời 

điểm 

5.5.1 Bản chất và xuất xứ 

5.5.2 Triết lý của JIT 

5.5.3 Các yếu tố của JIT 

5.5.4 Lơi thế và bất lợi của JIT 

5.6 Nguyên tắc 80/20 và phương 

pháp phân tích ABC 

5.6.1 Đường cong tập trung 

5.6.2 Đường cong 80/20 và 

phương pháp phân tích ABC 

5.6.3 Một số ứng dụng nguyên 

tắc 80/20 và phân tích ABC 

dựng bài. 

7 CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ VẬN 

TẢI HÀNG HÓA 

6.1 Đặc điểm về sự lựa chọn 

dịch vụ vẩn tải của khách hàng 

6.1.1 Giá cả 

6.1.2 Thời gian vận chuyển trung 

bính và khả năng sai lệch thời 

gian 

6.1.3 Tổn thất và thiệt hại 

6.2 Các loại phương tiện vận tải 

và đặc điểm của nó. 

6.2.1 Đặc điểm của các phương 

Thuyết 

giảng; gợi 

mở - vấn 

đáp; nghiên 

cứu tình 

huống. 

 

Đọc tài liệu; 

đề xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề; 

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 

 

Q1, Q2 
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tiện 

6.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc lựa chọn phương tiện 

6.3 Nghiệp vụ vận tải, phân phát 

hàng hóa bằng ô tô 

6.3.1 Các nghiệp vụ thuộc quá 

trình vận tải, phân phát 

6.3.2 Đặc trưng của các phương 

tiện vận tải ô tô 

6.3.3 Lập hành trình cung ứng 

hành hóa 

6.4 Quyết định vận tải 

6.4.1 Dịch vụ đơn phương tiện 

6.4.2 Dich vụ kết hợp nhiều 

phương tiện vận tải. 

8 CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ 

CHUỖI CUNG ỨNG 

7.1. Tầm quan trọng chiến lược 

của chuỗi cung ứng 

7.2 Rủi ro trong chuỗi cug ứng 

7.3 Quyết định mua hay tự làm 

7.4 Chiến lược chuỗi cung ứng 

7.4.1 Nhiều nhà cung ứng 

7.4.2 Một vài nhà cung ứng 

7.4.3 Liên kết dọc  

7.4.4 Liên doanh 

7.4.5 Mạng lưới Keiretsu  

7..4.6 Các công ty ảo 

7.5 Quản trị chuỗi cung ứng hiệu 

quả 

7.6 Các vấn đề trong chuỗi cung 

ứng tích hợp 

7.7 Mua hàng trực tuyến 

Thuyết 

giảng; gợi 

mở - vấn 

đáp; nghiên 

cứu tình 

huống. 

 

Đọc tài liệu; 

đề xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề; 

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 

 

 

9 Thảo luận nhóm Thảo luận 

nhóm 

Chuẩn bị 

bài và Thảo 

luận theo đề 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

 



 

588 

 

tài được 

giao. 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vi mô    Mã HP: 2203 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vĩ mô    Mã HP: 2204 

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: 10 % 

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) 

+ Đi học đầy đủ (trọng số 50%) 

+ Tham gia hoạt động nhóm (trọng số 50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên:  Điểm danh, kiểm tra vấn đáp, kiểm tra hoạt 

động nhóm 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:  trọng số: 20 % 

-  Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 7) 

+ 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: Đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức và lý giải các kiến 

thức của học phần thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. 
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+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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:  

+ Đánh giá khả năng nắm bắt kiến thức và giải thích các kiến thức của học phần 

thông qua các câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời đúng sai 

+ Đánh giá khả năng phân tích các kiến thức của học phần thông qua câu tự luận 

và có vận dụng thực tế 

- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

Điểm chuyên cần 

(10%) 

Điểm kiểm tra giữa kỳ 

(20%) 

Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

LO.1.1 X X X 

LO.1.2 X X X 

LO.1.3 X  X 

LO.2.1 X X X 

LO.2.2 X X X 

LO.3.1 X X X 

LO.3.2 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 giáo trình NXB 

1 PGS.TS Lê Công 

Hoa 

2012 Giáo trình Quản trị 

hậu cần 

NXB ĐH KTQD, Hà Nội 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 
Tên giáo trình NXB 

2 GS.TS Đặng 

Đình Đào, 

2018 Giáo trình Quản trị 

Logistics 

NXB Lao động – Xã hội 
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PGS.TS Trần 

Văn Bão, TS. 

Phạm Cảnh Huy, 

TS Nguyễn Thị 

Thúy Hồng 

 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 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ HẬU CẦN KINH 

DOANH 

4   

2 CHƯƠNG 2: SẢN PHẨM HẬU CẦN VÀ DV KHÁCH 

HÀNG HẬU CẦN 

3   

3 CHƯƠNG 3: THÔNG TIN HẬU CẦN VÀ XỬ LÝ ĐƠN 

HÀNG 

3   

4 CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ DỰ TRỮ VÀ KHO HÀNG 4   

5 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ CUNG ỨNG 4   

6 CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ VẬN TẢI HÀNG HÓA 4   

7 CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 3   

8 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra)   1 

9 Thảo luận nhóm   4  

 TỔNG 25 4 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Vũ Quỳnh Vân 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Khởi sự kinh doanh 

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: Thạc 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: Hà Văn Sỹ 

- 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: syhv@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): KHỞI SỰ KINH DOANH  

- Tên (tiếng Anh): Enterpreneurship  

- Mã học phần: 1522 

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: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản nhất về Khởi sự kinh doanh. Nắm 

được những đặc trưng cơ bản về nền kinh tế thị trường và đặc trưng của nghề kinh doanh, 

những công việc cần thiết để hình thành ý tưởng kinh doanh, từ đó soạn thảo được một 

mailto:hatm@dhcd.edu.vn
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chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh, và tiến hành triển khai hoạt động kinh doanh giúp 

doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thu lợi nhuận tối đa cho 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 
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 Vận dụng kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và kiểm tra kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 

3 LO.5 

LO.1.2 Khả năng phân tích các chiến lược, hoạt động cụ thể nhằm 

triển khai kế hoạch kinh doanh trong thực tế. 

4 

 

LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có các kĩ năng để thu thập, xử lí, đánh giá được kết quả của 

việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp. 

4 LO.7 

LO.2.2 Hình thành được kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế 

hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp. 

4 LO.8 

LO.2.3 Thành thạo các kĩ năng cần thiết khi nghiên cứu lí thuyết và 

thực hiện kế hoạch kinh doanh: Kĩ năng lập kế hoạch, kĩ 

năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp… 

4 LO.9 

LO.2.4 Có năng lực thuyết trình, phản biện đối với bản kế hoạch 

kinh doanh và quá trình triển khai tại doanh nghiệp. 

4 LO.10 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực tự chủ trong học tập, tự học, tự nghiên cứu, cập 

nhật thông tin cần thiết liên quan đến nội dung học phần. 

4 LO.13 

LO.3.2 Có tinh thần trách nhiệm, thể hiện đạo đức nghề nghiệp, 

trách nhiệm với cộng đồng & xã hội. Thể hiện tinh thần 

doanh nhân trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. 

4 

 

LO.14 
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8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Môn học cung cấp cho sinh viên những lí thuyết cơ bản về nghề kinh doanh và 

những kĩ năng cơ bản để trở thành một người chủ doanh nghiệp “thành đạt” trên nền kinh 

tế thị trường. Những yếu tố cần thiết để hình thành một ý tưởng kinh doanh tốt, khả thi có 

thể mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp, hướng dẫn cách để có thể soạn 

thảo một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Khi đã hình thành được một bản kế hoạch 

kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải triển khai kế hoạch kinh doanh đó, sinh viên sẽ 

nắm được những cách thức để có thể triển khai hoạt động kinh doanh từ những bước căn 

bản nhất đến khi thực hiện được đúng với bản kế hoạch kinh doanh đã vạch ra từ trước. 

.8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của 

SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1. NGHỀ KINH 

DOANH VÀ DOANH NHÂN 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG 

1.1. Những đặc trưng cơ bản của 

nền kinh tế thị trường nước ta 

hiện nay 

1.1.1. Nền kinh tế nước ta là nền 

kinh tế thị trường 

1.1.2.Các yếu tố thị trường nước 

ta đang được hình thành 

1.1.3.Tư duy còn manh mún, 

truyền thống, cũ kĩ 

1.2. Đặc trưng của nghề kinh 

doanh  

1.2.1.Nghề kinh doanh – một 

nghề cần trí tuệ 

1.2.2.Nghề kinh doanh – một 

nghề cần nghệ thuật 

1.2.3.Nghề kinh doanh – một 

nghề cần có chút may mắn 

1.3. Tư chất của một nhà kinh 

-Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

- Động não. 

- Giao đề tài 

thảo luận 

nhóm, lập 

dự án kinh 

doanh. 

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 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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doanh thành đạt 

1.4. Chuẩn bị trở thành chủ doanh 

nghiệp 

1.4.1. Chuẩn bị các tố chất cần 

thiết 

1.4.2. Chuẩn bị các kiến thức cần 

thiết 

 Chương 2: HÌNH THÀNH Ý 

TƯỞNG KINH DOANH 

2.1. Đánh giá mạnh, yếu của 

bản thân 

2.1.1. Nội dung cần đánh giá 

2.1.2. Phương pháp tiến hành 

2.2 . Xác định cầu thị trường 

2.2.1. Cách làm 

2.2.2. Nội dung chủ yếu 

2.3. Xác định và lựa chọn ý 

tưởng kinh doanh 

2.3.1. Viễn cảnh tương lai cuộc 

sống bản than 

2.3.2. Mô tả ý tưởng kinh doanh 

2.4. Mô tả bước đầu hoạt động 

kinh doanh 

2.4.1. Ngành kinh doanh 

2.4.2. Công ty 

-Thuyết 

giảng. 

- Động não. 

- Gởi 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 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 

 Chương 3: SOẠN THẢO KẾ 

HOẠCH KINH DOANH 

3.1. Những vấn đề cơ bản 

3.1.1. Khái niệm và phân loại kế 

hoạch kinh doanh 

3.1.2. Mục đích của việc soạn 

thảo kế hoạch kinh doanh 

3.1.3. Kết cấu điển hình của một 

bản kế hoạch kinh doanh 

3.2. Nội dung cơ bản của kế 

-Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

- Động não. 

- Thảo luận 

nhóm. 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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hoạch kinh doanh 

3.2.1. Trang bìa ngoài 

3.2.2. Mục lục 

3.2.3. Tóm tắt 

3.2.4. Phân tích ngành, khách 

hàng và đối thủ cạnh tranh 

3.2.5. Mô tả công ty và sản phẩm 

3.2.6. Kế hoạch Marketing 

3.2.7. Kế hoạch sản xuất/tác 

nghiệp 

3.2.8. Kế hoạch phát triển doanh 

nghiệp 

3.2.9. Nhóm đồng sang lập và 

điều hành doanh nghiệp 

3.2.10. Các rủi ro chủ yếu và biện 

pháp đối phó 

3.2.11. Kế hoạch tài chính 

3.2.12. Các phụ lục 

3.3. Một số kĩ năng soạn thảo 

kế hoạch kinh doanh 

3.3.1. Lưu ý về nội dung kế 

hoạch kinh doanh 

3.3.2. Lưu ý về hình thức trình 

bày văn bản kế hoạch kinh doanh 

3.3.3. Một số kĩ năng soạn thảo 

kế hoạch kinh doanh 

bài; tham 

gia hoạt 

động nhóm 

theo chủ 

đề. 

 Chương 4: TRIỂN KHAI 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

4.1. Tạo lập doanh nghiệp 

4.1.1. Lập kế hoạch hành động tạo 

lập doanh nghiệp 

-Thuyết 

giảng. 

- Gợi mở - 

vấn đáp. 

- Động não. 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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4.1.2.  Lựa chọn hình thức tạo lập 

doanh nghiệp 

4.1.3.  Tạo lập doanh nghiệp theo 

hình thức lựa chọn 

4.1.4.   Mua lại công ty đang hoạt 

động 

4.1.5.  Nhượng quyền kinh doanh 

4.2. Triển khai hoạt động KD 

4.2.1. Tổ chức bộ máy quản trị và 

nhân sự 

4.2.2. Thiết kế trụ sở và mua sắm 

trang thiết bị văn phòng 

4.2.3. Thiết lập các mối quan hệ 

bạn hàng 

4.2.4. Quản trị hoạt động kế toán 

và chi phí 

 hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài; thuyết 

trình. 

LO.3.2 

 

 Bài kiểm tra  Ra đề và các 

điều kiện để 

kiểm tra 

kiến thức đã 

học của SV 

Làm bài 

kiểm tra 

theo yêu 

cầu của 

giảng viên 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

 Thảo luận nhóm đề tài: Lập bản 

kế hoạch kinh doanh một dự án 

cụ thể  

Hoạt động 

nhóm, nghe 

và trao đổi 

các nhóm 

thuyết trình 

dự án 

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 học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước: Quản trị doanh nghiệp                       Mã HP: 1531 
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- Tên học phần học trước: Marketing căn bản    Mã HP: 1507 

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: 10 % 

- 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  

+ 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, theo dõi quá trình học tập của SV. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

* Bài số 1 (sau khi học xong chương 2): 

- 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. 

- Rubric đánh giá:  
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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 

- 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 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% 



 

599 

 

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% 

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% 
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10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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) 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Điểm chuyên 

cần (10%) 

Bài kiểm tra 1 

(10%) 

Bài kiểm tra 2 

(10%) 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần (70%) 

LO.1.1 X X X X 

LO.1.2 X X X X 

LO.2.1 X  X X 

LO.2.2 X  X X 

LO.2.3 X  X X 

LO.2.4 X  X X 

LO.3.1 X X X X 

LO.3.2 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 

Ngọc Huyền 

2013 Giáo trình Khởi sự 

kinh doanh 

NXB ĐH 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 Phạm Ngọc Thúy  2015 Kế hoạch kinh doanh NXB ĐHQG TP. 

HCM 

3 Michael Morris 

(Hà My dịch, 

Trần Vũ Nhân 

hiệu đính) 

2014 Khởi nghiệp thành 

công 

NXB Lao động - Xã 

hội 
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4 Dan Senor & 

Saul Singer (Trí 

Vương dịch) 

2016 Quốc gia khởi nghiệp NXB Thế giới 

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 TL KT 

1.  Chương 1. NGHỀ KINH DOANH VÀ DOANH NHÂN 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

 

8 

 

 

 

2.  Chương 2. HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 8   

3.  Chương 3. SOẠN THẢO KẾ HOẠCH KINH DOANH 10 6  

4.  Chương 4. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH 

8 5  

5.  Bài kiểm tra số 1 (Bài kiểm tra viết)   1 

6.  Bài kiểm tra số 2 (Thảo luận và thuyết trình theo 

nhóm) 

 4  

Tổng số 34 10 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Tạ Minh Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị chất lượng 

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: Phùng Thế Hùng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: hungpt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Hà 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: havt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Đào Thị Thu 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: thudt@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Trương Trung Chính 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: chinhtt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị chất lượng  

- Tên (tiếng Anh): Quality Management 

mailto:haohv@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:thudt@dhcd.edu.vn
mailto:chinhtt@dhcd.edu.vn
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- Mã học phần: 1508 

4. Số tín chỉ: 03   

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 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quản trị chất 

lượng, hệ thống chất lượng trong quản trị doanh nghiệp. Sau khi học xong học phần này, 

sinh viên có thể đánh giá và giải quyết được các vấn đề của quản trị chất lượng trong hoạt 

động sản xuất 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 

 

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 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - năng suất - chất 

lượng. 

4 LO.5 

LO.1.2 Phân tích các hệ thống quản trị chất lượng trong 

doanh nghiệp. 

4 LO.5 

LO.1.3 Phân tích hoạt động đo lường, kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, các công cụ thống kê trong quản trị chất 

lượng. 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Thực hiện phương pháp, công cụ kiểm tra trong tình 

huống cụ thể. 

4 LO.6 

LO.2.2 Khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm có hiệu quả. 

4 LO.9 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Thể hiện thái độ nghiêm túc trong thực thi các tiêu 4 LO.14 
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chuẩn chất lượng được áp dụng tại doanh nghiệp và 

trách nhiệm với cộng đồng, xã hội 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Quản trị chất lượng cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về 

Quản trị chất lượng, giúp cho người học có thể nhận biết, đánh giá và đưa ra những giải 

pháp cho các vấn đề chất lượng trong doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. Nội dung học phần bao gồm chất lượng sản phẩm và khách hàng, chi 

phí chất lượng, các nội dung về thực chất của quản trị chất lượng, các hệ thống quản lý 

chất lượng, các hệ thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp, tiêu chuẩn hoá đo 

lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và các công cụ thống kê trong quản trị chất lượng.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG 

SẢN PHẨM VÀ KHÁCH 

HÀNG  

1.1. Chất lượng của sản phẩm 

và dịch vụ    

1.1.1. Khái niệm về sản phẩm và 

chất lượng sản phẩm  

1.1.2. Các yếu tố cấu thành chất 

lượng sản phẩm   

1.1.3. Dịch vụ và chất lượng dịch 

vụ 

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm  

1.2.1. Các yếu tố môi trường bên 

ngoài 

1.2.2. Những nhân tố bên trong 

Thuyết 

giảng; 

Gợi mở - 

vấn đáp;  

Thảo luận 

nhóm, Động 

não 

  

 

Đọc và 

nghiên cứu 

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 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

[Q1]; 

[Q3] 



 

605 

 

(4M) 

1.3. Khách hàng và nhu cầu 

của khách hàng   

1.3.1. Quan niệm về khách hàng 

1.3.2. Phân loại khách hàng 

1.3.3. Nhu cầu khách hàng 

1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao 

chất lượng sản phẩm dịch vụ 

đề. 

2 CHƯƠNG 2: NĂNG SUẤT, 

CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ

  

2.1. Chi phí cho chất lượng 

2.1.1. Khái niệm chi phí chất 

lượng 

2.1.2. Phân loại chi phí chất 

lượng 

2.1.3. Các mô hình chi phí cho 

chất lượng 

2.2. Mối quan hệ giữa năng 

suất - chất lượng sản phẩm 

2.2.1. Khái niệm năng suất 

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới 

năng suất 

2.2.3. Ảnh hưởng của chất lượng 

đến năng suất 

Thuyết 

giảng; 

Gợi mở - 

vấn đáp;  

Thảo luận 

nhóm, Động 

não, Chia sẻ 

theo cặp 

 

Đọc và 

nghiên cứu 

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. 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

[Q1]; 

[Q2]; 

[Q3] 

3 CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ CHẤT 

LƯỢNG TRONG DOANH 

NGHIỆP  

3.1. Khái niệm quản trị chất 

lượng 

3.1.1. Sự phát triển của khoa học 

quản trị chất lượng 

3.1.2. Bản chất của quản trị chất 

lượng 

3.2. Các chức năng trong quản 

trị chất lượng   

Thuyết 

giảng; 

Gợi mở - 

vấn đáp;  

Thảo luận 

nhóm; 

Nghiên cứu 

tình huống 

 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

Nghe 

giảng; 

Nghiên 

cứu trả lời 

câu hỏi; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

[Q1]; 

[Q3] 
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3.2.1. Hoạch định chất lượng 

3.2.2. Tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ kế hoạch chất lượng 

3.2.3. Kiểm tra, kiểm soát chất 

lượng 

3.2.4. Hoạch định, điều khiển và 

cải tiến                                  

3.3. Quản trị chất lượng trong 

các giai đoạn của quá trình sản 

xuất           

3.3.1. Quản trị chất lượng trong 

khâu thiết kế 

3.3.2. Quản trị chất lượng trong 

khâu cung ứng 

3.3.3. Quản trị chất lượng trong 

khâu sản xuất 

3.3.4. Quản trị chất lượng khâu 

sau sản xuất (phân phối) 

kiến, xây 

dựng bài; 

Tham gia 

thảo luận 

theo chủ 

đề; SV tìm 

hiểu, phân 

tích, đề 

xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề. 

4 CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG 

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 

TRONG DOANH NGHIỆP  

4.1. Khái niệm, vai trò của hệ 

thống chất lượng   

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Phân loại 

4.1.3. Yêu cầu 

4.1.4. Chức năng của hệ thống 

chất lượng 

4.1.5. Vai trò, ý nghĩa 

4.2. Một số hệ thống quản trị 

chất lượng    

4.2.1. Hệ thống 5s 

4.2.2. Hệ thống KAIZEN 

4.2.3. Hệ thống ISO 

4.2.4. Hệ thống SA 8000 (hệ 

thống trách nhiệm xã hội) 

Thuyết 

giảng; 

Gợi mở - 

vấn đáp;  

Thảo luận 

nhóm; 

Nghiên cứu 

tình huống, 

Động não 

Đọc và 

nghiên cứu 

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. SV tìm 

hiểu, phân 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

[Q1]; 

[Q3] 



 

607 

 

4.2.5. Hệ thống TQM (hệ thống 

quản lý chất lượng toàn diện) 

4.2.6. Hệ thống Qbase (hệ thống 

quản lý chất lượng) 

4.2.7. Hệ thống QS 9000 (Các 

yêu cầu đối với chất lượng) 

4.2.8. Các hệ thống đảm bảo an 

toàn thực phẩm 

4.2.9. Hệ thống vừa đúng lúc và 

sản xuất không kho 

tích, đề 

xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề. 

Sinh viên 

nhận chủ 

đề của bài 

tiểu luận 

theo nhóm. 

5 CHƯƠNG 5: TIÊU CHUẨN 

HÓA ĐO LƯỜNG   

5.1. Tiêu chuẩn hóa và vai trò 

của tiêu chuẩn hóa 

5.1.1. Tiêu chuẩn chất lượng  

5.1.2. Chức năng của tiêu chuẩn 

hóa 

5.1.3. Yêu cầu 

5.2. Các loại và cấp tiêu chuẩn 

5.2.1. Các loại tiêu chuẩn 

5.2.2. Các cấp tiêu chuẩn 

5.3. Đo lường chất lượng  

5.3.1. Khái niệm 

5.3.2. Khoa học đo lường: bao 

gồm 3 bộ phận chính 

5.3.3. Phép đo và yêu cầu của 

phép đo 

5.3.4. Vai trò của đo lường chất 

lượng 

5.3.5. Hệ thống đo lường 

Thuyết 

giảng; 

Gợi mở - 

vấn đáp;  

Thảo luận 

nhóm; Bài 

tập. 

Đọc và 

nghiên cứu 

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; làm bài 

tập. 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

[Q1]; 

[Q2]; 

[Q3]. 

6 CHƯƠNG 6: KIỂM TRA CHẤT 

LƯỢNG SẢN PHẨM 

6.1. Kiểm tra chất lượng và vai 

trò của kiểm tra chất lượng 

6.1.1. Thực chất kiểm tra chất 

lượng 

Thuyết 

giảng; 

Gợi mở - 

vấn đáp;  

Thảo luận; 

Nghiên cứu 

Đọc và 

nghiên cứu 

tài liệu; 

Nghe 

giảng; 

Nghiên 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

[Q1]; 

[Q2]. 
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6.1.2. Nội dung kiểm tra 

6.1.3. Mục tiêu của kiểm tra 

6.1.4. Nhiệm vụ của kiểm tra 

chất lượng 

6.2. Phương pháp và các hình 

thức kiểm tra chất lượng  

6.2.1. Phương pháp kiểm tra chất 

lượng 

6.2.2. Hình thức kiểm tra chất 

lượng 

6.2.3. Các bước tiến hành kiểm 

tra chất lượng 

6.3. Đánh giá chất lượng  

6.3.1. Khái niệm 

6.3.2. Quy trình đánh giá chất 

lượng 

tình huống; 

Bài tập, 

Đóng vai 

cứu trả lời 

câu hỏi; 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài; 

Tham gia 

thảo luận 

theo chủ 

đề. SV tìm 

hiểu, phân 

tích, đề 

xuất 

phương án 

giải quyết 

vấn đề, 

làm bài 

tập; làm 

việc nhóm. 

7 CHƯƠNG 7: CÁC CÔNG CỤ 

THỐNG KÊ TRONG QUẢN 

TRỊ CHẤT LƯỢNG 

7.1. Vị trí, vai trò của các công 

cụ thống kê trong quản trị chất 

lượng   

7.1.1. Vị trí của các công cụ 

thống kê trong quản trị chất 

lượng 

7.1.2. Vai trò 

7.2. Các công cụ thống kê chủ 

yếu 

7.2.1. Sơ đồ lưu trình 

7.2.2. Sơ đồ nhân quả (xương cá) 

7.2.3. Biểu đồ Pareto 

7.2.4. Biểu đồ phân tán 

Thuyết 

giảng; 

Gợi mở - 

vấn đáp;  

Thảo luận, 

Động não; 

Bài tập 

Đọc và 

nghiên cứu 

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 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

[Q1]; 

[Q2]. 
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7.2.5. Biểu đồ tần suất (biểu đồ 

phân bổ mật độ) 

7.2.6. Biểu đồ kiểm soát 

7.2.7. Phiếu kiểm tra 

đề. Sinh 

viên làm 

bài tập 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Học phần: Quản trị học    Mã HP: 1502 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi học học phần Quản trị chất lượng, sinh viên cần có ý thức tự học, chuẩn bị tốt 

các nội dung, bài tập được giao. Sinh viên 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 các yêu cầu 

kiểm tra - đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và kết thúc học phần. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Điểm chuyên cần: trọng số 10 % 

- Mục đích: 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 của người học. Giảng viên nắm được thông tin phản 

hồi để điều chỉnh việc dạy và học cho phù hợp. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đúng giờ, đầy đủ (50%). 

+ Ý thức tham gia các hoạt động học tập (50%). 

- Hình thức: Điểm danh, theo dõi quá trình học tập của sinh viên. 

10.2. Điểm kiểm tra giữa học phần: trọng số 10% 

* Bài kiểm tra trên lớp: 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học phần 

(sau khi học xong chương 4), đồng thời làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến việc dạy 

và học. 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ). 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Điểm bài tiểu luận: trọng số 10% 

- Mục đích: Đánh giá kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm của 

sinh viên thông qua tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. 
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- Hình thức: Thực hiện một đề tài được giao cho nhóm. Kết quả nghiên cứu được trình 

bày dưới dạng tiểu luận. Bài viết đánh máy tối đa 15 trang trên khổ giấy A4. Số trang trên 

không bao gồm các bản phụ lục kèm theo (nếu có). 

- Rubric đánh giá: 

Tiêu 

chí 

Mức F 

(0-3,9) 

Mức D 

(4-5,4) 

Mức C 

(5,5-6,9) 

Mức B 

(7,0-8,4) 

Mức A 

(8,5-10) 

Cấu 

trúc 

(20%) 

Bài viết tổ 

chức thiếu 

logic. Có vài 

đoạn trong bài 

có tính mạch 

lạc nhưng thiếu 

tính thống 

nhất.  

Bài viết 

mạch lạc và 

tương đối 

hợp lý. Vẫn 

còn chỗ 

thiếu thống 

nhất 

Bài viết 

mạch lạc và 

tương đối 

hợp lý; thể 

hiện tính 

thống nhất 

trong nội 

dung. 

Bài viết thể 

hiện tính 

logic và hợp 

lý; thể hiện 

tính thống 

nhất trong 

các nội dung 

đề cập. 

Bài viết thể 

hiện tính 

logic và hợp 

lý; thể hiện 

tính thống 

nhất cao của 

toàn bộ nội 

dung. 

Nội 

dung 

(60%) 

Hầu hết các ý 

tưởng chưa 

được phát triển 

đầy đủ và 

không độc đáo. 

Nội dung 

thể hiện 

quan điểm 

và lập luận. 

Đưa ra một 

vài ý tưởng 

tốt. 

Nội dung 

thể hiện ý 

tưởng tốt, 

các quan 

điểm được 

phát triển 

đầy đủ với 

căn cứ phù 

hợp. 

Nội dung 

thể hiện ý 

tưởng tốt, 

các quan 

điểm được 

phát triển 

đầy đủ với 

căn cứ 

thuyết phục. 

Nội dung thể 

hiện những ý 

tưởng được 

phân tích kỹ 

càng với các 

lập luận sáng 

tạo và có 

minh chứng 

thuyết phục 

hỗ trợ cho 

chủ đề bài 

viết. 

Văn 

phong 

(10%) 

Chỉ dùng các 

cấu trúc câu 

đơn giản, vốn 

từ ít, văn 

phong kém. 

Gần như đạt 

được mức 

độ sử dụng 

cấu trúc câu, 

vốn từ, văn 

Văn phong 

phù hợp và 

làm nổi bật 

nội dung; 

cấu trúc câu 

Văn phong 

phù hợp, 

chuẩn mực 

và làm nổi 

bật nội 

Văn phong 

xuất sắc, ấn 

tượng; sử 

dụng và phối 

hợp các cấu 
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phong phù 

hợp. 

da dạng. dung; cấu 

trúc câu da 

dạng và ấn 

tượng. 

trúc câu sáng 

tạo. 

Trình 

bày 

(10%) 

Chính tả, dấu 

câu và lỗi văn 

phạm gây xao 

lãng, gây khó 

hiểu cho người 

đọc. Nhiều lỗi 

trình bày, đánh 

máy. Định 

dạng văn bản 

không có tính 

thẩm mỹ. 

Nhìn chung 

bài viết 

đúng chính 

tả, sử dụng 

dấu câu và 

văn phạm 

đúng, người 

đọc vẫn hiểu 

được nội 

dung của 

bài. Còn có 

lỗi trình bày 

và đánh 

máy. Định 

dạng văn 

bản có tính 

thẩm mỹ. 

Bài viết có 

vài lỗi về 

chính tả, dấu 

câu, văn 

phạm nhưng 

người đọc 

vẫn hiểu 

được nội 

dung rõ 

ràng. Rất ít 

lỗi trình bày, 

đánh máy. 

Định dạng 

văn bản. 

Định dạng 

văn bản có 

tính thẩm 

mỹ. 

Một vài lỗi 

chính tả 

không đáng 

kể; không 

có lỗi dấu 

câu hay văn 

phạm; 

không có lỗi 

trình bày, 

đánh máy. 

Định dạng 

văn bản có 

tính thẩm 

mỹ. 

Lỗi chính tả 

không đáng 

kể, không có 

lỗi dấu câu 

hay văn 

phạm; không 

có lỗi trình 

bày, đánh 

máy. Định 

dạng văn bản 

có tính thẩm 

mỹ cao. 

 

10.4. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời 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 của đề thi kết thúc học phần. 

10.5. 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.

3.1 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X X X X 

2 Kiểm kiểm tra giữa học phần (10%)  X X     

3 Điểm bài tiểu luận (10%)  X X   X X 

4 Điểm thi kết thúc học phần (70%)  X X X   

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. Danh mục 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 Đình Phan 

và Đặng Ngọc Sự 

(đồng chủ biên) 

2012 Giáo trình Quản trị chất 

lượng 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

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 

2 Phan Công Nghĩa 

(chủ biên) 

2012 Giáo trình Thống kê 

chất lượng 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

3 Nguyễn Hồng Sơn 

và Phan Chí Anh 

(đồng chủ biên) 

2013 Nghiên cứu năng suất 

chất lượng - Quản lý 

chất lượng tại các doanh 

nghiệp Việt Nam 

NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 STT Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

LT 
Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 Chương 1. Chất lượng sản phẩm và khách 5 1  
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hàng 

2 Chương 2. Năng suất, chất lượng và chi phí 4 2  

3 Chương 3. Quản trị chất lượng trong doanh 

nghiệp 

5 1  

4 Chương 4. Hệ thống quản trị chất lượng 5 3 1 

5 Chương 5. Tiêu chuẩn hóa đo lường 5 1  

6 Chương 6. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 5 1  

7 Chương 7. Các công cụ thống kê trong quản 

trị chất lượng 

5 1  

 Tổng số 34 10 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Vũ Thị Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị chi phí kinh doanh  

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: Nguyễn Thị Thu Hiền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38571703    - Email: hienntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Quý 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38571703    - Email: quyntt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị chi phí kinh doanh 

- Tên (tiếng Anh): Business Cost Management  

- Mã học phần: 1509 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:    40     

- Giờ thảo luận:    5 

- Giờ tự học:  135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Giúp cho sinh viên:   

- Có kiến thức lý luận về chi phí và quản trị chi phí trong doanh nghiệp. 

mailto:hienntt@dhcd.edu.vn
mailto:quyntt@dhcd.edu.vn
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-  Hiểu được tầm quan trọng của quản trị chi phí đối với sự phát triển của các DN 

trong nền kinh tế hội nhập. 

- Có các kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để phân loại, tập hợp và phân tích các thông 

tin về chi phí kinh doanh cũng như sử dụng các thông tin đó trong việc ra quyết định 

quản trị. 

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 
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 
Giải thích đặc trưng, vai trò, nội dung cơ bản của 

quản trị chi phí trong doanh nghiệp. 
3 LO.4 

LO.1.2 
Phân loại chi phí của doanh nghiệp; phân tích được 

chi phí cố định và chi phí biến đổi. 
4 LO.5 

LO.1.3 

Phân tích chi phí kinh doanh theo loại, tính các chỉ 

tiêu trong phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối 

lượng - Lợi nhuận. 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 
Thực hiện tính toán một cách chính xác các loại chi 

phí của doanh nghiệp. 
4 LO.7 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 
Có năng lực phân tích chi phí và đưa ra kết luận phù 

hợp về chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 
4 LO.13 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Trong cơ chế thị trường mọi doanh nghiệp phải hoàn toàn tự quyết và tự chịu trách 

nhiệm về kết quả hoạt động của mình. Để ra các quyết định từ ngắn hạn đến dài hạn như 

chiến lược kinh doanh, đầu tư, lựa chọn phương pháp và hoạt động sản xuất tối ưu, đặt 

hàng và dự trữ tối ưu… không thể thiếu các thông tin bên ngoài và bên trong doanh 
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nghiệp. Quản trị chi phí kinh doanh cung cấp các thông tin bên trong cần thiết làm cơ sở 

cho các quyết định quản trị. 

Nội dung học phần quản trị chi phí kinh doanh gồm 5 chương, trang bị cho sinh 

viên các kỹ năng cần thiết để phân loại, tập hợp và phân tích các thông tin về chi phí kinh 

doanh cũng như sử dụng các thông tin đó trong việc ra các quyết định quản trị. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 

 

Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1. TỔNG QUAN 

VỀ QUẢN TRỊ CHI CHÍ 

KINH DOANH 

1.1. Các khái niệm cơ sở 

1.1.1. Chi phí 

1.1.2. Chi tiêu 

1.1.3. Chi phí tài chính 

1.1.4. Chi phí kinh 

doanh  

1.2. Bản chất của quản trị 

chi phí kinh doanh 

 1.2.1. Khái niệm quản trị chi 

phí kinh doanh 

1.2.2. Vai trò của quản trị 

chi phí kinh doanh 

1.2.3. Nhiệm vụ của quản trị 

chi phí kinh doanh 

1.2.4. Nội dung của quản trị 

chi phí kinh doanh 

Thuyết 

giảng; Gợi 

mở - vấn 

đáp; Tranh 

luận trực 

tiếp 

Nghe 

giảng;Tham 

gia phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài; Trả 

lời câu hỏi; 

Đọc và 

nghiên cứu tài 

liệu 

LO.1.1 

LO.3.1 

 

 

 

 

Quyển 1 

2 Chương 2 

PHÂN LOẠI CHI PHÍ 

KINH DOANH VÀ TÍNH 

CHI PHÍ KINH DOANH 

2.1. Phân loại chi phí kinh 

Thuyết 

giảng; Gợi 

mở - vấn 

đáp; Tranh 

luận trực 

Nghe 

giảng;Tham 

gia phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

 

LO.1.2 

LO.3.1 

 

 

Quyển 1 
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doanh 

2.1.1. Phân loại chi phí kinh 

doanh dựa vào hình thái tự 

nhiên của hao phí 

2.1.2. Phân loại chi phí kinh 

doanh theo chức năng hoạt 

động của doanh nghiệp 

2.1.3. Phân loại chi phí kinh 

doanh dựa trên cơ sở phương 

pháp tính chi phí kinh doanh 

cho các đối tượng. 

2.1.4. Phân loại chi phí kinh 

doanh dựa vào mức độ hoạt 

động của doanh nghiệp 

2.1.5. Phân loại chi phí theo 

cách thức kết chuyển chi phí 

2.1.6. Phân loại chi phí kinh 

doanh dựa vào tính chất phát 

sinh 

2.1.7. Phân loại chi phí kinh 

doanh nhằm mục đích ra 

quyết định 

2.2. Tính chi phí kinh 

doanh 

2.2.1. Khái niệm tính chi phí 

kinh doanh 

2.2.2. Công cụ tính chi phí 

kinh doanh 

2.2.3. Sự khác biệt cơ bản 

giữa tính chi phí kinh doanh 

và kế toán tài chính 

2.2.4. Nguyên lý tính chi phí 

kinh doanh 

tiếp 

Thảo luận; 

Luyện tập 

và thực 

hành 

dựng bài; Trả 

lời câu hỏi; 

Đọc và 

nghiên cứu tài 

liệu; Làm bài 

tập 

3 Chương 3 

TÍNH CHI PHÍ KINH 

DOANH THEO LOẠI 

Thuyết 

giảng; Gợi 

mở - vấn 

Nghe 

giảng;Tham 

gia phát biểu, 

 

 

LO.1.3 

 

 

Quyển 1 
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3.1. Nguyên lý tính chi phí 

kinh doanh theo loại 

3.2. Tập hợp chi phí kinh 

doanh theo từng loại 

3.2.1. Tập hợp chi phí kinh 

doanh sử dụng lao động 

3.2.2. Tập hợp chi phí sử 

dụng nguyên vật liệu 

3.2.3. Tính và tập hợp chi phí 

kinh doanh không trùng với 

chi phí tài chính 

   3.2.4. Tính và tập hợp chi 

phí dịch vụ thuê ngoài 

3.2.5. Tính và tập hợp chi các 

khoản phải nộp 

đáp; Thảo 

luận; 

Luyện tập 

và thực 

hành 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài; Trả 

lời câu hỏi; 

Đọc và 

nghiên cứu tài 

liệu; Làm bài 

tập 

LO.2.1 

LO.3.1 

4 Chương 4 

ĐIỂM CHI PHÍ VÀ TÍNH 

CHI PHÍ KINH DOANH  

THEO ĐIỂM 

4.1. Điểm chi phí  

4.1.1. Khái niệm điểm chi 

phí  

4.1.2. Các nguyên tắc hình 

thành điểm chi phí 

4.1.3. Hình thành hệ thống 

điểm chi phí trong doanh 

nghiệp 

4.2. Phân bổ chi phí kinh 

doanh chung  

4.2.1. Sự cần thiết phải phân 

bổ chi phí kinh doanh chung 

4.2.2. Nguyên tắc phân bổ 

chi phí kinh doanh chung 

4.2.3. Phương pháp phân bổ 

chi phí kinh doanh chung 

4.3. Tính chi phí kinh 

Thuyết 

giảng; Gợi 

mở - vấn 

đáp;  

Luyện tập 

và thực 

hành 

Nghe 

giảng;Tham 

gia phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài; Trả 

lời câu hỏi; 

Đọc và 

nghiên cứu tài 

liệu; Làm bài 

tập 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

 

 

 

 

Quyển 1 
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doanh theo điểm  

4.3.1. Thiết lập bảng tính chi 

phí kinh doanh theo điểm 

4.3.2. Thực hiện các phép 

tính toán trong bảng 

5 CHƯƠNG 5 

PHÂN TÍCH MỐI QUAN 

HỆ CHI PHÍ - KHỐI 

LƯỢNG - LỢI NHUẬN 

5.1. Một số khái niệm cơ 

bản  

5.1.1. Số dư đảm phí  

5.1.2. Tỷ lệ số dư đảm phí  

5.1.3. Kết cấu chi phí 

5.1.4. Đòn bẩy kinh doanh  

5.2. Một số ứng dụng khi 

nghiên cứu mối quan hệ 

Chi phí - Khối lượng - Lợi 

nhuận 

5.2.1. Thay đổi chi phí bất 

biến và sản lượng tiêu thụ  

5.2.2. Thay đổi chi phí khả 

biến và sản lượng tiêu thụ  

5.2.3. Thay đổi chi phí bất 

biến, giá bán và sản lượng 

tiêu thụ 

5.2.4. Thay đổi chi phí bất 

biến, khả biến và sản lượng 

tiêu thụ 

5.2.5. Thay đổi chi phí bất 

biến, khả biến, giá bán và sản 

lượng tiêu thụ 

5.2.6. Xác định giá trong 

những trường hợp đặc biệt 

5.3. Điểm hoà vốn  

5.3.1. Xác định điểm hòa vốn  

- Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể. 

- Gợi mở 

vấn đáp 

- Thảo 

luận. 

- Luyện tập 

và thực 

hành 

 

 

Tham gia 

phát biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng bài, 

SV thảo luận 

theo nhóm, 

làm bài tập 

 

 

 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Quyển 2 
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5.3.2. Đồ thị mối quan hệ 

giữa chi phí khối lượng và 

lợi nhuận 

5.3.3. Phân tích lợi nhuận 

5.3.4. Số dư an toàn 

5.4. Hạn chế của mô hình 

phân tích mối quan hệ giữa 

Chi phí - Khối lượng - Lợi 

nhuận 

6 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

    

 Bài kiểm tra 1 Câu hỏi Làm bài trên 

lớp 

LO.1.1 

LO.1.2 

 

 

 Bài kiểm tra 2 Câu hỏi và 

bài tập 

Làm bài trên 

lớp 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học học phần 

       - Nguyên lý kế toán   Mã HP: 1310 

       - Quản trị doanh nghiệp  Mã HP: 1531 

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 phát biểu xây dựng bài, hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm 

tra, đánh giá thường xuyên; kiểm tra và đánh giá giữa kỳ; 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 10 % 

- Được đánh giá thông qua: Đi học đầy đủ, kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của 

sinh viên thông qua các giờ học 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, 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 

- Hình thức đánh giá: Điểm danh, theo dõi quá trình học tập của SV 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được theo từng giao 

đoạn, đồng thời làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến việc dạy và học. 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp.  Số lượng: 2 bài kiểm tra (Tuần 8 và tuần 11) , 

mỗi bài kiểm tra trong 1 giờ. 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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 của đề thi kết thúc học phần. 

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.3.1 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ 

(20%) 

     

2.1. Bài kiểm tra lần 1 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 

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 

Ngọc Huyền 

2013 Giáo trình Tính chi phí 

kinh doanh 

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 

2 PGS.TS Nguyễn 

Ngọc Quang 

2014 Giáo trình Kế toán 

quản trị 

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 

Phân bổ thời 

gian 

LT TL KT 

1.  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHI CHÍ 

KINH DOANH 

4  

 

 

2.  Chương 2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ KINH DOANH VÀ 

TÍNH CHI PHÍ KINH DOANH 

8 2  

3.  Chương 3. TÍNH CHI PHÍ KINH DOANH THEO LOẠI 10 2  

4.  Chương 4. ĐIỂM CHI PHÍ VÀ TÍNH CHI PHÍ KINH 

DOANH  

THEO ĐIỂM 

6   

5.  CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - 

KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN  

10 1  

6.  Bài kiểm tra số 1   1 

7.   Bài kiểm tra số 2   1 

Tổng số  38 5 2 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tài chính - Tiền tệ 1 

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 1: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hạnh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: hanhnt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Thu Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: trangltt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thị Kim Liên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: tlientk@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thuỳ Dung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: dungnt@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Toàn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

mailto:hanhnt@dhcd.edu.vn
mailto:trangltt@dhcd.edu.vn
mailto:tlientk@dhcd.edu.vn
mailto:dungnt@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: toannt@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên: Đoàn Thị Thuỳ Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: thuyanhdt@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Giảng viên, Phạm Thu Vân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa TCNH, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-3851707    - Email: vanpt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tài chính tiền tệ 1   

- Tên (tiếng Anh): Monetary and Finance 1 

- Mã học phần: 1712 

4. Số tín chỉ: 3  

5. Cấu trúc học phần:  

 - Giờ lý thuyết:          30     

 - Giờ thảo luận:  15  

 - Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức tổng quan về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và 

ngân hàng. Sinh viên có kiến thức khái quát về các phạm trù thuộc chuyên ngành tài 

chính ngân hàng như: tiền tệ, tín dụng, lãi suất, chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng, hệ 

thống tài chính, Ngân sách Nhà nước… 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

 

 

 

mailto:toannt@dhcd.edu.vn
mailto:thuyanhdt@dhcd.edu.vn
mailto:vanpt@dhcd.edu.vn
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Mã 

CĐR 
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, nội dung về phạm trù tiền 

tệ và tài chính 

- Hiểu được bản chất của tiền tệ, chức năng của tiền 

tệ và vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế. 

- Hiểu được bản chất của tài chính, chức năng của tài 

chính và hệ thống tài chính. 

2 LO.4 

LO.1.2 Vận dụng các kiến thức về tín dụng và lãi suất vào 

việc tính toán các loại lãi suất, so sánh các hình thức 

tín dụng và lãi suất trong nền kinh tế. 

- Vận dụng kiến thức để so sánh các hình thức tín 

dụng căn cứ theo thời hạn như tín dụng ngắn hạn, 

trung dài hạn, căn cứ theo chủ thể như tín dụng 

thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng Nhà nước. 

3 LO.4 

LO.1.3 Hiểu được các khái niệm, nội dung về các tổ chức 

trung gian tài chính 

- Hiểu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của các tổ 

chức trung gian tài chính 

- Hiểu được đặc điểm chính của một số tổ chức trung 

gian tài chính như ngân hàng, trung gian đầu tư, tổ 

chức tiết kiệm theo hợp đồng. 

2 LO.4 

LO.1.4 Phân tích, phản biện, thuyết trình về hoạt động của hệ 

thống ngân hàng và điều hành chính sách tiền tệ của 

Ngân hàng Trung ương. 

- Phân tích chức năng, hoạt động của Ngân hàng 

Trung ương, đặc biệt là trong việc xây dựng và thực 

thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. 

- Phân tích, thuyết trình về chức năng, hoạt động của 

4 LO.4 



 

626 

 

ngân hàng thương mại, sự khác biệt của ngân hàng 

thương mại với các ngân hàng trung gian khác. 

LO.1.5 Phân tích về các nội dung thu, chi Ngân sách Nhà 

nước, tính hiệu quả của các biện pháp xử lý bội chi 

Ngân sách Nhà nước. 

- Phân tích nội dung, đặc điểm thu Ngân sách Nhà 

nước (NSNN) và các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn 

thu NSNN đặc biệt là nguồn thu thuế. 

- Phân tích nội dung chi NSNN và nguyên tắc tổ chức 

chi NSNN. Đồng thời phân tích các biện pháp xử lý 

bội chi NSNN, lựa chọn biện pháp hiệu quả với các 

quốc gia. 

4 LO.4 

LO.1.6 Phân tích được nội dung về nguồn vốn và tài sản của 

doanh nghiệp, từ đó biết phân tích tổng quan về báo 

cáo tài chính doanh nghiệp 

- Phân tích được nội dung về vốn chủ sở hữu và nợ 

phải trả của doanh nghiệp 

- Phân tích được nội dung về tài sản ngắn hạn và tài 

sản dài hạn của doanh nghiệp. 

Qua đó phân tích tổng quan về báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp. 

4 LO.4 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.2 Vận dụng được các kỹ năng cần có khi thực hành các 

hoạt động tín dụng và tính toán lãi suất 

3 LO.6 

LO.2.4 Vận dụng các kỹ năng đã học để làm việc tại ngân 

hàng thương mại, giám sát điều hành chính sách tiền 

tệ của Ngân hàng Trung ương. 

3 LO.6 

LO.2.6 Vận dụng được các kỹ năng đã học để làm công tác 

báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 

3 LO.6 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong vận 3 LO.13 
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dụng các kỹ năng khi thực hành các hoạt động tín 

dụng và tính toán lãi suất 

LO.3.4 Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong vận 

dụng các kỹ năng làm việc tại ngân hàng thương mại, 

giám sát điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng 

Trung ương 

3 LO.13 

LO.3.6 Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong vận 

dụng các kỹ năng làm công tác báo cáo tài chính 

trong doanh nghiệp 

3 LO.13 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Tài chính tiền tệ 1 tiếp cận nghiên cứu theo hướng sau khi nghiên cứu 

những vấn đề cơ bản về tài chính và tiền tệ trong chương đầu tiên, học phần giới thiệu 

với sinh viên hai mảng kiến thức: 

Thứ nhất: nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, các tổ 

chức trung gian tài chính, hệ thống ngân hàng gồm Ngân hàng Trung ương và ngân hàng 

thương mại. 

Thứ hai: nghiên cứu hai khâu tài chính quan trọng nhất của hệ thống tài chính 

quốc gia gồm khâu chủ đạo: Ngân sách nhà nước và khâu cơ sở: Tài chính doanh nghiệp. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Hoạt 

động của 

SV 

Tài liệu 

tham khảo 

1 CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN 

TỆ   

1.1 Những vấn đề cơ bản về 

tiền tệ 

1.1.1. Bản chất của tiền tệ 

Thuyết giảng, 

giải thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, giải 

quyết vấn đề, 

phương  

 

Đọc 

TLTK 

Làm câu 

hỏi thực 

hành và 

thảo luận 

 

 

LO.1.1 
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1.1.2 Chức năng của tiền tệ 

1.1.3 Vai trò của tiền tệ 

1.2 Những vấn đề cơ bản về 

tài chính 

1.2.1. Quan niệm về tài chính 

1.2.2 Chức năng của tài 

chính 

1.2.3 Hệ thống tài chính 

Thảo luận và thực hành 

chương 1 

pháp thảo 

luận. 

 chương 

1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

2 CHƯƠNG 2 

TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT 

2.1. Những vấn đề chung về 

tín dụng 

 2.1.1. Khái niệm  

 2.1.2. Cơ sở hình thành 

2.1.3. Vai trò của tín dụng 

2.2. Các hình thức tín dụng 

trong nền kinh tế 

2.2.1. Căn cứ vào thời hạn 

2.2.2 Căn cứ vào chủ thể tín 

dụng 

2.3. Chức năng và vai trò 

của tín dụng 

2.3.1. Chức năng của tín 

dụng 

2.3.2 Vai trò của tín dụng 

2.4 Lãi suất 

2.4.1 Khái niệm 

2.4.2 Phân loại  

2.4.3 Nhân tố ảnh hưởng tới 

lãi suất tín dụng 

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, bài 

tập 

Đọc 

TLTK 

Làm câu 

hỏi thực 

hành và 

thảo luận 

chương 2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 

3 CHƯƠNG 3 

CÁC TỔ CHỨC 

Thuyết giảng, 

giải thích cụ 

Đọc 

TLTK 

 

LO.1.3 
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TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 

3.1 Khái quát về các tổ chức 

tài chính trung gian 

3.1.1 Khái niệm, đặc điểm tổ 

chức tài chính trung gian 

3.1.2 Chức năng của các tổ 

chức tài chính trung gian 

3.1.3 Vai trò của các tổ chức 

tài chính trung gian 

3.2 Các tổ chức trung gian 

chủ yếu 

3.2.1 Ngân hàng và tổ chức 

tín dụng 

3.2.2 Các trung gian đầu tư 

3.2.3 Các tổ chức tiết kiệm 

theo hợp đồng 

Thực hành và thảo luận 

chương 3 

thể, câu hỏi 

gợi mở, giải 

quyết vấn đề, 

phương pháp 

thảo luận. 

Làm câu 

hỏi thực 

hành và 

thảo luận 

chương 3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

4 CHƯƠNG 4 

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 

TRONG NỀN KINH TẾ 

4.1. Quá trình hình thành và 

phát triển hệ thống ngân 

hàng 

4.1.1. Hệ thống ngân hàng 

trên thế giới 

4.1.2. Hệ thống ngân hàng 

tại Việt Nam 

4.2. Ngân hàng trung ương 

và chính sách tiền tệ 

4.2.1. Khái niệm, chức năng 

của NHTW 

4.2.2 Chính sách tiền tệ 

4.3. Ngân hàng thương mại 

4.3.1. Khái niệm NHTM 

4.3.1. Chức năng của NHTM 

Thuyết giảng, 

giải thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, giải 

quyết vấn đề, 

phương pháp 

thảo luận, bài 

tập. 

Đọc 

TLTK 

Làm thực 

hành và 

thảo luận 

chương 4 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 
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4.3.1. Hoạt động của ngân 

hàng thương mại 

Thực hành và thảo luận 

chương 4 

5 CHƯƠNG 5 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

5.1. Những vấn đề chung về 

NSNN 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Đặc điểm của NSNN 

5.1.3. Vai trò của NSNN 

5.2. Thu NSNN 

5.2.1. Khái niệm và đặc điểm 

thu NSNN 

5.2.2. Nhân tố ảnh hưởng 

đến thu NSNN 

5.2.3. Nội dung thu NSNN 

5.3. Chi NSNN 

5.3.1. Khái niệm và đặc điểm 

chi NSNN 

5.3.2. Nội dung chi NSNN 

5.3.3. Nguyên tắc tổ chức chi 

NSNN 

5.4. Bội chi NSNN 

5.4.1. Khái niệm và nguyên 

nhân 

5.4.2. Biện pháp xử lý bội chi 

NSNN 

Thực hành và thảo luận 

chương 5 

Thuyết giảng, 

giải thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, giải 

quyết vấn đề, 

phương pháp 

thảo luận. 

Đọc 

TLTK 

Làm câu 

hỏi thực 

hành và 

thảo luận 

chương 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.5 

 

6 CHƯƠNG 6 

TÀI CHÍNH DOANH 

NGHIỆP 

6.1. Khái quát về tài chính 

doanh nghiệp 

6.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

Thuyết giảng, 

giải thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, giải 

quyết vấn đề, 

phương pháp 

Đọc 

TLTK 

Làm câu 

hỏi thực 

hành và 

thảo luận 

LO.1.6 

LO.2.6 

LO.3.6 
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TCDN 

6.1.2. Nhân tố ảnh hưởng 

đến tổ chức tài chính DN 

6.1.3. Nguyên tắc tổ chức 

TCDN 

6.2 Nguồn vốn của doanh 

nghiệp 

6.2.1 Vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp 

6.2.2 Nợ phải trả của doanh 

nghiệp 

6.3 Tài sản của doanh 

nghiệp 

6.3.1 Tài sản ngắn hạn 

6.3.2 Tài sản dài hạn 

Thực hành và thảo luận 

chương 6 

thảo luận, bài 

tập. 

chương 6 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.1.5 

LO.1.6 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.2.6 

LO.3.2 

LO.3.4 

LO.3.6 

 

 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.1.5 

LO.1.6 

LO.2.2 
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LO.2.4 

LO.2.6 

LO.3.2 

LO.3.4 

LO.3.6 

9. Yêu cầu của học phần: 

 - Học phần học trước: Kinh tế học vĩ mô  Mã HP: 2204 

 - 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: 10 % 

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: 

+ 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: 20 % 

 Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8 và Tuần 10) 

- 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 (mỗi bài 1 giờ) hoặc thảo luận nhóm 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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) 

- Đề thi: 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.2.2 

LO.3.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

LO.1.5 

LO.1.6 

LO.2.6 

LO.3.6 

1 Điểm chuyên cần 

(10%) 

X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ 

(20%) 

      

2.1. Bài kiểm tra lần 1 X x x x   

2.2. Bài kiểm tra lần 2     x x x 

 Hoặc thảo luận nhóm 

(nếu có) 

X x x x x x 

3 Điểm thi kết thúc học 

phần (70%) 

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 
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RUBRIC 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 

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 
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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 

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% 

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 Phạm Ngọc Dũng, 

PGS.TS Đinh Xuân Hạng 

2014 Giáo trình Tài chính – 

Tiền tệ 

NXB Tài chính 
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11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

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 TL KT 

1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI 

CHÍNH VÀ TIỀN TỆ   

 

5 

 

4 

 

2 CHƯƠNG 2: TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT 5 5  

3 CHƯƠNG 3: CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TÀI 

CHÍNH 

5 4  

4 CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN 

KINH TẾ 

5 6  

5 CHƯƠNG 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 4  

6 CHƯƠNG 6: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 5 5  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) hoặc Thảo luận nhóm 

  2 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

TS. Hoàng Thị Minh Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Hạnh 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Ra quyết định quản trị  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

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: Vũ Thị Hà 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: havt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phùng Thế Hùng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau đại học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: hungpt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ   

- Tên (tiếng Anh): Decision Making in Management 

- Mã học phần: 1520 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           20     

- Giờ thảo luận:   10  

- Giờ tự học:     90 

6. Mục tiêu của học phần: 

mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:hungpt@dhcd.edu.vn
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Trang bị cho sinh viên có kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế vững 

chắc về ra quyết định trong quản trị như xác định vấn đề ra quyết định, các mô hình ra 

quyết định, các phương pháp ra quyết định, kỹ thuật phát huy trí tuệ tập thể trong ra 

quyết định và văn hóa ra quyết định. 

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 
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 Phân tích được nội dung của vấn đề và QĐQT; các 

phương pháp ra quyết định; các mô hình ra quyết 

định; việc phát huy trí tuệ tập thể và ảnh hưởng 

của văn hóa đến việc ra quyết định 

4 LO 5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Vận dụng thành thạo các kỹ năng nhận diện vấn 

đề; thực hành các bước của mô hình ra quyết định; 

phát huy tính sáng tạo trong ra quyết định quản trị; 

phát huy trí tuệ tập thể và lôi cuốn nhân viên vào 

việc ra quyết định; và kỹ năng ra quyết định quản 

trị trong bối cảnh khác biệt văn hóa 

3 LO 7 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực phản hổi, thể hiện quan điểm khi thực 

hiện và giải quyết các vấn đề trong ra quyết định 

quản trị  

3 LO 13 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về ra quyết định quản trị và kỹ năng ra quyết 

định quản trị: bản chất của vấn đề ra quyết định; các mô hình ra quyết định; các phương 

pháp ra quyết định; các kỹ năng, kỹ thuật để phát huy trí tuệ tập thể trong ra quyết định 

và phân tích những ảnh hưởng của văn hóa đến việc ra quyết định và kỹ năng ra quyết 

định trong môi trường đa văn hóa.  
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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 giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của 

SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Vấn đề và quyết định 

quản trị 

1.1. Bản chất của vấn đề và quyết 

định   

1.1.1. Khái niệm vấn đề 

1.1.2. Nguồn gốc phát sinh vấn đề  

1.1.3. Nhìn nhận đúng vấn đề 

1.1.4. Quyết định quản trị 

1.2. Vấn đề không chắc chắn và 

quyết định theo từng giai đoạn  

1.2.1. Ba bước để đối phó với vấn 

đề không chắc chắn 

1.2.2. Quyết định theo từng giai 

đoạn 

1.2.3. Dùng trực giác trong việc xác 

định vấn đề và RQĐ QT 

1.2.4. Xác định vấn đề và RQĐ theo 

phương thức Hollywood 

Bài tập và tình huống chương 1 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, phương 

pháp hoạt 

động nhóm, 

giao bài tập 

Đọc 

TLTK; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài 

 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1], [2], 

[3] 

2 Chương 2: Mô hình ra quyết định 

2.1. Xác định vấn đề và mục tiêu 

2.2. Phân tích nguyên nhân  

2.3. Đề xuất các phương án 

2.3.1. Đề xuất nhiều phương án 

khác nhau 

2.3.2. Huy động trí tuệ tập thể 

2.3.3. Sử dụng nhóm sáng tạo 

Bài tập và tình huống chương 2 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

thuyết 

giảng, tranh 

luận trực 

tiếp, phương  

pháp hoạt 

động nhóm 

Đọc 

TLTK; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1], [2], 

[3] 
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3 Chương 3: Các phương pháp ra 

quyết định 

3.1. Nội dung của các phương 

pháp ra quyết định quản trị 

3.2. Tư duy nhóm 

3.3. Sáng tạo trong ra quyết định 

3.3.1. Điều kiện khuyến khích sáng 

tạo 

3.3.2. Kích thích động não 

3.4. Bối cảnh trong ra quyết định 

3.4.1. Mời những người thích hợp 

tham gia 

3.4.2. Bố trí không gian ra quyết 

định 

3.4.3. Thống nhất về cách ra quyết 

định  

3.4.4. Đối thoại cởi mở 

3.4.5. Dung hòa 

Bài tập và tình huống chương 3 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, phương 

pháp hoạt 

động nhóm, 

giao bài tập 

Đọc 

TLTK; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1], [2], 

[3] 

4 Chương 4: Phát huy trí tuệ tập 

thể trong ra quyết định 

4.1. Ưu thế của ra quyết định dựa 

trên trí tuệ của số đông  

4.2. Các điều kiện để phát huy trí 

tuệ tập thể    

4.2.1. Sự đa dạng về ý kiến 

4.2.2. Sự độc lập 

4.2.3. Sự phi tập trung 

4.2.4. Sự phối hợp 

4.3. Lôi cuốn nhân viên vào việc ra 

quyết định 

4.3.1. Các phương thức lôi cuốn 

4.3.2. Phân quyền và ủy quyền 

4.4. Vai trò của lãnh đạo 

4.4.1. Lãnh đạo phải có một tầm 

nhìn 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, phương 

pháp hoạt 

động nhóm, 

giao bài tập 

Đọc 

TLTK; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1], [3] 
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4.4.2. Lãnh đạo phải có đam mê 

4.4.3. Lãnh đạo phải có phương 

pháp trong việc ra quyết định 

4.4.4. Lãnh đạo là người xây dựng 

nhóm 

4.4.5. Lãnh đạo phải có cá tính 

Bài tập và tình huống chương 4 

5 Chương 5: Văn hóa và ra quyết 

định 

5.1. Tác động của văn hóa đến ra 

quyết định quản trị    

5.1.1. Văn hóa là cách con người 

giải quyết vấn đề 

5.1.2. Hệ giá trị là nền tảng cảu ra 

quyết định 

5.1.3. Sự khác biệt văn hóa Đông  - 

Tây 

5.1.4. Sự khác biệt văn hóa tạo nên 

phong cách ra quyết định QT 

5.2. Sự hòa hợp giữa quyết định 

quản trị và văn hóa doanh nghiệp 

5.2.1. QĐ quản trị trên nền tảng văn 

hóa DN 

5.2.2. Ra quyết định quản trị gắn 

với các mô hình văn hóa DN điển 

hình 

5.3. Ra quyết định trong bối cảnh 

khác biệt về văn hóa  

5.3.1. Nền tảng của những khác biệt 

văn hóa 

5.3.2. Ra quyết định trong bối cảnh 

đa văn hóa 

Bài tập và tình huống chương 5 

Phương 

pháp nghiên 

cứu tình 

huống, 

phương 

pháp thuyết 

giảng, 

phương 

pháp tranh 

luận trực 

tiếp, phương 

pháp hoạt 

động nhóm, 

giao bài tập 

Đọc 

TLTK; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

hỏi và làm 

BT; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến 

xây dựng 

bài 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

[1], [3] 

6 Bài thảo luận: Xác định vấn đề 

của một tổ chức cụ thể, phân tích 

nguyên nhân của vấn đề và đề 

 Chuẩn bị 

bài và thảo 

luận theo 

LO.1.1 

 

 

[1], [2],  

[3] 
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xuất giải pháp giải quyết.  đề tài được 

giao 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần: Quản trị học    Mã HP: 1512 

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: 10 % 

Được thực hiện kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên; việc tham gia xây 

dựng bài trên lớp thông qua các giờ học trên lớp  

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm kiểm tra việc chuẩn bị bài ở 

nhà của sinh viên; đánh giá thái độ học tập trên lớp như đi học chuyên cần, tham gia xây 

dựng bài; nắm được thông tin phản hồi của người học. 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên: 

+ Đọc các tài liệu do giảng viên hướng dẫn. 

+ Chuẩn bị bài ở nhà 

+ Tích cực tham gia ý kiến, tham gia 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: 20 % 

- Là điểm trung bình chung của bài kiểm tra giữa kì và điểm thảo luận [= (điểm 

thảo luận nhóm + điểm bài kiểm tra giữa kì)/2] 

(1) Bài kiểm tra giữa kì (Tuần 7) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học kỳ. 

+ Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ) 

+ Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

(2) Bài thảo luận (tuần 14, 15) 
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+ Mục đích: Kiểm tra kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề của quản trị; kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 

+ Các kĩ thuật đánh giá: Nhóm tự đánh giá mức độ tham gia của các thành viên 

của nhóm trong quá trình thảo luận và giảng viên đánh giá kết quả thảo luận của nhóm 

trong buổi thuyết trình 

+ Hình thức: Các thành viên trong nhóm tự chấm điểm và giảng viên chấm việc 

thuyết trình trên lớp 

- Tiêu chí đánh giá điểm thảo luận của các thành viên trong nhóm 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

 

0 điểm 

 

Trừ tối đa 2 điểm 

so với điểm của 

nhóm 

 

Tính bằng điểm 

của nhóm 

 

Cộng tối đa 2 

điểm so với điểm 

của nhóm 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Không tham 

gia, không 

chấp hành 

phân công 

của nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng góp 

Tham gia ở mức 

độ trung bình 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều 

đóng góp 

- Tiêu chí đánh điểm thuyết trình của nhóm 

RUBRIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

0 điểm 
Từ 1 đến 4 

điểm 

 

5 hoặc 6 

điểm 

 

7 hoặc 8 

điểm 

 

9 hoặc 10 

điểm 

 

Nội 

dung  

báo 

cáo 

Không có 

nội dung 

hoặc nội 

dung 

không phù 

hợp 

Nội dung ít 

phù hợp 

với yêu 

cầu, hình 

ảnh và giải 

thích chưa 

rõ ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, giải thích 

chưa rõ ràng, 

thiếu hình 

ảnh minh họa  

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, 

50% 
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phong 

phú, đẹp 

Trình 

bày  

slide 

Trình bày 

sơ sài, 

không đủ 

ý, không 

đẹp, thiếu 

logic 

Slide trình 

bày đủ ý 

nhưng 

không 

logic 

Slide trình 

bày đủ ý, 

logic nhưng 

chưa đẹp, 

thiếu thành 

thạo 

Slide trình 

bày đủ ý, 

logic, thể 

hiện sự 

thành thạo 

trong trình 

bày nhưng 

chưa đẹp 

Slide 

trình bày 

đủ ý, 

logic, 

đẹp; 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, khó 

hiểu, vượt 

thời gian 

quy định, 

thiếu 

tương tác 

với người 

nghe 

Trình bày 

dễ hiểu 

nhưng  

vượt thời 

gian quy 

định, thiếu 

tương tác 

với người 

nghe 

Trình bày 

ngắn gọn, dễ 

hiểu, đúng 

thời gian quy 

định nhưng 

thiếu tương 

tác với người 

nghe 

Trình bày 

ngắn gọn dễ 

hiểu, đúng 

thời gian 

quy định; 

tương tác tốt 

với người 

nghe.  

Trình bày 

thuyết 

phục, thu 

hút được 

sự chú ý 

của người 

nghe, 

tương tác 

tốt với 

người 

nghe, thời 

gian trình 

bày đúng 

quy định 

25% 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được 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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- Hình thức: Thi viết (90 phút) 

- 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 bộ phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

LO.1.1 

 

LO.2.1 

 

LO.3.1 

 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X 

 

2 

Điểm kiểm tra giữa kì (20 %), trong đó:  

- Bài kiểm tra giữa kỳ  X X  

- Bài thảo luận X X X 

3 Điểm thi kết thúc học phần (70%) 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 Hoàng 

Văn Hải (và cộng 

sự) 

2019 Ra quyết định quản trị NXB Đại học Quốc 

gia 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] PGS.TS Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền, 

PGS.TS Đoàn Thị 

Thu Hà và PGS.TS 

Đỗ Thị Hải Hà 

(đồng chủ biên) 

2018 Giáo trình Quản lý học  NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

[3] Michael Nicholas 

(Thu Trang dịch)  

2018 Kỹ năng ra quyết định 

hiệu quả  

NXB Lao động 
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12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

 

STT 
Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

Lý 

thuyết  

Thực hành, 

thảo luận 

1 Chương 1: Vấn đề và quyết định quản trị 5 2 

2 Chương 2: Mô hình ra quyết định 4 2 

3 Chương 3: Các phương pháp ra quyết định 4 2 

4 Chương 4: Phát huy trí tuệ tập thể trong ra quyết 

định 

4 2 

5 Chương 5: Văn hóa và ra quyết định 3 2 

 Tổng  20 10 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Vũ Thị Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Thống kê kinh doanh 

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: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517075   - Email: huyenntt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thị Đào 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517075    - Email: daott@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3:  

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Liên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517075    - Email: lienpt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): THỐNG KÊ KINH DOANH  

- Tên (tiếng Anh):  Business Statistics 

- Mã học phần: 2209 

4. Số tín chỉ: 03  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30   

- Giờ thảo luận:  15  

mailto:huyenntt@dhcd.edu.vn
mailto:daott@dhcd.edu.vn
mailto:lienpt@dhcd.edu.vn
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- Giờ tự học:   135 

6. Mục tiêu của học phần: 

Môn học thống kê kinh doanh sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản 

về nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế và nắm bắt được các thông tin thống 

kê liên quan đến toàn bộ quá trình tái sản xuất của đơn vị SXKD. 

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 

 

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 thường dùng trong Thống kê, 

quá trình nghiên cứu thống kê  

2 LO.3 

LO.1.2 Trang bị kỹ thuật tổng hợp số liệu thống kê; phân tích 

và xử lý dữ liệu trong nghiên cứu các hiện tượng kinh 

tế xã hội. 

4 LO.3 

LO.1.3 Nắm được khái niệm cơ bản về hoạt động SXKD và về 

kết quả hoạt động SXKD; phương pháp tính các chỉ 

tiêu kết quả SXKD của doanh nghiệp 

3 LO.4 

 

LO.1.4 Nắm được kiến thức về phương pháp tính giá thành; 

phân tích thống kê giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi 

nhuận của doanh nghiệp.  

4 LO.4 

 

LO.1.5 Nắm được kiến thức về hệ thống chỉ tiêu thống kê hiệu 

quả SXKD; vận dụng tính toán hiệu quả SXKD của 

doanh nghiệp 

3 LO.4 

 

LO.1.6 Trang bị kiến thức về phương pháp tính số lượng lao 

động; phân tích các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử 

dụng lao động và thu nhập của lao động 

4 LO.4 

 

LO.1.7 Nắm được các khái niệm, phương pháp tính các chỉ 

tiêu thống kê về nguồn vốn; phân tích thống kê về quy 

mô, cơ cấu, sự biến động nguồn vốn và hiệu quả sử 

4 LO.4 

 



 

650 

 

dụng nguồn vốn của doanh nghiệp 

LO.1.8 Trang bị kiến thức về thống kê kết quả hoạt động tài 

chính;  phân tích các chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả 

hoạt động tài chính của doanh nghiệp 

4 LO.4 

 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có khả năng phân tích, đánh giá dữ liệu, xử lý số liệu 

phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp  

4 LO.7 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Có năng lực lập luận, phân tích, xử lý số liệu, đọc các 

số liệu sau khi đã tính toán, đánh giá các tác động, các 

nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu cần phân tích 

4 LO.13 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần thống kê kinh doanh trình bày những vấn đề cơ bản về thống kê học, hệ 

thống chỉ tiêu; phương pháp tính và nguồn thông tin thống kê phục vụ cho việc quản lý 

các yếu tố đầu vào như lao động, vốn, các loại tài sản mà đơn vị có. Nắm bắt được nội 

dung và phương pháp tính hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình SXKD và tình hình phân 

phối thu nhập của các doanh nghiệp 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 

 

Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng 

dạy và hoạt động học 

tập 
CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt 

động của 

SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG 

NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG 

KÊ HỌC VÀ THỐNG KÊ 

KINH DOANH 

1.1. Đối tượng nghiên cứu của 

Thống kê học và Thống kê 

kinh doanh 

1.1.1. Đối tượng nghiên cứu của 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

chương 1 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

 

LO.1.1 

 

Q1, Q2 
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Thống kê học 

1.1.2. Lịch sử ra đời và phát 

triển của Thống kê kinh doanh 

1.1.3. Đối tượng nghiên cứu của 

Thống kê kinh doanh 

1.2. Một số khái niệm thường 

dùng trong thống kê 

1.2.1. Tổng thể thống kê và đơn 

vị tổng thể 

1.2.2. Tiêu thức thống kê 

1.2.3. Chỉ tiêu thống kê 

1.3. Quá trình nghiên cứu 

thống kê 

1.3.1. Điều tra thống kê 

1.3.2. Tổng hợp thống kê 

1.3.3. Phân tích thống kê  

1.4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

kinh doanh 

1.4.1. Tổ chức thống kê lao động 

ở Việt Nam 

1.4.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

kinh doanh 

1.5. Đặc điểm phương pháp 

nghiên cứu Thống kê kinh 

doanh 

Bài tập chương 1 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

dựng bài 

2 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ 

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ 

SỬ DỤNG  

TRONG PHÂN TÍCH 

THỐNG KÊ KINH DOANH 

2.1. Phân tổ thống kê 

2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa phân 

tổ thống kê 

2.1.2. Cách thức phân tổ thống 

kê 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

chương 

1,2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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2.2. Bảng và đồ thị thống kê 

2.2.1. Bảng thống kê 

2.2.2. Đồ thị thống kê 

2.3. Các mức độ của hiện 

tượng kinh tế xã hội 

2.3.1. Số tuyệt đối và số tương 

đối trong thống kê 

2.3.2. Các mức độ trung tâm 

2.3.3. Các mức độ phản ánh độ 

biến thiên của tiêu thức 

2.4. Phân tích hồi quy và tương 

quan  

2.4.1. Ước lượng mô hình hồi 

quy tương quan tuyến tính đơn 

2.4.2. Hệ số xác định và hệ số 

tương quan 

2.5. Phân tích dãy số thời gian 

và dự báo 

2.5.1. Phân tích đặc điểm biến 

động của hiện tượng qua thời 

gian 

2.5.2. Phân tích xu hướng biến 

động của hiện tượng qua thời 

gian 

2.5.3. Dự báo thống kê ngắn hạn 

2.6. Phương pháp chỉ số 

2.6.1. Phương pháp tính chỉ số  

2.6.2. Phân tích hệ thống chỉ số 

Bài tập chương 2 

nhóm, giao 

bài về nhà 

3 CHƯƠNG 3 : THỐNG KÊ 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT KINH DOANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

3.1. Một số khái niệm cơ bản 

3.1.1. Khái niệm về hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

chương 2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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3.1.2. Khái niệm về kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp 

3.1.3. Các dạng biểu hiện kết 

quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp 

3.1.4. Các loại đơn vị đo lường 

kết quả sản xuất kinh doanh 

3.2. Hệ thống chỉ tiêu phản 

ánh kết quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp và 

phương pháp tính 

3.2.1. Hệ thống chỉ tiêu 

3.2.2. Các phương pháp tính 

toán theo SNA 

3.3. Thống kê chất lượng sản 

phẩm 

3.3.1. Đối với sản phẩm có phân 

bậc chất lượng 

3.3.2. Đối với sản phẩm không 

phân bậc chất lượng 

3.4. Phân tích biến động của 

kết quả sản xuất kinh doanh 

3.4.1. Phân tích biến động kết 

quả sản xuất kinh doanh 

3.4.2. Phân tích theo các bộ phận 

hợp thành chỉ tiêu tổng hợp 

3.4.3. Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng tới các chỉ tiêu tổng hợp 

3.5. Dự báo kết quả sản xuất 

kinh doanh 

Bài tập chương 3 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

kiến, xây 

dựng bài 

4 CHƯƠNG 4: THỐNG KÊ 

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ 

THÀNH SẢN PHẨM CỦA 

DOANH NGHIỆP 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

Đọc 

TLTK 

Làm BT 

chương 3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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4.1. Khái niệm, ý nghĩa và các 

loại chỉ tiêu 

4.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của chỉ 

tiêu giá thành của doanh nghiệp 

4.1.2. Phân loại chỉ tiêu giá 

thành đơn vị và ý nghĩa của nó 

đối với công tác quản lý doanh 

nghiệp 

4.2. Nội dung kinh tế của chỉ 

tiêu giá thành 

4.2.1. Xét về nội dung kinh tế 

của từng khoản chi phí 

4.2.2. Xét theo khoản mục chi 

phí 

4.2.3. Xét theo yếu tố chi phí 

hợp thành giá trị sản phẩm 

4.2.4. Xét về tính chất của chi 

phí 

4.3. Phương pháp phân tích 

thống kê giá thành sản phẩm 

4.3.1. Phân tích cấu thành của 

chỉ tiêu giá thành của doanh 

nghiệp 

4.3.2. Phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến giá thành bình quân 

4.3.3. Phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến tổng chi phí của 

doanh nghiệp 

4.3.4. Phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến tổng lợi nhuận của 

doanh nghiệp 

4.3.5. Phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu suất sử dụng chi 

phí sản xuất của đơn vị cơ sở 

Bài tập chương 4 

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 

 

 

5 CHƯƠNG 5 : THỐNG KÊ Thuyết Đọc LO.1.5 Q1, Q2, 
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HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH 

DOANH CỦA DOANH 

NGHIỆP 

5.1. Khái niệm, ý nghĩa của thống 

kê hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

5.1.1. Khái niệm hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp 

5.1.2. Ý nghĩa của việc nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp 

5.1.3. Phân loại hiệu quả  

5.1.4. Phương pháp tính hiệu quả 

5.1.5. Nguyên tắc lựa chọn hệ 

thống chỉ tiêu đo lường kết quả 

và chi phí cho sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp để tính 

hiệu quả 

5.2. Phương pháp xác định các 

chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh 

doanh trên cơ sở tài liệu thống 

kê về kết quả và chi phí 

5.2.1. Phương pháp xác định các 

chỉ tiêu hiệu quả trên cơ sở tài 

liệu thống kê về kết quả và chi 

phí 

5.2.2. Phương pháp đánh giá 

hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

5.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của hiệu 

quả đến kết quả và chi phí sản xuất, 

kinh doanh 

Bài tập chương 5 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

TLTK 

Làm BT 

chương 4 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.2.1 

LO.3.1 

Q3, Q4 

6 CHƯƠNG 6: THỐNG KÊ 

LAO ĐỘNG CỦA DOANH 

Thuyết 

giảng, giải 

Đọc 

TLTK 

LO.1.6 

LO.2.1 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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NGHIỆP 

6.1. Thống kê số lượng lao 

động của doanh nghiệp 

6.1.1. Thống kê số lượng lao 

động của doanh nghiệp 

6.1.2. Thống kê chất lượng lao 

động của doanh nghiệp 

6.1.3. Thống kê biến động số 

lượng lao động trong kỳ nghiên 

cứu của doanh nghiệp 

6.1.4. Thống kê tình hình sử 

dụng số lượng lao động của 

doanh nghiệp 

6.2. Thống kê thời gian lao 

động của doanh nghiệp 

6.2.1. Các loại thời gian lao 

động của công nhân sản xuất 

trong doanh nghiệp 

6.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh tình 

hình sử dụng thời gian lao động 

của công nhân sản xuất trong 

doanh nghiệp 

6.3. Thống kê năng suất lao 

động trong doanh nghiệp 

6.3.1. Khái niệm và phương 

pháp tính mức năng suất lao 

động trong doanh nghiệp 

6.3.2. Phân tích thống kê lao 

động và NSLĐ của doanh 

nghiệp 

6.4. Thống kê thu nhập của lao 

động trong doanh nghiệp 

6.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh tình 

hình tiền lương của lao động 

trong doanh nghiệp 

6.4.2. Phân tích tình hình sử 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Làm BT 

chương 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.3.1 
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dụng quỹ lương của công nhân 

sản xuất của doanh nghiệp 

6.4.3. Phân tích thống kê thu 

nhập và lao động trong doanh 

nghiệp  

Bài tập chương 6 

7 CHƯƠNG 7: THỐNG KÊ 

NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN 

CỦA DOANH NGHIỆP 

7.1. Thống kê nguồn vốn của 

doanh nghiệp 

7.1.1. Khái niệm, phân loại và 

phương pháp tính các chỉ tiêu 

thống kê nguồn vốn của doanh 

nghiệp 

7.1.2. Thống kê quy mô, cơ cấu 

và sự biến động nguồn vốn của 

doanh nghiệp 

7.1.3. Thống kê hiệu quả sử 

dụng nguồn vốn của doanh 

nghiệp (gồm: hiệu quả sử dụng 

vốn CSH và vốn vay). 

7.2. Thống kê tài sản của 

doanh  nghiệp 

7.2.1. Khái niệm, phân loại và 

phương pháp tính các chỉ tiêu 

thống kê tài sản củadoanh 

nghiệp 

7.2.2. Thống kê quy mô, cơ cấu 

và sư biến động tài sản của 

doanh nghiệp 

7.2.3. Thống kê hiệu quả sử 

dụng tài sản (gồm: tổng tài sản, 

TSSX và TSLĐ) 

7.3. Thống kê TSCĐ của 

doanh nghiệp  

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 6 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.7 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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7.3.1. Khái niệm, phân loại và 

phương pháp tính các chỉ tiêu 

thống kê TSCĐ  

7.3.2. Thống kê hiện trạng 

TSCĐ 

7.3.3. Thống kê khấu hao TSCĐ 

7.3.4. Thống kê tình hình trang 

bị và sử dụng TSCĐ 

7.3.5. Phân tích thống kê sự biến 

động của kết quả SXKD theo 

ảnh hưởng tổng hợp của các 

nhân tố về TSCĐ, lao động và 

nguyên vật liệu 

7.4. Thống kê hoạt động đầu tư 

vốn của doanh nghiệp 

7.4.1. Khái niệm, ý nghĩa và nội 

dung của hoạt động đầu tư vốn của 

doanh nghiệp 

7.4.2. Thống kê kết quả và hiệu 

quả đầu tư TSCĐ của doanh 

nghiệp 

7.4.3. Thống kê kết quả và hiệu 

quả đầu tư tài chính của doanh 

nghiệp 

7.4.4. Thống kê kết quả và hiệu 

quả đầu tư bất động sản của 

doanh nghiệp 

Bài tập chương 7 

8 CHƯƠNG 8: THỐNG KÊ KẾT 

QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI 

CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG TÀI 

CHÍNH CỦA DOANH 

NGHIỆP 

8.1. Thống kê kết quả hoạt động 

tài chính của doanh nghiệp  

8.2. Thống kê khả năng tài chính 

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 ý 

kiến, xây 

LO.1.8 

LO.2.1 

LO.3.1 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 
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của doanh nghiệp 

8.2.1. Phân tích thống kê kết quả 

kinh doanh cuối cùng của doanh 

nghiệp 

8.2.2. Thống kê tình hình công 

nợ phải thu, công nợ phải trả và 

khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp. 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

dựng bài 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

    

 Thảo luận nhóm đề tài số 1  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo 

luận theo 

đề tài 

được giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  Chuẩn bị 

bài và 

Thảo 

luận theo 

đề tài 

được giao 

LO.1.5 

LO.1.6 

LO.1.7 

LO.1.8 

LO.2.1 

LO.3.1 

 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần: 

- Tên học phần học trước: Kinh tế vi mô    Mã HP: 2203 

    Kinh tế vĩ mô    Mã HP: 2204 

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: 10 % 
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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: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì (Tuần 6, tuần 10). 

- 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 (mỗi bài 1 tiết) 

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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). Đề thi thực hiện theo ma trận đề thi. 
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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.

2.1 

LO.

3.1 

1 Điểm chuyên 

cần (10%) 

X X X X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

          

 Bài kiểm tra lần 

1 

X X X X     X X 

 Bài kiểm tra lần 

2 

    X X X X X X 

3 Điểm thi kết 

thúc học phần 

(70%) 

X X 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. Trần Thị 

Kim Thu 

2012 Giáo trình Lý thuyết 

thống kê 

Nhà xuất bản Đại học 

Kinh tế quốc dân. 

2 PGS.TS. Nguyễn 

Công Nhự 

2017 Giáo trình Thống kê 

doanh nghiệp 

Nhà xuất bản 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 

3 TS. Phạm Thị 

Liên 

2013 Bộ câu hỏi trắc 

nghiệm môn Nguyên 

lý thống kê kinh tế 

NXB Dân trí 

4 TS. Lê Thị Xuân 

và ThS. Nguyễn 

Xuân Quang 

2010 Phân tích tài chính 

doanh nghiệp 

Nhà xuất bản 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  Phân bổ thời gian 
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LT TL KT 

1 CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA 

THỐNG KÊ HỌC VÀ THỐNG KÊ KINH DOANH 

 

3 

 

1 

 

2 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ 

SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KINH 

DOANH 

11 5  

3 CHƯƠNG 3 : THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

3 1  

4 CHƯƠNG 4: THỐNG KÊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 

3 1  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  1 

5 CHƯƠNG 5 : THỐNG KÊ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

2 1  

6 CHƯƠNG 6: THỐNG KÊ LAO ĐỘNG CỦA DOANH 

NGHIỆP 

4 3  

7 CHƯƠNG7: THỐNG KÊ NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN 

CỦA DOANH NGHIỆP 

3 2  

8 CHƯƠNG 8: THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1 1  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  1 

 Thảo luận nhóm đề tài số 1  2  

 Thảo luận nhóm đề tài số 2  2  

  

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

(đã ký) 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

(đã ký) 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh ThS. Hoàng Thanh Tuyền Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần:  Kỹ năng quản trị  

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:  Đỗ Thị Tuyết 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 0243.5334770          - Email: tuyetdt@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Đức Tĩnh 

- Chức danh, học hàm, học vị:  Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại:  0913534205  - Email: tinhnd@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên tiếng Việt: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ  

- Tên tiếng Anh: Administrative Skills 

- Mã học phần: 1618 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20   

- Giờ thảo luận, thực hành: 10  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần trang bị cho người học hiểu biết về kỹ năng quản trị trong doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó người học vận dụng  những kỹ năng quản trị  vào thực tế doanh nghiệp. 

Đồng thời người học có cơ hội rèn luyện thực tế và đánh giá hiện trạng và phát triển kỹ 

mailto:tuyetdt@dhcd.edu.vn
mailto:anhvtk@dhcd.edu.vn
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năng quản trị cho bản thân, tổ chức triển khai và ứng dụng các kỹ năng trong thực thi các 

nghiệp vụ chuyên môn 

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 
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, nội dung về kỹ năng quản 

trị. 

2 LO.3 

LO.1.2 Vận dụng kiến thức chuyên môn để thực hành các kỹ 

năng quản trị.  

3 LO.3 

LO.1.3 Thuyết trình, phân tích và đưa ra cách thức thực hiện 

các kỹ năng quản trị. 

3 LO.3 

LO.1.4 Đánh giá, triển khai các kỹ năng quản trị  trong quá 

trình thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của bản 

thân 

4 LO.3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Vận dụng các kỹ năng đã học để thực hành được các 

kỹ năng quản trị. 

3 LO.8 

LO.2.2  Kỹ năng phân tích, đánh giá các kỹ năng của nhân 

viên trong doanh nghiệp. 

3 LO.6 

LO.2.3  Kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc có kế hoạch và 

khoa học. 

3 LO.9 

LO.2.4  Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và giải 

quyết vấn đề phát sinh 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 về kỹ năng quản trị. 

3 LO.13 

LO.3.2 Có năng lực phân tích, đánh giá và tư vấn thực hiện 

các kỹ năng quản trị trong doanh nghiệp. 

3 LO.13 
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8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần trang bị cho sinh viên có kiến thức kỹ năng cơ bản về kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng quản trị thời gian kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đàm 

phán, thương lượng, kỹ năng tổ chức hội họp và kỹ năng tuyển dụng để sinh viên áp dụng 

vào học tập, vào làm việc và trong cuộc sống 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản theo 

chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương1:  TỔNG QUAN VỀ 

MÔN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ  

1.1.Khái niệm và vai trò của kỹ 

năng quản trị  

1.1.1.Khái niệm 

1.1.2. Vai trò kỹ năng quản trị  

1.2. Nội dung và phương pháp 

nghiên cứu của học phần 

1.2.1. Nội dung học phần kỹ 

năng quản tri  

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề,  

-Yêu cấu 

sinh viên 

thảo luận  

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, - 

Đặt câu hỏi 

nếu có 

LO.1.1 

LO.1.2 

 

 

Quyển 1, 

Quyển 5 

2  Chương 2: KỸ NĂNG LÀM 

VIỆC NHÓM 

2.1 Khái niệm và phân loại 

nhóm 

2.1.1. Khái niệm nhóm 

2.1.2. Phân loại nhóm 

2.2. Tiến trình phát triển của 

nhóm 

2.2.1. Giai đoạn hình thành 

2.2.2. Giai đoạn sóng gió 

2.2.3. Giai đoạn trưởng thành 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài,  

Làm bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Quyển 1, 

Quyển 5 
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2.2.4. Giai đoạn hoạt động 

2.2.5. Giai đoan chấm dứt hoạt 

động 

2.3. Đặc điểm, cơ cấu, hoạt 

động và lợi ích của nhóm  

2.3.1. Bản chất của nhóm  

2.3.2. Đặc điểm của nhóm  

2.3.3. Hoạt động của nhóm  

2.3.4.  Cơ cáu của nhóm  

2.3.2. Lợi ích của nhóm  

2.4. Kỹ năng quản trị nhóm 

2.4.1. Mô hình quản trị nhóm 

2.4.2. Quản trị các thành viên 

trong nhóm 

2.4.3. Các quan hệ của nhóm 

bài về nhà; 

Tranh luận 

trực tiếp 

biện, đóng 

kịch             

 

 

 

3  Chương 3: KỸ NĂNG QUẢN 

LÝ THỜI GIAN 

3.1. Quan điểm về thời gian và 

quản lý thời gian 

3.1.1. Quan điểm và phân loại 

thời gian 

3.1.3. Quan điểm về quản lý thời 

gian 

3.3. Quy trình quản lý thời gian 

hiệu quả 

3.3.1. Liệt kê các mục tiêu 

3.3.3. Xếp hạng các mục tiêu 

theo tầm quan trọng. 

3.3.3. Liệt kê các hoạt động cần 

thiết để đạt được mục tiêu 

3.3.4. Với mỗi mục tiêu đặt ưu 

tiên cho hoạt động khác nhau 

3.3.5. Lập trình các hoạt động 

the0 mức đọ ưu tiên 

3.3. Một số điểm cần nhắc 

3.3.1. Tìm hiểu đồng hồ sinh học 

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 bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện, thực 

hành tình 

huống   

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

- Quyển 

1, Quyển 

5 
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3.3.3. Nhóm các hoạt động 

không quan trọng lại 

3.3.3. Kiểm soát để không bị mất 

thời gian cho hoạt động không 

hiệu quả 

3.3.4. Sắp xếp công việc theo thứ 

tự ưu tiên 

3.4.Các giải pháp đẻ kiểm soát 

các nguyên nhân lãng phí thời 

gian 

3.4.1. Nghe điện thoại 

3.4.3. Khách khứa 

3.4.3. Công văn giấy tờ 

3.4.4. Trì hoãn 

3.4.5. Truyền thông kém 

3.4.6. Thiếu kế hoạch 

4  Chương 4: KỸ NĂNG 

THUYẾT TRÌNH 

4.1. Khái niệm và vai trò kỹ 

năng thuyết trình 

4.1.1 Khái niệm kỹ năng thuyết 

trình 

4.1.2  Vai trò của kỹ năng thuyết 

trình 

4.2 Nội dung kỹ năng thuyết 

trình 

 4.2 .1. Chọn chủ đề và xác định 

mục tiêu thuyết trình 

4.2.2. Tìm hiểu đối tượng thuyết 

trình 

4.2.3. Xây dựng nội dung bài 

thuyết trình 

4.3.  Các kỹ năng thuyết trình 

4.3.1.  Kỹ năng chuẩn bị thuyết 

trình 

4.3.2. Kỹ năng  trong quá trình 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà; 

Tranh luận 

trực tiếp 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài,  

Làm bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện   

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Quyển 1, 

Quyển 2, 

Quyển 3 
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thuyết trình 

4.4.3. Kỹ năng  sau quá trình 

thuyết trình 

5 Chương 5: KỸ NĂNG LẮNG 

NGHE VÀ TRUYỀN THÔNG 

KHÔNG LỜI 

5.1. Kỹ năng lắng nghe 

5.1.1.Mục đích của lắng nghe 

5.1.2. Lợi ích của lắng nghe 

5.1.5. Kỹ năng lắng nghe hiệu 

quả 

5.1.4. Các trở ngại khi lắng nghe 

5.2. Kỹ năng truyền thông 

không lời 

5.2.1. Không gian giao tiếp 

5.2.2. Trang phục 

5.2.5. Tư thế 

5.2.4. Ánh mắt, nét mặt, nụ cười 

5.2.5. Cử chỉ hành động 

5.2.6. Mùi  

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 bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện, đóng 

kịch    

 

 

 

 

 

 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Quyển 1, 

Quyển 2, 

Quyển 3 
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 Chương 6:  KỸ NĂNG TỔ 

CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH  HỘI 

HỌP 

6.1  Hội họp 

6.1.1.Khái niệm và phân loại hội 

họp 

6.1.2. Quy trình điều hành  hội 

họp 

6.2. Các kỹ năng thực hiện hội 

nghị, hội thảo 

6.2.1.  Các kỹ năng chuẩn bị  

6.2.2. Các kỹ năng  trong  quá 

trình tổ chức hội họp 

6.2.3. Kỹ năng sau quá trình tổ 

chức hội thảo hội nghị 

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 bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện, sử 

dụng 

phương 

pháp đống 

kịch   

 

 

 

 

 

 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 1, 

Quyển 2, 

Quyển 3 

 Chương 7 : KỸ NĂNG ĐÀM 

PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG 

7.1. Khái niệm và phân loại, 

đàm phán, thương lượng 

7.1.1. Khái niệm 

7.1.2. Phân loại đàm phán, 

thương lượng 

7.2. Đặc điểm và nguyên tắc 

trong đàm phán, thương lượng 

7.2.1. Các đặc điểm của đàm 

phán, thương lượng  

7.2.2. Các nguyên tắc của đàm 

phán, thương lượng  

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà; 

Tranh luận 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài,  

Làm bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện   

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 1, 

Quyển 2, 

Quyển 3, 

Quyển 5 
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7.3. Các yếu tố trong đàm 

phán, thương lượng 

7.3.1. Yếu tố nội tại cơ sở 

7.3.2. Yếu tố môi trường 

7.3.3. Yếu tố quá trình đàm phán, 

thương lượng 

7.4.Phương thức đàm phán, 

phong cách và phương pháp 

đàm phán, thương lượng 

7.4.1. Phương thức đàm phán, 

thương lượng 

7.4.2. Phương pháp đàm phán, 

thương lượng 

7.4.3. Phong cách đàm phán, 

thương lượng  

7.5. Tổ chức đàm phán, thương 

lượng 

7.5.1. Chuẩn bị chiến lược về 

đàm phán, thương lương 

7.5.2. Thu thập các dữ liệu và 

thông tin về đàm phán, thương 

lượng 

7.5.3. Đưa ra các mục têu về đàm 

phán, thương lượng 

7.5.4. Lựa chọn địa điểm và nhân 

sự về đàm phám, thương lượng 

7.5.5. Phân tích đối tượng 

7.6. Các kỹ năng đàm phán, 

thương lựơng 

7.6.1. Một số nguyên tắc dẫn đến 

đàm phán, lương lượng thành 

công 

7.6.2. Một số điều cần tránh 

trong đàm phán, thương lượng 

trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương 8: KỸ NĂNG VIẾT 

BÁO CÁO TRONG QUẢN 

Thuyết 

giảng, giải 

Đọc TLTK 

Tham gia 

LO.1.1 

LO.1.2 

Quyển 1, 

Quyển 2, 
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TRỊ DOANH NGHIỆP   

8.1. Khái niệm và vai trò của 

viết báo cáo trong quản trị  

doanh nghiệp 

8.1.1. Khái niệm 

8.1.2. Vai trò của viết báo cáo 

8.2. Tiến trình và kỹ thuật viết 

báo cáo 

8.2.1. Lập kế hoạch nghiên cứu 

8.2.2.Thu thập thông tin 

8.2.3. Phân tích thông tin 

8.2.4. Đưa ra phương pháp 

8.2.5. Viết báo cáo 

8.3. Các loại báo cáo viết trong 

quản trị nhân lực 

8.3.1. Báo cáo viết không theo 

hình thức 

8.3.2. Báo cáo viết chính thức 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

 

 

 

 

 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài,  

Làm bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện   

 

 

 

 

 

 

 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 3, 

Quyển 5 

 

 Chương 9: : KỸ NĂNG 

TRONG TUYỂN DỤNG 

9.1. Phân tích cá nhân về yêu 

cầu công việc 

9.1.1.Thông tin về cá nhân 

9.1.2. Thông tin về trình độ học 

vấn 

9.1.3. Thông tin về trình độ 

chuyên môn kỹ thuật 

9.1.4. Thông tin về kinh nghiệm 

9.1.5. Thông tin về sở thích 

9.1.6. Thông tin về người giới 

thiệu 

9.2 Thu thập thông tin về cơ 

hội việc làm 

9.2.1. Thông tin từ trung tâm vịêc 

làm, sàn giao dịch việc làm 

9.2.2. Thu thập thông tin từ 

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 bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện   

 

 

 

 

 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

Quyển 1, 

Quyển 4, 

Quyển 5 



 

672 

 

phương tiện đại chúng 

9.2.3. Thu thập thông tin từ các 

mối quan hệ 

9.2.4. Từ các cơ quan dịch vụ 

tuyển dụng của Nhà nước hay tư 

nhân 

9.2.5. từ các nguồn khác 

9.3. Chuẩn bị lý lịch 

9.3.1. Các mẫu sơ yếu lý lịch 

9.3.2. Định dạng sơ yếu lý lịch 

9.3.3. Chuẩn bị sơ yếu lý lịch 

9.4. Thư xin việc  

9.4.1.Chuẩn bị viết thư xin việc 

9.4.2. Bố cục viết thư xin việc 

9.4.3. Viết thư xin việc 

9.5. Kỹ năng phỏng vấn 

9.5.1. Chuẩn bị các cuộc phỏng 

vấn 

9.5.2. Kỹ năng thực hiện phỏng 

vấn 

9.5.3. Kỹ năng thực hiện sau 

phỏng vấn 

9.6. Kỹ năngchuẩn bị giao tiếp 

cho tuyển dụng  

9.6.1. Theo dõi hồ sơ xin việc 

9.6.2. Chấp nhận lời mời phỏng 

vấn 

9.6.3. Giao tiếp sau phỏng vấn 

9.6.4. Chấp nhận tuyển dụng 

9.6.5. Bày tỏ biết ơn với người 

giới thiệu 

9.6.6. Xin nghỉ việc 

 

6 Chương 10 : KỸ NĂNG RA 

QUYẾT ĐỊNH 

10.1. Khái niệm và phân loại 

các quyết định 

Thuyết 

giảng, giải 

thích cụ 

thể, câu hỏi 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 

LO.1.4 

Quyển 1, 

Quyển 5 
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10.1.1. Khái niệm 

10.1.2. Phân loại các quyết định 

10.2. Tiến trình ra quyết định 

10.2.1. Xác định và nhận diện 

vấn đề 

10.2.2. Tìm kiếm các giải pháp 

khác nhau 

10.2.3. So sánh và đánh giá các 

giải pháp 

10.2.4. Lựa chọn giải pháp tối ưu 

10.2.5.Thực hiện giaỉ pháp đã lựa 

chọn 

10.2.6. Kiểm soát và điều chỉnh  

10.3 Một số kỹ năng ra quyết 

định 

10.3.1.Các quy tắc và quy trình 

chuẩn 

10.3.2.Cây quyết định 

10.3.3. Vận dụng tư duy sáng tạo 

để ra quyết định 

10.3.4. Vận dụng phương pháp 

não công 

10.3.5. Một số yếu tố cần tránh 

để vận dụng tư duy sáng tạo hiệu 

quả 

gợi mở, 

giải quyết 

vấn đề, 

phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

 

 

 

 

 

kiến, xây 

dựng bài,  

Làm bài tập 

nhóm và 

thảo luận, 

đặt câu hỏi 

và phản 

biện   

 

 

 

 

 

 

 

LO.2.1 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước:  Quản trị  học  Mã HP: 1512 

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: 10 % 
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Được thực hiện để kiểm tra việc  tham gia thời gian học tập của sinh viên, tự học, 

tự nghiên cứu của sinh viên, thông qua các giờ thảo luận và các giờ thực hành 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 học phần. 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 (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà 

và theo dõi trên lớp 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được  sau mỗi 

chương. Cải tiến cách dạy và học.  

- Hình thức: Bài kiểm tra và thông qua làm việc nhóm, thuyết trình ( chuẩn bị, tiến 

hành và bài tổng hợp sau thuyết trình)  

10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của cả 

học phần 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 của đề thi kết thúc học phần. 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Điểm chuyên cần 

(10%) 

Điểm giữa kỳ 

(20%) 

Điểm thi kết thúc 

học phần (70%) 

LO.1.1 X X X 

LO.1.2 X X X 

LO.1.3 X X X 

LO.1.4 X X X 
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LO.2.1 X X X 

LO.2.2 X X X 

LO.2.3 X X X 

LO.2.4 X X X 

LO.3.1 X X X 

LO.3.2 X X X 

10.5. Bảng tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần, thảo luận, thuyết trình (nếu có). 

- 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 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 

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 

ảnh minh 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ 

ràng, đẹp, có 

Nội dung 

phù hợp 

với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn 

giản dễ 

hiểu, hình 

50% 
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ràng họa rõ ràng 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 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 

Phần trình 

bày ngắn gọn 

dễ hiểu. Sử 

dụng các 

thuạt ngữ đơn 

giản dễ hiểu. 

Bố cục rõ 

ràng, giọng 

nói rõ ràng, 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn. Bố 

cục rõ 

ràng. 

Giọng nói 

rõ ràng, 

lưu loát. 

Thu hút 

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 

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 

lưu loát. Thời 

gian trình bày 

đúng quy 

định. Tương 

tác tốt với 

người nghe. 

Người nghe 

hiểu được nội 

dung trình 

bày 

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 

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 

Kin Thanh; TS. 

Nguyễn Thị Hoài 

Dung 

2012  

 

 

Giáo trình Kỹ năng 

quản trị  

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 PGS.TS Hoàng 

Văn Hoa 

&PGS.TS Trần 

Thị Vân Hoa 

2012 Giáo trình Giao tiếp 

trong kinh doanh 

NXB Đại học KTQD 

3  PGS. TS Dương 

Thị Liễu  

2013 Kỹ năng thuyết trình NXB Đại học KTQD 
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4 TS. Đỗ Thị Tuyết 

& TS. Vũ Thị 

Nga 

2016 Kỹ năng tìm việc làm  

trong thị trường lao 

động 

  NXB LĐ- XH, Hà Nội 

 

5 TS. Đỗ ThịTuyết  2017 Kỹ năng quản trị nhân 

lực trong điều kiện hội 

nhập 

NXB LĐ- XH, Hà Nội 

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 
TL, 

TH 
KT 

1 Chương1:  TỔNG QUAN VỀ MÔN KỸ NĂNG QUẢN 

TRỊ  

2   

2  Chương 2: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  2 1  

3  Chương 3: kỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 2 1  

4  Chương 4: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 2 2  

5 Chương5: KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ TRUYỀN 

THÔNG KHÔNG LỜI 

2   

6 Chương 6:  KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH 

HỘI HỌP 

2 2  

7 Chương 7: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG 2 1  

8 Chương 8: KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO TRONG QUẢN 

TRỊ DOANH NGHIỆP   

2  1 

9 Chương 9: KỸ NĂNG TRONG TUYỂN DỤNG 2 2  

10 Chương 10: KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH 2                                                                      

Tổng cộng 20 9 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Lê Xuân Sinh 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Đỗ Thị Tuyết 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Lập và quản lý dự án đầu tư  

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: Hoàng Thanh Tuyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517075    - Email: tuyenht@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Thị Liên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38517074    - Email: lienpt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

- Tên (tiếng Anh): Investment project planning and management 

- Mã học phần: 2205 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          20     

- Giờ thảo luận:  10  

- Giờ tự học:   90 

mailto:tuyenht@dhcd.edu.vn
mailto:lienpt@dhcd.edu.vn
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6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế vững 

chắc về nội dung và phương pháp lập, phân tích và quản lý các dự án đầu tư. 

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 
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 Giải thích được các nội dung cơ bản về đầu tư và dự án 

đầu tư    

3 LO.5 

LO.1.2 Phân tích tài chính, khía cạnh kinh tế - xã hội và lựa 

chọn các dự án đầu tư 

4 LO.5 

LO.1.3 Giải thích được những vấn đề lý luận và phương pháp 

luận về quản lý dự án đầu tư. 

3 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Thể hiện kỹ năng thu thập và xử lý dữ liệu thông tin để 

xây dựng các bước cần phải làm khi lập một dự án đầu 

tư trên thực tế. 

4 LO.7 

LO.2.2 Thể hiện kỹ năng lập, quản lý dự án trong tình huống 

cụ thể 

4 LO.8 

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 một dự án đầu tư. 

4 LO.13 

LO.3.2 Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng và 

xã hội, tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý, điều 

hành hoạt động chuyên môn lĩnh vực đầu tư. 

4 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về các nội dung, các 

bước của một người hoặc một tập thể chịu trách nhiệm lập dự án đầu tư và quản lý một 

dự án đầu tư. Học phần sẽ giúp cho sinh viên hiểu được 1 số khái niệm cơ bản như đầu 
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tư, vốn đầu tư, hoạt động đầu tư vốn, dự án đầu tư và lập một dự án đầu tư; những căn cứ 

chủ yếu để hình thành dự án đầu tư. Sau đó, học phần cũng giúp cho sinh viên hiểu được 

nội dung chủ yếu của một dự án nghiên cứu khả thi, so sánh và lựa chọn phương án đầu 

tư, và quản lý một dự án đầu tư. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU 

TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Đầu tư và vốn đầu tư 

1.1.1. Đầu tư và đầu tư phát triển 

1.1.2. Vốn đầu tư  

1.2. Dự án đầu tư  

1.2.1 Khái niệm 

1.2.2 Các đặc trưng của dự án 

đầu tư 

1.2.3. Phân loại dự án 

1.2.4. Chu kỳ của một dự án đầu 

tư 

1.3. Đối tượng và nhiệm vụ 

nghiên cứu môn học 

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 

1.3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

1.4. Phương pháp và nội dung 

nghiên cứu môn học 

1.3.1 Phương pháp nghiên cứu 

1.3.2 Khái quát nội dung nghiên 

cứu môn học 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1; Q2 

2 Chương 2: NỘI DUNG 

NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG 

TÁC TỔ CHỨC SOẠN THẢO 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

2.1. Nội dung nghiên cứu của 

quá trình soạn thảo dự án đầu 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 2 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1; Q2 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

tư 

2.1.1 Nghiên cứu cơ hội đầu tư 

2.1.2 . Nghiên cứu tiền khả thi 

2.1.3. Nghiên cứu khả thi 

2.2. Trình bày một dự án đầu 

tư 

2.2.1. Bố cục thông thường của 

một báo cáo nghiên cứu khả thi 

2.2.2 Khái quát cách trình bày 

các phần của một báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2.3. Nghiên cứu các căn cứ chủ 

yếu hình thành dự án đầu tư 

2.3.1 Nghiên cứu các điều kiện 

vĩ mô  

2.3.2. Nghiên cứu thị trường 

Bài tập chương 2 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

kiến, xây 

dựng bài 

3 Chương 3: NGHIÊN CỨU 

KHÍA CẠNH KỸ THUẬT 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Vị trí và yêu cầu của 

nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật 

của dự án 

3.1.1. Vị trí của nghiên cứu kỹ 

thuật 

3.1.2. Yêu cầu của nghiên cứu 

kỹ thuật 

3.2. Nội dung của nghiên cứu 

kỹ thuật 

3.2.1. Mô tả sản phẩm của dự án 

3.2.2 Xác định công suất của dự 

án 

3.2.3. Lựa chọn công nghệ kỹ 

thuật cho dự án 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp,, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 3 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1; Q2 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

3.2.4. Nguyên vật liệu đầu vào 

3.2.5. Cơ sở hạ tầng 

3.2.6. Địa điểm thực hiện dự án 

3.2.7. Giải pháp xây dựng công 

trình của dự án 

3.2.8. Đánh giá tác động môi 

trường dự án 

3.2.9. Lịch trình thực hiện dự án 

Bài tập chương 3 

4 Chương 4: NGHIÊN CỨU 

KHÍA CẠNH TỔ CHỨC 

QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

4.1. Sự cần thiết và các nhân tố 

ảnh hưởng đến công tác 

nghiên cứu khía cạnh tổ chức 

quản lý và nhân sự dự án đầu 

tư 

4.1.1. Sự cân thiết phải nghiên 

cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự 

án đầu tư 

4.1.2 . Một số nhân tố ảnh hưởng 

đến khía cạnh tổ chức quản lý dự 

án đầu tư 

4.2. Các nguyên tắc và tiêu chí 

lựa chọn hình thức tổ chức 

quản lý dự án đầu tư 

4.3. Dự kiến nhân sự và chi phí 

nhân lực thực hiện dự án 

4.3.1. Dự kiến nhân sự và cơ cấu 

lao động 

4.3.2. Chế độ làm việc của lao 

động 

4.3.3. Tuyển dụng và đào tạo 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, 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 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1; Q2 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Bài tập chương 4 

 Thảo luận nhóm   Chuẩn bị bài 

và Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.1.1 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

5 Chương 5: PHÂN TÍCH TÀI 

CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

5.1. Mục đích, vai trò và yêu 

cầu của phân tích dự án đầu tư 

5.1.1. Mục đích của phân tích tài 

chính 

5.1.2. Vai trò của phân tích tài 

chính 

5.1.3. Yêu cầu của phân tích tài 

chính 

5.2. Một số vấn đề cần xem xét 

khi tiến hành phân tích tài 

chính dự án đầu tư 

5.2.1. Giá trị thời gian của tiền 

5.2.2. Công thức tính chuyển các 

khoản tiền phát sinh trong các 

thời đoạn của thời kỳ phân tích 

về cùng một mặt bằng thời gian 

ở hiện tại hoặc tương lai 

5.2.3. Xác định tỷ suất r và chọn 

thời điểm tính toán trong phân 

tích tài chính dự án đầu tư 

5.3. Nội dung phân tích tài 

chính dự án đầu tư 

5.3.1. Dự tính tổng mức vốn đầu 

tư 

5.3.2. Xem xét các nguồn tài trợ 

cho dự án  

5.3.3. Lập báo cáo tài chính dự 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc TLTK 

Làm BT 

chương 5 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

Q1; Q2 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

kiến cho từng năm hoặc từng 

giai đoạn của đời dự án 

5.3.4. Các chỉ tiêu phân tích tài 

chính của dự án đầu tư 

Bài tập chương 5 

 Thảo luận nhóm và làm bài tập  Chuẩn bị bài 

và Thảo luận 

theo đề tài 

được giao 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

6 Chương 6: PHÂN TÍCH 

KHÍA CẠNH KINH TẾ - XÃ 

HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

6.1. Khái niệm, sự cần thiết 

phải nghiên cứu khía cạnh 

kinh tế - xã hội của dự án đầu 

tư 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2 . Sự cần thiết phải xem xét 

khía cạnh kinh tế -xã hội của dự 

án đầu tư 

6.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả kinh tế - xã hội dự án đầu 

tư 

6.2.1. Giá trị gia tăng thuần 

(NVA) 

6.2.2. Giá trị hiện tại ròng kinh 

tế (NPVE) 

6.2.3. Tỷ số lợi ích – chi phí 

kinh tế (B/CE) 

6.2.4. Tiết kiệm và tăng thu 

ngoaoij tệ 

6.2.5. Tác động đến khả năng 

cạnh tranh quốc tế 

Bài tập chương 6 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, 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 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q1; Q2 
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STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục  

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

7 Chương 7: SO SÁNH VÀ LỰA 

CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU 

TƯ 

7.1. So sánh lựa chọn phương 

án đầu tư xét trên phương diện 

tài chính 

7.2. So sánh lựa chọn phương 

án đầu tư xét trên phương diện 

kinh tế - xã hội 

7.3. So sánh lựa chọn phương 

án đầu tư phối hợp các chỉ tiêu 

hiệu quả 

Bài tập chương 7 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm, giao 

bài về nhà 

Đọc TLTK 

Làm BT về 

nhà 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q1; Q2 

8 Chương 8: NHỮNG VẤN ĐỀ 

LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

8.1. Bản chất của QLDA 

8.2. Quản lý vĩ mô đối với các 

dự án đầu tư 

8.1.1. Quản lý vĩ mô đối với hoạt 

động vận hành của dự án 

8.1.2. Quản lý nhà nước đối với 

các hoạt động kinh doanh của dự 

án 

8.3. Quản lý dự án đầu tư ở 

tầm vi mô 

8.3.1. Những đặc điểm của dự án 

cần được xem xét trong quá trình 

quản lý  

8.3.2. Nội dung quản lý 

8.4. Các phương tiện và công 

cụ quản lý dự án 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, phương 

pháp thảo 

luận, học 

nhóm 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

LO.1.3 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

 

 

Q1; Q2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học phần học trước:  
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- Tên học phần học trước: Kinh tế học vi mô    Mã HP: 2203 

- Tên học phần học trước: Kinh tế học vĩ mô   Mã HP: 2204 

- Tên học phần học trước: Quản trị doanh nghiệp  Mã HP: 1531 

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: 10 % 

- Mục đích: 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 của người học. Giảng viên nắm được thông tin phản 

hồi để điều chỉnh việc dạy và học cho phù hợp. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đúng giờ, đầy đủ (50%). 

+ Ý thức tham gia các hoạt động học tập (50%). 

10.2. Điểm kiểm tra giữa học phần: trọng số 20% 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học phần 

(sau khi học xong chương 4), đồng thời làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến việc dạy 

và học. 

- Hình thức: Bài làm viết trên lớp (1 giờ). 

- Rubric đánh giá: Theo đáp án của đề kiểm tra. 

10.3. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học phần 

của sinh viên đồng thời 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 của đề thi kết thúc học phần. 
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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.

3.1 

LO.

3.2 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%) X   X    

3 Điểm thi kết thúc học phần 

(70%) 

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 

Bạch Nguyệt 

2008 Giáo trình Lập dự án 

đầu tư 

NXB Đại học kinh tế 

quốc dân, 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 PGS.TS Từ 

Quang Phương 

2014 Giáo trình Quản lý dự 

án đầu tư 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà nội 

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 TL KT 

1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ 

ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

2 

 

1 

 

2 Chương 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC 

TỔ CHỨC SOẠN THẢO DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

2 

 

1 

 

3 Chương 3: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KỸ THUẬT 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

2 

 

2 
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4 Chương 4: NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH TỔ CHỨC 

QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

2 

 

2 

 

5 Chương 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 1  

6 Chương 6: PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ - XÃ 

HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

2 

 

1 

 

7 Chương 7: SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 

ĐẦU TƯ 

 

2 

 

1 

 

8 Chương 8: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

2 

 

1 

 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Thanh Tuyền 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Hoàng Thanh Tuyền 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Quản trị rủi ro 

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: Hà Văn Sỹ 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: Syhv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Hồng Nhung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: hn2610@gmail.com 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Quản trị rủi ro 

- Tên (tiếng Anh): Risk management 

- Mã học phần: 1528 

4. Số tín chỉ: 2   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:           25  

- Giờ thảo luận:   5  

- Giờ tự học:    90 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh 

doanh, quản trị rủi ro nhân lực và quản trị rủi ro tài sản. Trình bày thành phần rủi ro, các 

mailto:Syhv@dhcd.edu.vn


 

691 

 

phương pháp nhận diện rủi ro; các phương pháp đo lường rủi ro; kiểm soát và tài trợ rủi 

ro. 

- Giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tế 

kinh doanh của các doanh nghiệp như biết nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát 

rủi ro và tài trợ rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro cho các 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 
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 Phân tích được những vấn đề cơ bản về rủi ro và 

quản trị rủi ro. 

4 LO.5 

LO.1.2 Phân tích được thành phần rủi ro, các phương 

pháp nhận dạng rủi ro, một số rủi ro đặc thù. 

4 LO.5 

LO.1.3 Hệ thống hóa các phương pháp đo lường rủi ro, 

kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về kỹ năng   

LO.2.1 Kỹ năng nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro trong 

những tình huống cụ thể. 

4 LO.6 

LO.2.2 Kỹ năng kiểm soát rủi ro và tính toán tài trợ rủi ro 

trong những tình huống cụ thể. 

4 LO.6 

LO.3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Thể hiện năng lực tự chủ về quản trị rủi ro trong 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

3 LO.13 

LO.3.2 Thể hiện tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề 

nghiệp. 

3 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần đã cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro 

như khái niệm rủi ro, quản trị rủi ro, phân loại rủi ro, nội dung của quản trị rủi ro. 
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- Trình bày khái quát về nhận dạng rủi ro như thành phần rủi ro, các phương pháp nhận 

dạng rủi ro. 

- Trình bày các phương pháp đo lường rủi ro như các phương pháp định tính, định lượng; 

các phương pháp kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

học của 

sinh viên 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương 1: Tổng quan về 

rủi ro và quản trị rùi ro 

1.1. Rủi ro 

1.1.1. Một số khái niệm liên 

quan đến rủi ro 

1.1.2. Phân loại rủi ro 

1.1.3. Chi phí của rủi ro 

1.2. Quản trị rủi ro 

1.2.1. Lịch sử phát triển và 

quan điểm về quản trị rủi ro 

1.2.2. Khái niệm quản trị rủi 

ro 

1.2.3. Các nguyên tắc chính 

trong quản trị rủi ro 

1.2.4. Mục đích và mục tiêu 

của quản trị rủi ro 

1.2.5. Nhà quản trị rủi ro 

1.2.6. Nội dung cơ bản của 

quản trị rủi ro 

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 

LO.1.1 

LO.3.2 

 

 

Q1 

Q2 

2 Chương 2: Nhận dạng rủi 

ro 

2.1. Thành phần của rủi ro 

2.2. Các phương pháp nhận 

dạng rủi ro 

Thuyết 

giảng, 

nghiên cứu 

tình huống, 

Động não, 

Đọc tài 

liệu; nghe 

giảng; 

nghiên cứu 

trả lời câu 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1 

Q2 
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2.2.1. Phương pháp lưu đồ 

2.2.2. Phân tích tài chính 

2.2.3. Hợp tác với các  

phòng chức năng khác 

trong tổ chức 

2.2.4. Thanh tra hiện trường 

2.2.5. Tham khảo các chuyên 

gia 

2.2.6. Nghiên cứu các số liệu 

thống kê 

2.2.7. Phân tích hợp đồng 

2.3. Một số rủi ro đặc thù 

Gợi mở vấn 

đáp. 

hỏi; tham 

gia phát 

biểu, trao 

đổi ý kiến, 

xây dựng 

bài 

3 Chương 3: Đo lường rủi ro 

3.1. Các phương pháp định 

tính 

3.2. Các phương pháp định 

lượng 

3.3. Ước lượng phân phối 

tổng tổn thất 

 

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 

LO.1.3 

LO.2.1 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1 

Q2 

4 Chương 4: Kiểm soát và tài 

trợ rủi ro 

4.1. Kiểm soát rủi ro 

4.2. Tài trợ rủi ro 

 

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 

LO.1.3 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1 

Q2 

 

 



 

694 

 

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: 1512 

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: 10 % 

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 học phần. 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)  

+ Tham gia đi học (60%) 

+ Tham gia phát biểu, đóng góp bài trên lớp (40%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, theo dõi quá trình học tập SV. 

10.2. Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Bài kiểm tra giữa kì: Sau khi học xong chương 2 

- 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:  Làm bài kiểm tra trên lớp 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của cả 

học phần của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng viên 

và cách học của sinh viên. 



 

695 

 

- 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 mô tả phương thức đánh giá học phần: 

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Điểm chuyên cần 

(10%) 

Điểm kiểm tra 

giữa kỳ (20%) 

Điểm thi kết thúc học 

phần (70%) 

LO.1.1 X X  

LO.1.2 X X X 

LO.1.3 X  X 

LO.2.1 X  X 

LO.2.2 X  X 

LO.3.1 X   

LO.3.2 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 Trần 

Hùng 

2017 Giáo trình Quản trị rủi 

ro 

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 

2 PGS.TS Phan Thị 

Thu Hà; PGS. TS 

Lê Thanh Tâm; 

TS. Hoàng Đức 

Mạnh 

2019 Bài giảng Quản trị rủi 

ro 

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 

Phần bổ thời gian 

LT Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị 

rủi ro 

6 1  

2 Chương 2: Nhận dạng rủi ro 6 2  

3 Chương 3: Đo lường rủi ro 6 1 1 

4 Chương 4: Kiểm soát và tài trợ rủi ro 6 1  

 Tổng số 24 5 1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Hà Văn Sỹ 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Phân tích kinh doanh  

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Tên đơn vị đảm nhiệm giảng dạy: Khoa Kế toán 

2. Giảng viên đảm nhiệm giảng dạy: 

2.1. Giảng viên 1: 

- Họ và tên giảng viên: Đoàn Thục Quyên 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38570619    - Email: quyendt@dhcd.edu.vn  

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thùy Dương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38570619    - Email: duongvt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38570619    - Email: trangntq@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Mai Thị Thúy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38570619    - Email: thuymt@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): PHÂN TÍCH KINH DOANH 

- Tên (tiếng Anh): Business Analysis 

mailto:duongvt@dhcd.edu.vn
mailto:trangntq@dhcd.edu.vn
mailto:thuymt@dhcd.edu.vn


 

698 

 

- Mã học phần: 1311 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          30   

- Giờ tự học:   90  

6. Mục tiêu của học phần: 

Nắm, hiểu và vận dụng được hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để 

phân tích tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm được mối liên 

hệ môn học phân tích hoạt động kinh doanh với các ngành nghề khác như tài chính, 

marketing, nhân sự… để hiểu và tiếp tục học tập. Vận dụng được hệ thống các chỉ tiêu, 

phương pháp, quy trình để phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Tổng quan về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và từ 

đó đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động 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 
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, đối tượng, nội dung và 

phương pháp phân tích kinh doanh 

2  

 

 

 

 

 

LO.5 

LO.1.2 Hiểu được nội dung phân tích kết quả sản xuất 

trong doanh nghiệp 

2 

LO.1.3 Hiểu được nội dung phân tích các yếu tố đầu vào 

của quá trình sản xuất 

2 

LO.1.4 Hiểu được nội dung phân tích chi phí sản xuất và 

giá thành sản phẩm 

2 

LO.1.5 Hiểu được nội dung phân tích tình hình tiêu thụ và 

lợi nhuận 

2 

LO.1.6 Hiểu được nội dung phân tích tình hình tài chính 

của doanh nghiệp 

2 
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LO.2 Chuẩn về Kỹ năng  LO.6 

 LO.2.2 Vận dụng các kiến thức phân tích kết quả sản xuất 

trong doanh nghiệp 

3 

LO.2.3 Vận dụng các kiến thức phân tích các yếu tố đầu 

vào của quá trình sản xuất 

3 

LO.2.4 Vận dụng các kiến thức phân tích chi phí sản xuất 

và giá thành sản phẩm 

3 

LO.2.5 Vận dụng các kiến thức phân tích tích tình hình tiêu 

thụ và lợi nhuận 

3 

LO.2.6 Vận dụng các kiến thức phân tích tình hình tài 

chính trong doanh nghiệp 

3 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Năng lực tự chủ trong phân tích hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp và từ đó đề xuất các 

giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp. 

3 LO.13 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Mô tả tóm tắt học phần (Course Description) 

 Học phần sẽ đưa ra những kiến thức tổng quan về Phân tích hoạt động kinh doanh, 

các phương pháp, cách thức phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích 

tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh, phân tích về chi phí, giá thành 

sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra 

cái nhìn toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, biết được những 

nguyên nhân làm hạn chế năng lực sản xuất của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

và hoạt động học tập 
CĐR 

học phần 

Tài liệu 

học tập 
Phương 

pháp  

giảng dạy 

Hoạt động 

học của 

SV 

1 Chương 1: Tổng quan về - Thuyết - Nghe và  [1]  
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phân tích kinh doanh 

1.1 Khái niệm của phân tích 

kinh doanh 

1.2 Đối tượng và nội dung 

nghiên cứu của phân tích kinh 

doanh 

1.2.1. Đối tượng của phân tích 

kinh doanh 

1.1.2. Nội dung phân tích kinh 

doanh 

1.3. Phương pháp phân tích 

1.3.1. Phương pháp so sánh 

1.3.2. Phương pháp chi tiết 

1.3.3. Phương pháp loại trừ 

1.3.4. Phương pháp liên hệ 

giảng,  

- Giải thích 

cụ thể,  

- Câu hỏi 

gợi mở,  

- Giải quyết 

vấn đề,  

ghi chú 

-Đọc trước 

tài liệu 

- Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.3.1 

 

2 Chương 2: Phân tích kết 

quả sản xuất 

2.1. Đánh giá kết quả sản xuất 

về mặt quy mô 

2.2. Phân tích tình hình hoàn 

thành kế hoạch sản xuất 

2.2.1 Phân tích tình hình 

hoàn thành kế hoạch sản xuất 

chung 

2.2.2 Phân tích tình hình 

hoàn thành kế hoạch sản xuất 

theo đơn đặt hàng 

2.3. Phân tích chất lựợng sản 

phẩm 

2.3.1. Phân tích tình hình sai 

hỏng trong sản xuất 

2.3.2. Phân tích thứ hạng chất 

lượng sản phẩm 

- Thuyết 

giảng,  

- Giải thích 

cụ thể,  

- Câu hỏi 

gợi mở,  

- Giải quyết 

vấn đề, 

- Nghe và 

ghi chú 

-Đọc trước 

tài liệu 

- Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

-Làm BT 

chương  

 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.1 

 

[1]  

3 Chương 3: Phân tích tình 

hình sử dụng các yếu tố của 

sản xuất kinh doanh 

- Thuyết 

giảng,  

- Giải thích 

- Nghe và 

ghi chú 

-Đọc trước 

LO.1.3 

LO.2.3 

LO.3.1 

[1]  
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3.1. Phân tích tình hình sử 

dụng lao động 

3.1.1. Phân tích tình hình biến 

động và cơ cấu số lượng lao 

động 

3.1.2. Phân tích tình hình sử 

dụng thời gian lao động 

3.1.3. Phân tích năng suất lao 

động 

3.1.4. Phân tích tổng hợp tình 

hình sử dụng lao động có ảnh 

hưởng đến kết quả sản xuất         

3.2. Phân tích tình hình sử 

dụng TSCĐ 

3.2.1. Phân tích chung tình 

hình sử dụng TSCĐ 

3.2.2. Phân tích tình hình sử 

dụng MMTB 

3.3. Phân tích tình hình cung 

cấp, sử dụng và dự trữ nguyên 

vật liệu cho sản xuất kinh 

doanh  

3.3.1. Phân tích tình hình 

cung cấp NVL ở doanh 

nghiệp  

3.3.2. Phân tích tình hình dự 

trữ NVL ở doanh nghiệp 

3.3.3. Phân tích tình hình sử 

dụng NVL vào sản xuất của 

doanh nghiệp 

cụ thể,  

- Câu hỏi 

gợi mở,  

- Giải quyết 

vấn đề, 

tài liệu 

- Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

-Làm BT 

chương  

 

 

4 Chương 4: Phân tích chi phí 

kinh doanh và giá thành sản 

phẩm 

4.1. Phân tích tình hình thực 

hiện kế hoạch tổng giá thành 

toàn bộ sản lựợng hàng hoá 

- Thuyết 

giảng,  

- Giải thích 

cụ thể,  

- Câu hỏi 

gợi mở,  

- Nghe và 

ghi chú 

-Đọc trước 

tài liệu 

- Tham gia 

phát biểu, 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.1 

 

[1]  
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4.2. Phân tích tình hình thực 

hiện kế hoạch hạ giá thành sản 

phẩm so sánh được 

4.3. Phân tích các khoản mục 

giá thành 

4.3.1. Phân tích khoản mục 

chi phí NVL trực tiếp 

4.3.2. Phân tích khoản mục 

chi phí nhân công trực tiếp 

4.3.3. Phân tích khoản mục 

chi phí sản xuất chung  

- Giải quyết 

vấn đề 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

-Làm BT 

chương  

 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  Chi tiết 

tại mục 

10.4 

 

5 Chương 5: Phân tích tình 

hình tiêu thụ và lợi nhuận  

5.1. Phân tích tình hình tiêu 

thụ 

5.1.1. Phân tích tình hình tiêu 

thụ chung về số lượng sản 

phẩm. 

5.1.2. Phân tích tình hình 

hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 

các mặt hàng chủ yếu.  

5.2. Phân tích lợi nhuận và kết 

quả kinh doanh  

5.2.1. Phân tích chung về tình 

hình lợi nhuận 

5.2.2. Phân tích lợi nhuận gộp 

từ bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 

- Thuyết 

giảng,  

- Giải thích 

cụ thể,  

- Câu hỏi 

gợi mở,  

- Giải quyết 

vấn đề 

- Nghe và 

ghi chú 

-Đọc trước 

tài liệu 

- Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

-Làm BT 

chương  

 

LO.1.5 

LO.2.5 

LO.3.1 

 

[1]  

6 Chương 6: Phân tích tình 

hình tài chính của doanh 

nghiệp   

6.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ 

của phân tích tình hình tài 

- Thuyết 

giảng,  

- Giải thích 

cụ thể,  

- Câu hỏi 

- Nghe và 

ghi chú 

-Đọc trước 

tài liệu 

- Tham gia 

LO.1.6 

LO.2.6 

LO.3.1 

 

[1]  
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chính của DN  

6.1.1. Nhiệm vụ phân tích 

6.1.2. Ý nghĩa của phân tích 

tình hình tài chính của doanh 

nghiệp 

6.1.3. Tài liệu phân tích 

6.2. Phương pháp sử dụng 

trong phân tích tình hình tài 

chính của doanh nghiệp 

6.2.1. Phương pháp phân tích 

theo chiều dọc 

6.2.2. Phương pháp phân tích 

theo chiều ngang 

6.2.3. Phương pháp phân tích 

qua hệ số 

6.2.4. Phương pháp phân tích 

Dupont 

6.3. Phân tích khái quát tình 

hình tài chính 

6.3.1. Phân tích tình hình 

nguồn vốn của doanh nghiệp 

6.3.2. Phân tích tình hình sử 

dụng vốn trong doanh nghiệp 

6.4. Phân tích các chỉ tiêu 

chủ yếu về tình hình tài 

chính  

6.4.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu 

cơ cấu tài chính 

6.4.2. Phân tích tình hình 

thanh toán và khả năng thanh 

toán của DN 

6.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu 

phản ánh khả năng hoạt động 

6.4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu 

hiệu quả sử dụng vốn trong 

doanh nghiệp 

gợi mở,  

- -

 Giải quyết 

vấn đề, 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

-Làm BT 

chương  

 



 

704 

 

6.4.5. Phân tích nhóm chỉ tiêu 

lợi nhuận 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức 

đã học đến thời điểm kiểm 

tra) 

  Chi tiết 

tại mục 

10.4 

 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần: Nguyên lý kế toán    Mã HP: 1310 

9.2. Yêu cầu khác: 

- Đối với SV: để tham gia bài đánh giá cuối kỳ, SV phải có mặt trên lớp lớn hơn 

hoặc bằng 80% thời gian lên lớp. 

- Đối với cơ sở vật chất: Phòng học lý thuyết đảm bảo tốt và đầy đủ các trang thiết 

bị điện và dạy học gồm mic, máy chiếu, bảng, thiết bị điện; Phòng học thoáng mát, bàn 

ghế vừa đủ với sinh viên và thuận tiện cho việc hoạt động nhóm. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần)  trọng số: 10 % 

- Tiêu chí đánh giá thường xuyên (điều kiện):  

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ quy định : 60% 

+ Tham gia phát biểu bài: 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: 20 % 

- Hình thức: Làm 01 bài kiểm tra trên lớp (sau khi học xong chương 4): Bài làm tự 

luận hoặc trắc nghiệm trên lớp (1 tiết học) 

10.3. Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Hình thức: Thi viết (90 phút): Theo ma trận đề thi và lịch thi của Phòng khảo thí và 

ĐBCL 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT 
Điểm thành 

phần 

CĐR của học phần 

LO. 

1.1 

LO. 

1.2 

LO. 

1.3 

LO. 

1.4 

LO. 

1.5 

LO. 

1.6 

LO. 

2.2 

LO. 

2.3 

LO. 

2.4 

LO. 

2.5 

LO. 

2.6 

LO. 

3.1 

1 Điểm chuyên 

cần (10%) 
x x x x x x x x x x x x 

2 Điểm kiểm tra x x x    x x     
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giữa kỳ  

(20%) 

3 Điểm thi kết 

thúc học phần 

(70%) 

x x x x x x x x x x x x 

11. Tài liệu học tập 

11.1. Tài liệu chính: 

[1] Nguyễn Văn Công (2013), Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân. 

11.2. Tài liệu tham khảo 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản theo chương 
Phân bổ thời gian 

LT TL BCTT 

1 Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh doanh 3   

2 Chương 2: Phân tích kết quả sản xuất 4   

3 Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố của sản 

xuất kinh doanh 

5   

4 Chương 4: Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản 

phẩm  

5   

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra) 1   

5 Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận  5   

6 Chương 6: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp   7   

 Tổng cộng (30) 30   

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

P.TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

Đinh Thị Thủy 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Mai Thị Thúy 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Thực hành 1 

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: Hà Văn Sỹ 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: syhv@dhcd.edu.vn 

2.2. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Hà 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: havt@dhcd.edu.vn 

2.3. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Tạ Minh Hà 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: hatm@dhcd.edu.vn 

2.4. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hiền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: hienntt@dhcd.edu.vn 

2.5. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Thái 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: thainth@dhcd.edu.vn 

2.6. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Quý 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: quyntt@dhcd.edu.vn 

2.7. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thanh Huyền 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: huyentt@dhcd.edu.vn 

2.8. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Vũ Quỳnh Vân 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: vanvq@dhcd.edu.vn 

2.9. Giảng viên 9: 

- Họ và tên giảng viên: Phạm Hồng Nhung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: nhungph@dhcd.edu.vn 

2.10. Giảng viên 10: 

- Họ và tên giảng viên: Đàm Khắc Cử 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573204    - Email: cudk@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Thực hành 1 

- Tên (tiếng Anh): Practice1 

- Mã học phần:1529 

4. Số tín chỉ: 02  

mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:cudk@dhcd.edu.vn
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5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          0 

- Giờ thực hành:          60   

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần cung cấp giúp sinh viên hiểu rõ và có khả năng vận dụng những kiến 

thức liên quan đến ngành học đã được trang bị vào quá trình thực hành tại doanh nghiệp. 

Sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế để tích lũy thêm kiến thức, rèn 

luyện các kĩ năng làm việc chuyên nghiệp, tính năng động, tích cực và có thêm định 

hướng về lĩnh vực làm việc sau này cũng như các kiến thức và kĩ năng cần bổ sung trong 

thời gian học tập tại trường nhằm đáp ứng được yêu cầu của lĩnh vực đó. 

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 
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 Phân biệt được loại hình doanh nghiệp, tầm nhìn, sứ 

mệnh và giá trị cốt lõi, mô hình kinh doanh, mô hình 

quản trị của doanh nghiệp. 

3 LO.3 

LO.1.2 Giải thích các đặc điểm và kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

3 LO.3 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Thực hiện kĩ năng thu thập, xử lý, phân tích, trình 

bày các thông tin trong hoạt động thực tập. 

3 LO.7 

LO.2.2 Thực hiện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, 

quản trị cảm xúc, quản lý thời gian. 

3 LO.8 

LO.2.3 Khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm. 

3 LO.9 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.1 Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực, chủ động 

trong quá trình làm việc. 

4 LO.13 

LO.3.2 Nỗ lực, trung thực trong thực hiện các nhiệm vụ theo 

yêu cầu được đề ra. 

4 LO.14 

 



 

709 

 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần Thực hành 1 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh với thời lượng 30 giờ tín chỉ. Sau khi được 

hướng dẫn tiếp cận, phương pháp thực hành, sinh viên tiến hành thực hành tại doanh nghiệp 

với quy mô, lĩnh vực hoạt động phù hợp với ngành đào tạo. Học phần này giúp sinh viên có 

khả năng liên hệ, vận dụng những kiến thức cơ sở của chuyên ngành đã được trang bị với 

thực tế hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả đạt được của người học 

được thể hiện thông qua bản báo cáo mà sinh viên thực hiện với sự hướng dẫn của giảng 

viên. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản 

Hoạt động của giảng 

viên và sinh viên 

CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Hoạt động 

của GV 

Hoạt động 

của SV 
 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 NỘI DUNG 1 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN 

TRƯỚC KHI ĐI THỰC HÀNH  

TẠI DOANH NGHIỆP 

1.1. Mục đích, ý nghĩa và yêu 

cầu của đợt thực hành lần 1 tại 

doanh nghiệp 

1.1.1. Mục đích 

1.1.2. Ý nghĩa 

1.1.3. Các yêu cầu 

1.2. Những nhiệm vụ của sinh 

viên trong quá trình đi thực 

hành 

1.2.1. Nghe phổ biến, hướng dẫn về 

chương trình đi thực hành 

1.2.2. Tham gia đi thực hành tại 

doanh nghiệp theo kế hoạch chung 

của Nhà trường. 

1.2.3. Viết và nộp báo cáo cho 

Giảng viên 

hướng dẫn 

thực hành 

Nghe 

hướng dẫn, 

nghiên cứu 

tài liệu học 

tập và các 

tài liệu 

tham 

khảocó 

liên quan 

LO.3.1; 

LO.3.2 

[1];[2];[

3];[4]; 

[5]. 
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giảng viên hướng dẫn. 

1.3. Phương pháp và tiến độ thực 

hành tại doanh nghiệp 

1.3.1. Phương pháp thực hành và 

viết báo cáo 

1.3.2. Tiến độ đi thực hành tại 

doanh nghiệp 

 

2 NỘI DUNG 2 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

CỦA SINH VIÊN TẠI DOANH 

NGHIỆP 

2.1. Nghe giới thiệu khái quát về 

doanh nghiệp 

2.2. Tìm hiều những vấn đề thực 

tế liên quan đến hoạt động quản 

trị kinh doanh 

2.2.1. Quá trình thành lập và phát 

triển của doanh nghiệp 

2.2.2. Đặc điểm ngành nghề kinh 

doanh của doanh nghiệp 

2.2.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá 

trị cốt lõi 

2.2.4. Mô hình tổ chức bộ máy 

quản trị doanh nghiệp. 

2.2.5. Đặc điểm và quy mô các 

nguồn lực 

2.2.6. Kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp  

2.3. Tổng kết đợt thực hành  

Giảng viên 

theo dõi 

quá trình 

thực tập của 

sinh viên; 

hỗ trợ và 

giải đáp các 

vướng mắc 

nếu có) 

Sinh viên 

thực hành 

tại doanh 

nghiệp 

theo kế 

hoạch của 

nhà 

trường, 

phân công 

cụ thể của 

đơn vị tiếp 

nhận 

LO.1.1; 

LO.1.2; 

LO.2.1; 

LO.2.2; 

LO.2.3;  

LO.3.1; 

LO.3.2 

[1];[2];[

3];[4]; 

[5]. 

 

3 NỘI DUNG 3 

SINH VIÊN VIẾT BÁO CÁO 

THỰC HÀNH 

3.1. Sinh viên viết báo cáo thực 

hành về những vấn đề đã tìm 

hiểu về ngành học 

Giảng viên 

hướng dẫn 

và giải đáp 

các vướng 

mắc (nếu 

có) 

Sinh viên 

viết báo 

cáo theo 

quy định 

của Nhà 

trường 

LO.1.1; 

LO.1.2; 

LO.2.1; 

LO.2.2; 

LO.2.3;   

LO.3.1; 

[1];[2];[

3];[4]; 

[5]. 
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3.1.1. Báo cáo về thức tế của 

doanh nghiệp 

3.1.2. Bài học của bản thân sinh 

viên sau đợt thực hành 

3.1.3. Khuyến nghị, đề xuất 

3.2. Hoàn thiện và nộp báo cáo 

 

LO.3.2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học trước: Người học đã học các học phần 

- Tên học phần học trước: Quản trị học    Mã HP: 1512 

- Tên học phần học trước: Quản trị doanh nghiệp   Mã HP: 1531 

9.2. Yêu cầu khác: 

 - Sinh viên nghe phổ biến, hướng dẫn về chương trình đi thực hành; 

-  Tham gia đi thực hành tại doanh nghiệp theo kế hoạch của Nhà trường; 

- Viết và nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn. 

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Các tiêu chí đánh giá: 

- Tiêu chí 1: Đánh giá ý thức, thái độ của sinh viên trong quá trình thực hành (giảng 

viên hướng dẫn đánh giá): 30% 

- Tiêu chí 2: Đánh giá chất lượng báo cáo (giảng viên hướng dẫn đánh giá): 70% 

10.4. Bảng mô tả phương thức đánh giá học phần: 

TT Điểm thành phần 
CĐR của học phần 

LO.1.1 LO.1.2 LO.2.1 LO.2.2 LO.2.3 LO.3.1 LO.3.2 

1 Tiêu chí 1 (30%)      X X 

2 Tiêu chí 2 (70%) 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 Cao Đàm  2018 Giáo trình Phương 

pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

NXB Giáo dục Việt Nam, Hà 

Nội 

2 Nguyễn Văn 2019 Giáo trình Thực hành NXB Đại học Kinh tế quốc 
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Thắng  nghiên cứu trong kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh 

dân, Hà Nội. 

 

3 Nguyễn Ngọc 

Huyền, Đoàn Thị 

Thu Hà và Đỗ Thị 

Hải Hà (đồng chủ 

biên) 

2018 Giáo trình Quản lý học NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội. 

4 Ngô Kim Thanh  2013 Giáo trình Quản trị 

doanh nghiệp 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 

Các tài liệu học tập có liên quan. 

12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần: 

STT Các nội dung cơ bản  

Phân bổ thời gian 

 

LT 
Thực 

hành 

Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 NỘI DUNG 1: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN 

TRƯỚC KHI ĐI THỰC HÀNH  

TẠI DOANH NGHIỆP 

- - - - 

2 NỘI DUNG 2: HOẠT ĐỘNG THỰC 

HÀNH CỦA SINH VIÊN TẠI DOANH 

NGHIỆP 

- 30 - - 

3 NỘI DUNG 3: SINH VIÊN VIẾT BÁO 

CÁO THỰC HÀNH 

- 30 - - 

 Tổng số 0 60 0 0 

1. Ngày ký: 30/08/2019 

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Thực hành 2 

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: 

STT Giảng viên 

Học 

hàm/ 

học vị 

Đơn vị công tác Email Điện thoại 

1.  Nguyễn Đức 

Tĩnh 

Tiến sĩ Trường ĐHCĐ tinhnd@dhcd.edu.vn 0913534205 

2.  Đàm Khắc Cử Thạc sĩ Trường ĐHCĐ cudk@dhcd.edu.vn 0947918668 

3.  Nguyễn Thành 

Công 

Tiến sĩ Trường ĐHCĐ congnt@dhcd.edu.vn 0981583999 

4.  Phạm Thị Liên Tiến sĩ BM Kinh tế, 

trường ĐHCĐ 

lienpt@dhcd.edu.vn 0913022346 

5.  Hà Văn Sỹ Tiến sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

syhv@dhcd.edu.vn 0913035126 

6.  Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

hienntt@dhcd.edu.vn 0904268599 

7.  Nguyễn Thị 

Hồng Thái 

Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

thainth@dhcd.edu.vn 0906260773 

8.  Nguyễn Thị 

Thanh Quý 

Tiến sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

quyntt@dhcd.edu.vn 0977771102 

9.  Tạ Minh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

hatm@dhcd.edu.vn 0983231895 

10.  Phạm Hồng 

Nhung 

Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

nhungph@dhcd.edu.

vn 

0988821275 
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11.  Vũ Thị Hà Tiến sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

havt@dhcd.edu.vn 0968246668 

12.  Vũ Quỳnh Vân Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

vanvq@dhcd.edu.vn 0986588758 

13.  Trần Thanh 

Huyền 

Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường ĐHCĐ 

huyentt@dhcd.edu.v

n 

0398693078 

 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): THỰC HÀNH 2  

- Tên (tiếng Anh): Practice 2 (Professional Practice 2) 

- Mã học phần: 1530 

4. Số tín chỉ: 2  

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:                   0   

- Giờ thực hành:  60  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Vận dụng những lí thuyết đã học vào các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, qua đó 

hiểu rõ và sâu hơn những kiến thức đã được tích lũy. 

- Rèn luyện tác phong, lề lối làm việc trong các doanh nghiệp cơ quan, tăng thêm các kĩ 

năng cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

- Lĩnh hội những kiến thức mới trong quá trình thực hành tại 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 
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.5 

LO.1.1 Vận dụng kiến thức để xác định đề tài, phạm vi 

nghiên cứu phù hợp với thực tiễn tại đơn vị thực tập 

và yêu cầu đối với nội dung thực hành. Củng cố và 

3 LO.5 
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nắm rõ kiến thức đã học trong chương trình học 

ngành QTKD. 

LO.1.2 Phân tích được các kiến thức chuyên ngành quản trị 

kinh doanh trong việc nghiên cứu và phân tích tình 

hình hoạt động kinh doanh của công ty và một số vấn 

đề cụ thể trong thời gian quy định. 

4 LO.5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Có kĩ năng tiếp cận, phân tích và xử lí độc lập các vấn 

đề liên quan đến quản trị kinh doanh như: tài chính, 

nhân sự, marketing, quản trị chiến lược… 

4 LO.6 

LO.2.2 Có khả năng thu thập, xử lý thông tin trong quá trình 

thực hành và viết báo cáo. 

4 LO.7 

LO.2.3 Có kĩ năng lập, tổ chức, thực hiện kế hoạch, quản trị 

cảm xúc, quản trị thời gian trong môi trường công 

việc. 

4 LO.8 

LO.2.4 Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập 

hoặc theo nhóm để thảo luận, giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong khi thực hành và viết báo cáo. 

4 LO.9 

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 giải quyết các công việc trong thực tế. 

4 LO.13 

LO.3.2 Có trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định của nhà 

trường, quy chế nơi sinh viên đến thực hành. Báo cáo 

phải trung thực và thực hiện đúng quy định phản ánh 

đúng thực trạng diễn ra tại doanh nghiệp 

4 LO.14 

8. Nội dung học phần: 

8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  Học phần Thực hành 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cơ bản về 

quá trình vận dụng, phân tích, đánh giá, thu thập thông tin những vấn đề liên quan đến 

quản trị kinh doanh cụ thể đi sâu vào từng doanh nghiệp. Sinh viên sẽ nắm bắt được cách 

thức vận hành của một doanh nghiệp thực tế ngoài thị trường, quy trình làm việc của các 

phòng, ban trong doanh nghiệp: Phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng Marketing,…. 
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Từ đó, liên hệ giữa lí thuyết và thực hành để tổng hợp, nâng cao kiến thức cho bản thân. 

Bên cạnh đó, trau dồi thêm những kĩ năng cần thiết như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản 

lý thời gian, kĩ năng thu thập, xử lí thông tin,.. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản theo 

chương, mục 

Hoạt động của giảng 

viên và sinh viên CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Hoạt động 

của GV 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Hoạt động 1: Lựa chọn địa bàn 

nghiên cứu. Liên hệ, làm quen 

địa bàn/đơn vị thực tập. 

- Tìm hiểu sơ bộ những thông 

tin về đơn vị thực tập 

- Sinh viên đến cơ sở thực tập, 

liên hệ làm quen với cơ sở. 

Hướng 

dẫn, trao 

đổi các 

điều kiện 

của cơ sở 

thực hành 

Nghiên cứu 

và tìm công 

ty phù hợp 

 

LO.1.1 

LO.2.2 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 

2 Hoạt động 2:  

- Sinh viên thực hành tại doanh 

nghiệp; 

- Sinh viên lựa chọn 1 vấn đề 

cụ thể trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh tại doanh nghiệp 

(hoặc cơ sở thực tập) phù hợp 

với các học phần chuyên ngành 

để xây dựng đề cương và kế 

hoạch thực hành  

- Xây dựng đề cương nghiên 

cứu/ hoạt động ứng dụng triển 

khai tại địa bàn nghiên cứu.  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết 

trong thời gian thực tập 

- Giảng viên hướng dẫn và sửa 

đề cương 

Theo dõi 

quá trình 

thực hành 

của SV tại 

doanh 

nghiệp; 

Hướng dẫn 

SV thực 

hiện đề 

cương báo 

cáo 

SV thực 

hành tại 

DN; 

Nghiên cứu 

tài liệu, xây 

dựng đề 

cương và kế 

hoạch chi 

tiết 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 

3 Hoạt động 3: Chuẩn bị thu 

thập tài liệu, số liệu phục vụ 

Hướng dẫn 

SV thực 

Đọc tài liệu, 

thu thập 

LO.1.1 

LO.1.2 

Q1, Q2 
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bài thực hành 

- Lên kế hoạch thu thập tài liệu, 

số liệu phục vụ thực hành 

- Thu thập tài liệu, số liệu phục 

vụ thực hành 

hiện thông tin, số 

liệu 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

4 Hoạt động 4: Phân tích thực 

trạng vấn đề nghiên cứu tại 

đơn vị thực tập 

5.1. Giới thiệu về đơn vị thực 

tập 

5.2. Phân tích thực trạng nội 

dung vấn đề nghiên cứu tại đơn 

vị thực tập 

5.3. Đánh giá những ưu điểm, 

hạn chế về vấn đề nghiên cứu 

tại đơn vị thực tập và phân tích 

nguyên nhân 

Hướng dẫn 

SV thực 

hiện 

Kiến tập tại 

đơn vị và 

đọc tài liệu 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2  

5 Hoạt động 5: Đề xuất giải 

pháp giải quyết những hạn 

chế, bất cập liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu tại công ty 

6.1. Phân tích mục tiêu, phương 

hướng phát triển công ty 

6.2. Đề xuất các giải pháp và 

khuyến nghị 

Hướng dẫn 

SV thực 

hiện 

Kết hợp 

kiến tập tại 

đơn vị và 

đọc tài liệu 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 

6 Hoạt động 6: Rà soát, tổng 

kết bài thực hành 

- Kết luận 

- Kiểm tra, rà soát lỗi chính tả 

- Kiểm tra hình thức bài thực 

hành 

- In và gửi cho GVHD sửa và 

chấm điểm 

 Hoàn thiện 

bài thực 

hành đúng 

yêu cầu, quy 

định và tiến 

độ 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

LO.3.1 

LO.3.2 

Q1, Q2 

9. Yêu cầu của học phần: 

9.1. Yêu cầu học trước: Người học đã học các học phần 
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- Tên học phần học trước: Thực hành 1               Mã HP: 1529 

9.2. Yêu cầu khác: 

Khi thực hiện học phần này, yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, tự nghiên cứu; có kế 

hoạch làm việc rõ ràng; chuẩn bị tốt các câu hỏi, nội dung nghiên cứu khi kiến tập tại đơn 

vị đi thực hành.  

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Đánh giá bởi giáo viên hướng dẫn - trọng số 50 %, thang điểm 10 

Tiêu chí Trọng số Mục đích Phương pháp 

Đánh giá chuyên 

cần: Ý thức, thái độ, 

tác phong kỷ luật của 

sinh viên 

10 % Đánh giá thái độ, ý thức 

tích cực tham gia thực tập 

thực tế của sinh viên. 

Quan sát của GVHD 

trong suốt quá trình 

thực tập về ý thức, 

thái độ, tác phong kỷ 

luật của SV.  

Đánh giá giữa kỳ - 

đánh giá từng nội 

dung thực hành 

20 % Đánh giá khả năng học 

hỏi, tiếp thu kiến thức 

thực tế trong quá trình 

kiến tập của sinh viên. 

Thông qua tài liệu 

sinh viên thu thập 

được 

Đánh giá cuối kỳ - 

Đánh giá bản báo 

cáo hoàn chỉnh  

70 % GVHD đánh giá khả 

năng tiếp cận thực tế, vận 

dụng các kiến thức về của 

quản trị kinh doanh vào 

trong công tác quản trị 

thực tế tại đơn vị kiến 

tập; khả năng thu thập và 

phân tích thông tin; khả 

năng nhận diện và giải 

quyết vấn đề của sinh 

viên. 

Thông qua bản báo 

cáo hoàn chỉnh sinh 

viên nộp 

10.2. Đánh giá bởi giáo viên chấm 2 – trọng số 50 %, thang điểm 10 

- Mục đích: đánh giá kết quả  quá trình thực hành tại doanh nghiệp của sinh viên 

qua bản báo cáo thực hành. 

- Hình thức: Chấm điểm bài báo cáo cuối cùng  

 

 

 



 

719 

 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

11.1. 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 Cao Đàm  2015 Giáo trình Phương 

pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

NXB Giáo dục Việt 

Nam, Hà Nội 

2 Nguyễn Văn 

Thắng  

2019 Giáo trình Thực hành 

nghiên cứu trong kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội. 

 

11.2. Tài liệu tham khảo 

   1. Các giáo trình của các học phần chuyên ngành. 

   2. Các công trình, luận văn, luận án và khóa luận của các khóa trước 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS. Tạ Minh Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Tin học ứng dụng trong Kinh tế 

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 sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608    - Email: khanhnt@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 2: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Minh Tuyến 

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608    - Email: tuyentm@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 3: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Bình 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608    - Email: binhnt@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 4: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Bích Phượng 

- 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: phuonglbt@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 5: 

- Họ và tên giảng viên: Trần Thanh Thủy 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

mailto:khanhnt@dhcd.edu.vn
mailto:tuyentm@dhcd.edu.vn
mailto:binhnt@dhcd.edu.vn
mailto:phuonglbt@dhcd.edu.vn
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- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608   - Email: thuytt@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 6: 

- Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608   - Email: trangnt@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 7: 

- Họ và tên giảng viên: Lê Thị Hào 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608    - Email: haolt@dhcd.edu.vn 

2.1. Giảng viên 8: 

- Họ và tên giảng viên: Dương Thị Lan Hương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tin học, Trường Đại học Công đoàn 

- Điện thoại: 84-4-38573608   - Email: huongdtl@dhcd.edu.vn 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): Tin học ứng dụng trong Kinh tế 

- Tên (tiếng Anh): Applied information for economics  

- Mã học phần: 2403 

4. Số tín chỉ: 3   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          24   

- Giờ thực hành:  12  

- Giờ tự học:   90 

6. Mục tiêu của học phần: 

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức về áp dụng Tin học vào các bài toán quản 

lý trong kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

mailto:thuytt@dhcd.edu.vn
mailto:trangnt@dhcd.edu.vn
mailto:haolt@dhcd.edu.vn
mailto:huongdtl@dhcd.edu.vn
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Mã CĐR 

học phần 
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 Củng cố kiến thức cơ bản về bảng tính. Hiểu 

được cách thức chuẩn hóa dữ liệu. Hiểu được 

cách sử dụng của một số hàm nâng cao. 

4 LO.1 

LO.1.2 Hiểu được một số khái niệm và cách sử dụng: cơ 

sở dữ liệu, bảng tiêu chuẩn, hàm cơ sở dữ liệu, 

các công cụ tổng hợp và phân tích dữ liệu. 

4 

LO.1.3  Hiểu đượcý nghĩa và công dụng của các nhóm 

hàm tài chính: hàm khấu hao, hàm đầu tý, hàm 

chứng khoán. 

5 

LO.1.4 Hiểu được ý nghĩa và công dụng của một số công 

cụ phân tích dữ liệu, dự đoán, dự báo trong 

excel: làm sạch dữ liệu, thống kê mô tả, thống kê 

suy luận, hồi quy tuyến tính. 

5 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng   

LO.2.1 Biết cách sử dụng thành tạo bảng tính cơ bản 

bằng phần mềm Microsoft Excel: tạo lập, chuẩn 

hóa và định dạng dữ liệu, sử dụng một số hàm 

tính toán nâng cao. 

5 LO.12 

LO.2.2 Biết cách làm việc với cơ sở dữ liệu trong Excel: 

sử dụng nhóm hàm cơ sở dữ liệu, sắp xếp dữ 

liệu, kết xuất thông tin, các hình thức tổng hợp 

và phân tích dữ liệu. 

5 

LO.2.3 Biết sử dụng một số hàm tài chính: nhóm hàm 

khấu hao, nhóm hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu 

tư, nhóm hàm chứng khoán trong các bài toán 

quản lý. 

5 
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LO.2.4 Biết cách thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu 

bằng công cụ Data analysis: đưa ra các bảng giá 

trị thống kê mô tả, bảng xác định mối tương quan 

giữa các yếu tố dữ liệu, xây dựng phương trình 

hồi quy và sử dụng các phương pháp dự báo. 

5 

LO.3 Năng lực tự chủ & trách nhiệm nghề nghiệp   

LO.3.2 Vận dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu để phân 

tích, giải quyết các bài toán quản lý dữ liệu. 

5 LO.13 

LO.3.3 Vận dụng các kiến thức về nhóm hàm tài chính 

để giải quyết các bài toán khấu hao tài sản, bài 

toán về  quản lý vốn, bài toán về chứng khoán.  

5 

LO.3.4 Vận dụng các kiến thức về phân tích dữ liệu để 

giải quyết các bài toán thống kê, các bài toán dự 

báo. 

5 

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, cơ bản về Internet. 

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT 
Các nội dung cơ bản 

theo chương, mục 

Phương pháp giảng dạy 

& hoạt động học tập CĐR 

học 

phần 

Tài liệu 

học tập/ 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Hoạt động 

của SV 

Tài liệu 

tham 

khảo 

1 Chương I. Tạo lập bảng tính 

điện tử Excel 

1. Thao tác ban đầu với 

Excel  

2. Thao tác cơ bản với file 

bảng tính 

    3. Nhập dữ liệu trong bảng 

tính  

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận nhóm, 

giao bài về 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài 

Làm BT 

chương 1 

 

LO.1.1 

LO2.1 
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3.1. Địa chỉ  

3.2. Đặt tên cho Sheet, 

Range, Cell  

3.3. Thao tác chung 

3.4. Các kiểu dữ liệu 

3.5. Phương pháp tham 

chiếu  

3.6. Nhập dữ liệu tự động 

4. Hiệu chỉnh bảng tính  

4.1. Lựa chọn khối dữ liệu 

4.2. Hiệu chỉnh cấu trúc 

bảng 

4.3. Hiệu chỉnh dữ liệu 

5. Định dạng bảng tính  

5.1. Định dạng ký tự 

5.2. Định dạng số 

5.3. Căn chỉnh dữ liệu 

5.4. Kẻ viền 

5.5. Đặt mẫu nền  

6. Hàm trong Excel  

6.1. Hàm số học 

6.2. Hàm thống kê 

6.3. Hàm logic 

6.4. Hàm ký tự 

6.5. Hàm thời gian 

6.6. Hàm điều kiện 

6.7. Hàm tìm kiếm 

7. Biểu đồ (Chart) trong 

Excel.   

7.1. Thao tác 

7.2. Định dạng biểu đồ 

7.3. Hiệu chỉnh biểu đồ 

Bài tập chương 1 

nhà  

2 Chương II. Quản trị Cơ sở 

dữ liệu 

1. Khái niệm cơ bản 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

LO.1.2 

LO.2.2 

LO.3.2 

 



 

725 

 

2. Các hàm cơ sở dữ liệu 

3. Sắp xếp dữ liệu 

4. Kết xuất thông tin 

5. Tổng hợp số liệu theo 

nhóm (SUBTOTAL) 

6. Tổng hợp số liệu 

CONSOLIDATE 

7. Phân tích dữ liệu PIVOT 

TABLES 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận nhóm, 

giao bài về 

nhà 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thực hiện 

các BT 

chương 2 

 

3 Chương III. Các tính toán về 

kinh tế và tài chính trong 

Excel 

1. Nhóm hàm tài chính 

2. Nhóm hàm tính toán khấu 

hao 

3. Nhóm hàm tính toán hiệu 

quả vốn đầu tư 

4. Nhóm hàm tính toán lãi 

suất chứng khoán 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận 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 

 

4 Chương IV. Phân tích và dự 

báo kinh tế 

1. Phân tích và xử lý số liệu 

1.1. Thống kê mô tả 

1.2. Thống kê suy luận 

1.3. Hồi quy tuyến tính 

2. Dự báo kinh tế 

2.1. Dự báo trên cơ sở hàm 

tương quan 

2.2. Dự báo bằng hàm (Trend, 

Growth, Forecast) 

3. Giải các bài toán qui hoạch 

tuyến tính 

Bài tập chương 4 

Thuyết 

giảng, gợi 

mở - vấn 

đáp, giải 

quyết vấn 

đề, thảo 

luận nhóm, 

giao bài về 

nhà 

Đọc TLTK 

Tham gia 

phát biểu, 

trao đổi ý 

kiến, xây 

dựng bài, 

thực hiện 

các BT 

chương 4 

 

LO.1.4 

LO.2.4 

LO.3.4 

 

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã 

học đến thời điểm kiểm tra) 

 Thực hiện  

theo đề tài 

được giao 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.1.3 
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LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.2 

LO.3.3 

9. Yêu cầu của học phần: 

- Tên học phần học trước: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản   Mã HP: 2401 

- 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: 10 % 

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) 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ (50%) 

+ Đọc, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà và tích cực tham gia các hoạt động 

tại lớp (50%) 

- Hình thức kiểm tra thường xuyên: Điểm danh, 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: 20 % 

+ Bài kiểm tra giữa kì. (Tuần 8) 

+ Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau các chương 

học, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

+ Hình thức: Bài làm trên máy tính (1 giờ) 
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10.3. Thi cuối kỳ:(Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- 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 trên máy tính (90 phút) 

- 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 bộ phận 

Chuẩn đầu ra của học phần 

L

O1

.1  

 

LO1.2 

LO.1.3 

 

LO.

1.4 

 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.2.4 

 

LO.3.1 

LO3.2 

LO.3.3 

LO.3.4 

 

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 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 

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 Đặng Xuân 

Hường, Nguyễn 

Tiến, Nguyễn 

Văn Hoài 

1996 Phân tích kinh doanh 

bằng Excel 

NXB Giáo dục 

11.2. Danh mục liệu tài liệu tham khảo: 
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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 TL KT 

1 Chương I. Tạo lập bảng tính điện tử Excel 6 3 

 

 

2 Chương II. Quản trị Cơ sở dữ liệu 

 

5 4  

3 Chương III. Các tính toán về kinh tế và tài chính trong 

Excel 

 

8 2  

4 Chương IV. Phân tích và dự báo kinh tế 

 

5 2  

 Bài kiểm tra (Các kiến thức đã học đến thời điểm kiểm tra)   1 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thủy Khánh 

 

 

 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thủy Khánh 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Học phần: Thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp 

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: 

STT Giảng viên 

Học 

hàm/ 

học vị 

Đơn vị công 

tác 
Email Điện thoại 

1 Phạm Văn Hà PGS.TS Trường 

ĐHCĐ 

hapv@dhcd.edu.vn 0903467787 

2 Nguyễn Đức Tĩnh Tiến sĩ Trường 

ĐHCĐ 

tinhnd@dhcd.edu.vn 0913534205 

3 Phạm Thị Liên Tiến sĩ BM Kinh tế, 

trường 

ĐHCĐ 

lienpt@dhcd.edu.vn 0913022346 

4 Hà Văn Sỹ Tiến sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

syhv@dhcd.edu.vn 0913035126 

5 Nguyễn Thu Hiền Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

hienntt@dhcd.edu.vn 0904268599 

6 Nguyễn Thị Hồng 

Thái 

Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

thainth@dhcd.edu.vn 0906260773 

7 Nguyễn Thị Thanh 

Quý 

Tiến sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

quyntt@dhcd.edu.vn 0977771102 

8 Tạ Minh Hà Thạc sĩ Khoa QTKD, hatm@dhcd.edu.vn 0983231895 

mailto:lienpt@dhcd.edu.vn
mailto:syhv@dhcd.edu.vn
mailto:hienntt@dhcd.edu.vn
mailto:thainth@dhcd.edu.vn
mailto:quyntt@dhcd.edu.vn
mailto:hatm@dhcd.edu.vn
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trường 

ĐHCĐ 

9 Phạm Hồng Nhung Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

nhungph@dhcd.edu.v

n 

0988821275 

10 Vũ Thị Hà Tiến sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

havt@dhcd.edu.vn 0968246668 

11 Vũ Quỳnh Vân Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

vanvq@dhcd.edu.vn 0986588758 

12 Trần Thanh Huyền Thạc sĩ Khoa QTKD, 

trường 

ĐHCĐ 

huyentt@dhcd.edu.vn 0398693078 

3. Tên học phần  

- Tên (tiếng Việt): THỰC TẬP CUỐI KHÓA, LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

- Tên (tiếng Anh): Final Professional Practice  

- Mã học phần: 1517/1518 

4. Số tín chỉ: 10   

5. Cấu trúc học phần:  

- Giờ lý thuyết:          0    

- Giờ thực hành:  300  

- Giờ thảo luận:  0  

- Giờ báo cáo thực tế: 0  

- Giờ tự học:   450 

6. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên áp dụng kiến thức và lý thuyết chuyên ngành được học để giải quyết các 

vấn đề trong thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp, thực hành kỹ năng nghề nghiệp gắn 

với các chuyên ngành được đào tạo; rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc chuyên 

nghiệp; phát triển các mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai sau 

khi tốt nghiệp.  

7. Chuẩn đầu ra của học phần: 

mailto:nhungph@dhcd.edu.vn
mailto:nhungph@dhcd.edu.vn
mailto:havt@dhcd.edu.vn
mailto:vanvq@dhcd.edu.vn
mailto:huyentt@dhcd.edu.vn


 

731 

 

Sau khi học xong học phần sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau đây: 

Mã CĐR 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 - Có khả năng xác định đề tài, mục đích, đối 

tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu phù hợp 

với thực tiễn tại đơn vị thực tập và đáp ứng yêu 

cầu đối với khóa luận tốt nghiệp ở bậc đại học 

5 LO 5 

 

LO.1.2 - Phân tích được các thông tin, dữ liệu về thực 

trạng hoạt động quản trị kinh doanh tại đơn vị 

thực tập 

5 LO 5 

 

LO.2 Chuẩn về Kỹ năng 

LO.2.1 - Vận dụng được các kỹ năng thu thập thông tin, 

xác định vấn đề nghiên cứu, đối tượng, nội dung, 

phương pháp nghiên cứu 

5 LO 7 

 

LO.2.2 - Vận dụng các kỹ năng tác nghiệp liên quan đến 

hoạt động quản trị kinh doanh tại đơn vị thực tập, 

có kỹ năng làm việc để giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong khi thực hiện KLTN 

5 LO 6 

LO.2.3 - Vận dụng thành thạo kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu, làm việc có kế hoạch và khoa học. 

4 LO 9 

LO.3 Chuẩn về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

LO.3.1 - Có năng lực tự chủ trong việc áp dụng kiến thức 

chuyên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại 

doanh nghiệp  

5 LO 13 

LO.3.2 - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế làm việc 

của doanh nghiệp, có trách nhiệm với công việc; 

có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tích 

cực trong công việc, hợp tác với đồng nghiệp. 

4 LO 14 

8. Nội dung học phần: 
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8.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này được học sau các học phần đại cương và chuyên ngành trong CTĐT 

ngành QTKD. Học phần được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được thực tế 

tại doanh nghiệp vừa là để quan sát, tìm hiểu cách làm thực tế tại doanh nghiệp, vừa là để 

rèn luyện các kỹ năng, phẩm chất cần có để phục vụ công việc sau tốt nghiệp.  

8.2. Bảng mô tả nội dung của học phần:  

STT Các nội dung cơ bản 

Hoạt động của giảng viên 

và sinh viên 
CĐR 

học 

phần 

Học liệu 

Hoạt động 

của GV 

Hoạt động 

của SV 

1 - Hoạt động 1: Liên hệ địa 

điểm thực tập 

- Hoạt động 2: Xác định đề 

tài, nội dung nghiên cứu 

- Hoạt động 3: Chuẩn bị thu 

thập tài liệu, số liệu phục vụ 

khóa luận 

- Hoạt động 4: Hệ thống hóa 

cơ sở lý luận về nội dung 

nghiên cứu  

- Hoạt động 5: Phân tích 

thực trạng vấn đề nghiên cứu 

tại đơn vị thực tập 

- Hoạt động 6: Đề xuất giải 

pháp giải quyết những hạn 

chế, bất cập liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu tại công ty 

- Hoạt động 7: Rà soát, hoàn 

thiện khóa luận TN 

 

Giảng viên 

hướng dẫn 

phổ biến nội 

dung, yêu 

cầu và cách 

thức đánh 

giá; tư vấn, 

gợi ý cho 

sinh viên 

cách thức, 

phương pháp 

để đạt được 

mục tiêu của 

khóa luận và 

mục tiêu 

thực tập 

Đọc, nghiên 

cứu tài liệu, 

thu thập 

thông tin, dữ 

liệu và viết 

các nội dung 

để hoàn thành 

bài khóa luận 

 

LO.1.1 

LO.1.2 

LO.2.1 

LO.2.2 

LO.2.3 

LO.3.1 

LO.3.2 

[1] [2] 

và các 

tài liệu 

liên 

quan. 

9. Yêu cầu của học phần: 
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9.1. Học phần học trước: Người học đã học các học phần  

- Tên học phần: Thực hành 1       Mã HP: 1529 

- Tên học phần: Thực hành 2                        Mã HP: 1530 

9.2. Yêu cầu khác: 

Yêu cầu sinh viên có ý thức tự học, tự nghiên cứu; có kế hoạch làm việc rõ ràng; 

chuẩn bị tốt các câu hỏi, nội dung nghiên cứu khi thực tập tại đơn vị thực tập.  

10. Phương thức kiểm tra/đánh giá của học phần: 

10.1. Đánh giá bởi giáo viên hướng dẫn – trọng số 50 %, thang điểm 10 

Tiêu chí Trọng số Mục đích Phương pháp 

Đánh giá chuyên cần: 

Ý thức, thái độ, tác 

phong kỷ luật của sinh 

viên 

20 % Đánh giá thái độ, ý thức, 

tác phong kỷ luật của 

sinh viên khi làm việc 

với giáo viên hướng dẫn. 

Quan sát của GVHD 

trong suốt quá trình 

thực tập  

Đánh giá cuối kỳ - 

Đánh giá bản khóa luận 

hoàn chỉnh  

80 % GVHD đánh giá nội 

dung và hình thức của 

khóa luận 

Thông qua bản khóa 

luận tốt nghiệp hoàn 

chỉnh sinh viên nộp 

10.2. Đánh giá thông qua hội đồng chấm và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – trọng số 

50 %, thang điểm 10 

- Mục đích: đánh giá nội dung bản khóa luận TN và khả năng thuyết trình, bảo vệ, 

trả lời câu hỏi của sinh viên trước hội đồng chấm. 

- Hình thức: Bảo vệ khóa luận trước hội đồng, trả lời câu hỏi của các thành viên 

trong hội đồng 

11. Danh mục tài liệu chính và tài liệu tham khảo của học phần 

  11.1. 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 Cao Đàm  2018 Giáo trình Phương 

pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

NXB Giáo dục Việt Nam, Hà 

Nội 

2 Nguyễn Văn 

Thắng  

2019 Giáo trình Thực hành 

nghiên cứu trong kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội. 
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 11.2. Tài liệu tham khảo 

   1. Các giáo trình của các học phần chuyên ngành. 

   2. Các công trình, luận văn, luận án và khóa luận của các khóa trước. 

 

1. Ngày ký: 30/08/2019  

2. Thời điểm áp dụng: Tuyển sinh năm 2019 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Vũ Thị Hà 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


