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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ sư, cán bộ khoa học hoạt động trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường
nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm, gìn giữ chất
lượng môi trường góp phần phát triển bền vững.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác
với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt để đáp ứng tốt yêu
cầu công việc.
- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành
và kiến thức bổ trợ.
+ Khối kiến thức đại cương chủ yếu cung cấp những kiến thức về kinh tế chính trị, đường lối của
Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ trình độ B chuẩn và các học phần cơ bản thuộc khối tự nhiên
như toán, vật lý, hóa học, sinh học. Phần đại cương nhằm nâng cao trình độ về chính trị, tư tưởng, đồng
thời tạo nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.
+ Khối kiến thức cơ sở ngành nhằm mục tiêu trang bị những kiến thức cơ sở về tài nguyên và môi
trường, các yếu tố tác động đến quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường. Khối kiến thức này làm nền
tảng giúp người học có kiến thức tổng hợp để nghiên cứu tiếp thu khối kiến thức chuyên ngành.
+ Khối kiến thức chuyên ngành cung cấp những kiến thức chuyên môn sâu về cả lý thuyết và
thực hành giúp sinh viên hình thành các kỹ năng chuyên môn cần thiết trong quản lý và bảo vệ nguồn tài
nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.
- Về kỹ năng: có kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc; có năng lực xây dựng kế
hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên và môi
trường, có kỹ năng thực hiện, tư vấn, thiết kế các dự án liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển tài
nguyên và môi trường.
- Về thái độ: có tinh thần trách nhiệm, có thái độ tích cực hợp tác, yêu thích nghề nghiệp, chủ
động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường, có
cống hiến trong sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thức
2.1.1. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chung
- Được trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng
của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể nhận thức
và quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
- Có kiến thức tin học, ngoại ngữ tương đương trình độ B và sử dụng được một số phần mềm
phục vụ công tác quản lí tài nguyên và môi trường.
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2.1.2. Chuẩn đầu ra khối kiến thức chung theo lĩnh vực đào tạo
- Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học
trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Vận dụng kiến thức để xây dựng và áp dụng các nguyên lý cơ bản sinh thái môi trường, khí
tượng thủy văn, khoa học môi trường đại cương, quy hoạch sinh thái cảnh quan, quy hoạch môi trường,
quản lý tài nguyên trong điều tra, đánh giá, phân tích và phát triển tài nguyên môi trường.
2.1.3. Chuẩn đầu ra kiến thức chung của khối ngành
- Có kiến thức về quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý lưu vực, quản lý tài nguyên khoáng sản
trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch và khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên môi trường.
- Có kiến thức về điều tra, quan trắc, phân tích và đánh giá về tài nguyên môi trường, trên cơ sở
đó quy hoạch và xây dựng bản đồ về tài nguyên môi trường. Cũng như kiểm soát, phòng ngừa về khả
năng suy thoái tài nguyên thiên nhiên và suy thoái ô nhiễm môi trường.
2.1.4. Chuẩn đầu ra kiến thức chung của nhóm ngành
- Có kiến thức cơ sở, chuyên ngành Quản lí tài nguyên và môi trường. Nắm được kiến thức cơ
bản chung của nhóm ngành, kiến thức cơ sở của ngành và kiến thức chuyên ngành trong Quản lí và phát
triển tài nguyên và môi trường.
- Có kiến thức trong điều tra, phân cấp, xác định, đánh giá, quản lý và xử lý vấn đề cạn kiệt, suy
thoái nguồn tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học và sự cố, ô nhiễm môi trường xảy ra.
- Có kiến thức trong quản lý và sử dụng tiết kiệm năng lượng, đồng thời bảo vệ sức khỏe môi
trường. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Có kiến thức cơ bản về luật pháp, chính sách phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Nắm vững kiến thức chuyên sâu phù hợp với yêu cầu thực tiễn về quản lí tài nguyên và môi trường.
2.2. Về kỹ năng
Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các công việc chuyên môn về quản lý
tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn công tác. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và
giải quyết các vấn đề phát sinh trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội; linh hoạt vận dụng
những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực chuyên
ngành; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể đọc hiểu và khai thác các tài liệu phục vụ chuyên môn; có thể
sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo
cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. Sử dụng thành thạo vi
tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính; có khả năng giao tiếp,
giao dịch với các đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình; có kĩ năng làm việc nhóm, quản lí
nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ; khả năng thích ứng với yêu cầu
nghề nghiệp.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về quản lý tài nguyên và môi
trường; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc
khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có
khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề
phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh
giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường các cấp: Bộ Tài nguyên Môi trường,
Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất, Cảnh sát môi trường, ... Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp
về sinh thái, tài nguyên và môi trường; Các tổ chức quốc tế, các dự án trong và ngoài nước về quản lý,
sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ...
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3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ (không tính phần nội dung Giáo dục thể chất và
Giáo dục quốc phòng).
Khối kiến thức giáo dục đại cương:
40 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
95 tín chỉ
Trong đó:
Kiến thức cơ sở ngành:
25 tín chỉ
Kiến thức chuyên ngành:
55 tín chỉ
Thực tập nghề nghiệp:
5 tín chỉ
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp:
10 tín chỉ
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
- Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo
hệ thống tín chỉ hiện hành.
6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ.
7. Nội dung chương trình:
Loại tiết tín chỉ
T
T

Mã học
phần

Số
T
C

Tên học phần

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

Lên lớp
L
T

Tự
học

Học phần
tiên quyết

(không kể GDTC và GDQP)

40

Bắt buộc

T
H

TS
tiết
(x
hệ
số)

38

1

LNL0001

Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lê nin

5

65

10

85

150

2

LTU0001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25

5

35

60

LNL0001

3

LDL0001

Đường lối CM của ĐCSVN

3

40

5

50

90

LTU0001

4

LPL0001

Pháp luật đại cương

2

25

5

35

60

5

NTA0001

Tiếng Anh 1

5

75

75

150

6

NTA0002

Tiếng Anh 2

5

75

75

150

7

TTH0002

Tin học cơ sở

3

30

60

90

8

GDQ0001

Giáo dục quốc phòng

9

GDT0001

Giáo dục thể chất 1

1

10

GDT0002

Giáo dục thể chất 2

2

11

TGT0064

Toán cao cấp

2

12

HVP0023

Hóa đại cương

13

NSU0123

14

TGT0065

15

NTA0001

165
5

10

25

30

30

60

60

30

30

60

2

30

30

60

Sinh học đại cương

3

35

10

55

90

Toán xác suất thống kê

2

20

10

40

60

3

GDT0001

TGT0064

15

VDC0076

Vật lý

2

30

16

HVP0024

Hóa phân tích

2

25

Tự chọn 1

2

5

30

60

35

60

SV chọn học 1 trong học phần sau

TTH0003

Tin học nâng cao

2

20

10

40

60

SVH0001

Văn hóa Tây Bắc

2

27

3

33

60

VTV0006

Soạn thảo văn bản

2

15

15

45

60

LTD0029

Xã hội học nông thôn

2

30

30

60
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7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

85

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành

25

Bắt buộc

20

HVP0023

TTH0002

18

NSU0213

Sinh thái môi trường

2

24

6

36

60

NSU0123

19

NQM0247

Trắc địa bản đồ

3

30

15

60

90

TGT0064

20

NQM0182

Khoa học môi trường đại cương

3

45

45

90

NSU0123

21

NQM0252

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng
ồn

3

45

45

90

HVP0023

22

NQM0253

Khoa học đất

3

35

10

55

90

HVP0024

23

NQM0180

Khí tượng thủy văn

2

25

5

35

60

NSU0213

24

NLS0108

Phương pháp nghiên cứu khoa học
chuyên ngành

2

30

30

60

25

NQM0202

Quy hoạch sinh thái cảnh quan

2

15

45

60

Tự chọn 2

26
27

15

TTH0002

5

NTA0003

Tiếng Anh 3

5

75

NQM0254

Mô hình hóa môi trường

3

30

NQM0250

Thích ứng và Giảm nhẹ biến đổi khí
hậu

3

NQM0255

Phát triển bền vững

NQM0205

75
60

90

NQM0247

45

45

90

NQM0180

2

30

30

60

NQM0182

Tai biến thiên nhiên

2

25

35

60

NQM0180

NQM0191

Quản lý dự án

2

30

30

60

NLS0108

NSU0215

Vệ sinh an toàn thực phẩm

3

40

5

50

90

10

55

90

HVP0024

45

90

NQM0182

60

90

TTH0002

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành

60

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành

33

Bắt buộc

29

28

NQM0188

Phân tích môi trường

3

35

29

NQM0274

Quan trắc môi trường

3

45

30

NQM0251

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám

3

30

4

15

NTA0002

5

15

31

NQM0197

Quản lý tài nguyên động vật

4

60

32

NQM0199

Quản lý tài nguyên thực vật

4

54

33

NQM0275

Quản lý tài nguyên đất đai

3

34

NQM0256

Quản lý tài nguyên khoáng sản

35

NQM0272

36

NSU0218

60

120

NSU0123

66

120

NSU0123

45

45

90

NQM0253

3

45

45

90

NQM0253

Kỹ thuật quản lý lưu vực

3

45

45

90

NQM0180

Vi sinh vật môi trường

3

35

55

90

NSU0123

Tự chọn 3

37
38

6

10

Sinh viên chọn học 04 tín chỉ

4

NQM0257

Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

2

30

30

60

NQM0180

NQM0200

Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng
đồng

2

30

30

60

NQM0253

NQM0177

Du lịch sinh thái

2

27

33

60

NSU0213

NQM0258

Quản lý môi trường đô thị

2

30

30

60

NQM0182

NQM0259

Quản lý môi trường nông thôn

2

30

30

60

NQM0182

2

30

30

60

LPL0001

2

30

30

60

NQM0253
NQM0180

2

30

30

60

NQM0273
NQM0271
KIT0023

Luật và chính sách về tài nguyên môi
trường
Khai thác sử dụng bền vững tài
nguyên thiên nhiên
Kinh tế tài nguyên môi trường

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành

3

22

Bắt buộc

18

39

NQM0260

Kỹ thuật xử lý nước thải

3

45

45

90

NSU0213

40

NQM0261

Kỹ thuật quản lý rừng bền vững

3

45

45

90

NSU0213

41

NQM0262

Quản lý và xử lý chất thải rắn

3

40

50

90

HVP0024

42

NQM0175

Đánh giá tác động môi trường

3

45

45

90

NQM0182

43

NQM0270

Quản lý môi trường

3

45

45

90

NQM0182

44

NQM0263

Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học

3

45

45

90

NQM0197
NQM0199

Tự chọn 4

45
46

5

Sinh viên chọn học 04 tín chỉ

4

NQM0264

Thiên tai và quản lý rủi ro

2

30

0

30

60

NQM0180

NQM0265

Phân tích không gian môi trường

2

20

10

40

60

TTH0002

NQM0204

Sản xuất sạch hơn

2

30

30

60

NSU0123

NQM0266

Quy hoạch môi trường

2

25

5

35

60

NQM0182

NQM0176

Độc học và sức khỏe môi trường

2

25

5

35

60

NQM0182

NQM0267

Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng
lượng

2

30

30

60

NQM0256

7.2.2.3. Thực tập nghề nghiệp

5
5

47

NQM0268

Thực tập nghề nghiệp

5

7.2.3. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
48

NQM0269

75

225

150

NQM0199
NQM0263
NQM0262
NQM0275
NQM0247

450

300

NQM0268

10

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

10

8. Dự kiến kế hoạch đào tạo:
8.1. Dự kiến kế hoạch đào tạo (4 năm):
Số đvtc

Số tiết chuẩn

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin

5

85

Pháp luật đại cương

2

35

Tiếng Anh 1

5

75

Toán cao cấp

2

30

Hóa đại cương

2

30

Sinh học đại cương

3

55

19

310

Tiếng Anh 2

5

75

Toán xác suất thống kê

2

40

Giáo dục thể chất 1

1

15

Vật lý

2

30

Hóa phân tích

2

35

Tin học cơ sở

3

60

Sinh thái môi trường

2

36

Khí tượng thủy văn

2

35

18

311

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

35

Giáo dục thể chất 2

2

30

Khoa học môi trường đại cương

3

45

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

2

30

Trắc địa bản đồ

3

60

Khoa học đất

3

55

Vi sinh vật môi trường

3

55

16

280

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

50

Quy hoạch sinh thái cảnh quan

2

45

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn

3

45

Tên học phần

Học kỳ

I

Tổng

II

Tổng

III

Tổng

IV

6

Quản lý tài nguyên động vật

4

60

Quản lý tài nguyên khoáng sản

3

45

Tự chọn 1

2

30

17

275

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám

3

60

Quản lý tài nguyên đất đai

3

45

Quản lý tài nguyên thực vật

4

66

Kỹ thuật quản lý lưu vực

3

45

Phân tích môi trường

3

55

Tự chọn 2

5

75

21

346

Quan trắc môi trường

3

45

Quản lý và xử lý chất thải rắn

3

50

Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học

3

45

Tự chọn 3

4

60

Thực tập nghề nghiệp QLTNMT

5

225

Tổng

18

425

Đánh giá tác động môi trường

3

45

Kỹ thuật quản lý rừng bền vững

3

45

Kỹ thuật xử lý nước thải

3

45

Quản lý môi trường

3

45

Tự chọn 4

4

60

16

240

10

450

10

450

Số đvtc

Số tiết chuẩn

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin

5

85

Pháp luật đại cương

2

35

Tiếng Anh 1

5

75

Toán cao cấp

2

30

Hóa đại cương

2

30

Sinh học đại cương

3

55

19

310

5

75

Tổng

Tổng
V

VII

Tổng
VIII

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Tổng

8.2. Dự kiến kế hoạch đào tạo (3.5 năm):
Tên học phần

Học kỳ

I

Tổng
Tiếng Anh 2

7

II

Vật lý

2

30

Toán xác suất thống kê

2

40

Giáo dục thể chất 1

1

15

Hóa phân tích

2

35

Tin học cơ sở

3

60

Sinh thái môi trường

2

36

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

2

30

Khí tượng thủy văn

2

35

20

341

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

35

Giáo dục thể chất 2

2

30

Khoa học môi trường đại cương

3

45

Trắc địa bản đồ

3

60

Khoa học đất

3

55

Vi sinh vật môi trường

3

55

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn

3

45

Quản lý tài nguyên khoáng sản

3

45

Phân tích môi trường

3

55

23

395

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

50

Quy hoạch sinh thái cảnh quan

2

45

Quản lý tài nguyên động vật

4

60

Quản lý tài nguyên đất đai

3

45

Quản lý tài nguyên thực vật

4

66

Kỹ thuật quản lý lưu vực

3

45

Tự chọn 1

2

30

21

371

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám

3

60

Quan trắc môi trường

3

45

Quản lý và xử lý chất thải rắn

3

50

Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học

3

45

Tự chọn 2

5

75

Tự chọn 3

4

60

21

335

3

45

Tổng

III

Tổng

IV

Tổng

V

Tổng
VI

Đánh giá tác động môi trường

8

Kỹ thuật quản lý rừng bền vững

3

45

Kỹ thuật xử lý nước thải

3

45

Quản lý môi trường

3

45

Tự chọn 4

4

60

Thực tập nghề nghiệp QLTN & MT

5

225

21

465

10

450

Tổng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Tổng
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9. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Quá trình thực hiện chương trình căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại
học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, đồng thời căn cứ vào những quy định hiện hành của
Trường Đại học Tây Bắc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình.
Đối với chương trình chi tiết của từng học phần, quá trình thực hiện có thể được đổi mới theo
hướng đem lại hiệu quả cao trong đào tạo. Sự thay đổi này phải được thông qua Bộ môn, Khoa và được
Ban Giám hiệu phê duyệt.
9.1. Về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần
Chương trình đã phân bố cụ thể cân đối về thời lượng lý thuyết, thực hành/thảo luận và thực tập
cho các học phần theo đúng quy định. Căn cứ vào thực tiễn dạy học và chương trình phổ thông mới, các
bộ môn xây dựng nội dung chi tiết học phần cần chú ý đến những kiến thức, kỹ năng phục vụ trực tiếp
và thiết thực cho việc đào tạo. Các Bộ môn chú ý tính kế thừa và thống nhất của các học phần trong và
ngoài bộ môn.
9.2. Về phương pháp giảng dạy
Phương pháp đào tạo nói chung và phương pháp dạy học nói riêng sẽ hướng vào việc tổ chức
cho sinh viên học tập với ý thức tự giác, chủ động, tích cực và sáng tạo, gắn liền với thực tiễn, cụ thể:
- Sử dụng các hình thức thảo luận, hoạt động nhóm trong học tập.
- Thông qua dạy học các học phần, chú ý đến việc rèn luyện cho sinh viên phương pháp và kỹ
năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm…
- Các học phần có lý thuyết và thực hành phải có sự phối hợp logic giữa lý thuyết và thực hành.
- Các học phần thực tập nghề nghiệp cần chia nhóm và có giảng viên chuyên môn hướng dẫn. Các
bộ môn giao chuyên đề thực tập cuối khóa và khóa luận cho sinh viên và phân công giảng viên hướng
dẫn.
9.3. Về đánh giá kết quả học tập
Việc đánh giá kết quả học tập thực hiện theo Quy chế đào tạo và Quy định cụ thể của Trường
Đại học Tây Bắc.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Toán cao cấp

Mã học phần: TGT0064

2. Số tín chỉ:
02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết : 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép vi phân – tích phân hàm một biến số, phép
tính vi phân hàm số nhiều biến, rèn luyện cho sinh viên những phương pháp, kỹ năng cơ bản của bộ
môn. Tạo cho sinh viên phát triển tư duy lô gíc, tổng hợp, khái quát hóa và nắm được kiến thức chính
xác có hệ thống theo hướng hiện đại.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm: Những kiến thức cơ bản về,giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm một biến
số thực, tính liên tục của hàm một biến. Đạo hàm và vi phân hàm một biến, nhiều biến. Phép tính tích
phân của hàm một biến và ứng dụng trong hình học. Phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân
cấp hai.
7. Thông tin về giảng viên
- ThS. Đoàn Thị Chuyên, giảng viên chính, số điện thoại 0915081995
- TS. Vũ Việt Hùng, giảng viên, số điện thoại 0969121383
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Lên lớp đầy đủ các giờ lý thuyết và bài tập
- Thực hiện các yêu cầu về chuẩn bị: Tự học, làm bài tập và chuẩn bị các nội dung kiến thức theo
yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia 02 bài kiểm tra
- Tham gia bài thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Cụ thể:
- Điểm bộ phận có trọng số 50% điểm học phần.
9.1. Chuyên cần: Dự giờ lên lớp đầy đủ, chiếm trọng số 10%
9.2. Tự học: Làm bài tập đầy đủ và chuẩn bị các nội dung kiến thức theo yêu cầu của giảng viên,
chiếm trọng số 20%
9.3. Kiểm tra: Tham gia đủ 02 bài kiểm tra, chiếm trọng số 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập được giao và thực hiện đầy đủ nội dung tự nghiên cứu của học phần quy
định.
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận.
- Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Sách, giáo trình chính
PTS. Lê Viết Ngư (2000), Toán cao cấp, NXBGD
12.2. Tài liệu tham khảo
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. Nguyễn Xuân Liêm (1998), Toán cao cấp A2, A3, NXBGD
. Nguyễn Đình trí (2002), Toán cao cấp tập2, 3, bài tập toán cao cấp tập2, 3, NXBGD
. Nguyễn Thuỷ Thanh (2002), Hướng dẫn giải bài tập giải tích1,2, NXB ĐHQGHN.
. Y.Y.Liasko, A.C.Boiatruc,... (1979), Giải tích toán học - Các ví dụ và bài toán,
( phần 1) NXBĐH&THCN.
13. Nội dung chi tiết
Chương
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1. Tập hợp
1.4.5. Các hàm số sơ
1.1.1. Khái niệm tập hợp
cấp cơ bản (Giáo trình
1.1.2. Các phép toán của tập hợp
trang 60)
1.2. Ánh xạ
1.7.4. Các qui tắc đạo
1.2.1. Định nghĩa
hàm cơ bản (Giáo trình
1.2.2. Đơn ánh, toàn ánh,song ánh
trang 104).
1.2.3. Ánh xạ tích, ánh xạ ngược
1.7.5. Đạo hàm của các
1.3. Dãy số
hàm số sơ cấp cơ bản.
1.3.1. Định nghĩa
(Giáo tình trang 107)
1.3.2. Các tính chất của dãy hội tụ
1.9.3. Các công thức
1.4. Hàm số một biến số
tính vi phân (Giáo
1.4.1. Định nghĩa hàm số một biến số thực
trình trang 112).
1.4.2. Các tính chất
1.9.4. Vi phân cấp cao
1.4.3.Hàm số hợp
(Giáo trình trang 113).
1.4.4. Hàm số ngược
Chương 1
1.5. Giới hạn của hàm số một biến
HÀM SỐ MỘT 1.5.1. Định nghĩa và các tính chất của giới hạn hàm
BIẾN SỐ, PHÉP số
TOÁN VI PHÂN 1.5.2. Các phép toán của giới hạn hàm số
(10T )
1.5.3. Vô cùng bé, vô cùng lớn. Các giới hạn cơ bản.
1.6. Tính liên tục của hàm số một biến
1.6.1. Hàm số liên tục: các khái niệm cơ bản và các
điều kiện tương đương.
1.6.2. Các tính chất của hàm số liên tục trên một
đoạn.
1.6.3. Các điểm gián đoạn
1.7. Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến
1.7.1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
1.7.2. Đạo hàm một phía, đạo hàm vô hạn.
1.7.3. Mối liên hệ giữa đạo hàm và liên tục
1.7.6. Đạo hàm cấp cao
1.8. Các định lý cơ bản của đạo hàm
1.9. Vi phân
1.9.1. Định nghĩa, tính chất, ý nghĩa
1.9.2. Ứng dụng vi phân tính gần đúng
2.1. Nguyên hàm và tích phân không xác định
2.2.3. Tính chất cơ bản
2.1.1. Nguyên hàm của hàm số: định nghĩa, tính chất. của tích phân xác, các
Chương 2
2.1.2. Tích phân không xác định: định nghĩa, các tính phương pháp tính.
TÍCH PHÂN
chất, các phương pháp tính tích phân
(Giáo trình trang 269)
(6T )
2.2. Tích phân xác định.
2.4. Tích phân suy
2.2.1. Định nghĩa tích phân xác định.
rộng (Giáo trình trang
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Chương 3
HÀM SỐ
NHIỀU BIẾN
SỐ
(7T )

Chương 4
PHƯƠNG
TRÌNH VI
PHÂN
(7T )

2.2.2. Tính chất của tích phân xác định
2.2.3. Công thức Newton-Leibniz
2.2.4. Các phương pháp tính tích phân xác định.
2.3. Ứng dụng tích phân
2.3.1. Tính diện tích hình phẳng
2.3.2. Tính thể tích vật thể
Kiểm tra
3.1. Các khái niệm cơ bản
3.1.1. Tập mở, tập đóng
3.1.2. Hàm số hai biến số
3.2. Giới hạn và tính liên tục của hàm số
3.2.1. Giới hạn của dãy điểm. Giới hạn của hàm số
hai biến số
3.2.3. Liên tục của hàm số hai biến số
3.3. Đạo hàm riêng và vi phân
3.3.1. Đạo hàm riêng
3.3.3. Ứng dụng vi phân vào tính gần đúng
3.3.4. Đạo hàm cấp cao
4.1. Phương trình vi phân
4.1.1. Khái niệm chung về phương trình vi phân
4.1.2. Phương trình vi phân thường cấp một
4.2. Một số phương trình vi phân cấp một:
4.2.1. Phương trình phân ly biến số,
4.2.2. Phương trình đẳng cấp
4.2.3. Phương trình vi phân tuyến tính
4.2.4. Phương trình Bernoulli
4.3. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai hệ số
hằng số
4.3.1. Phương trình thuần nhất
4.3.2. phương trình vi phân cấp hai không thuần nhất
Kiểm tra
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225)

3.1.3. Ý nghĩa hình
học của hàm hai biến
(Giáo trình trang 273)
3.3.2. Vi phân (Giáo
trình trang 274)

Bổ túc về số phức
(Giáo trình trang 304)
4.2.5. Phương trình vi
phân toàn phần
(Giáo trình trang 317)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Hóa đại cương

Mã học phần: HVP0023

2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên
- Những khái niệm và định luật cơ bản của hóa học trong lĩnh vực cấu tạo nguyên tử và liên kết
hoá học.
- Những khái niệm, quy luật cơ bản của hóa học trong lĩnh vực nhiệt động hóa học, động hóa học,
cân bằng hóa học và dung dịch, tạo điều kiện để sinh viên có thể học tốt các môn hóa học khác và các
môn khác có liên quan đến có liên quan đến hóa học
- Những kiến thức đại cương về các hợp chất vô cơ kim loại, phi kim, tính chất của các kim loại,
phi kim và một số hợp chất của chúng. Sơ lượng về phân bón hóa học, phân lân và các ứng dụng của
chúng trong nông, lâm nghiệp, chăn nuôi.
- Những kiến thức về các hợp chất hữu cơ thường gặp
Về kỹ năng: Tạo cho sinh viên có một phương pháp luận đúng đắn trong tư duy học tập, biết vận
dụng những kiến thức hóa học đã được học vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp...phục vụ cho công tác nghiên
cứu sau này.
Về thái độ: yêu cầu sinh viên chuyên cần, chăm chỉ, sáng tạo trong học tập
6. Mô tả văn tắt học phần
Học phần gồm 5 chương cung cấp những khái niệm cơ bản nhất về hóa học đại cương, hóa học
vô cơ và hữu cơ để người học có thể học tốt các học phần hoá học phân tích... và các học phần khác có
liên quan đến kiến thức cơ sở về hóa học.
7. Thông tin về giảng viên
1. Nguyễn Đình Thoại
Chức danh, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Hóa học lý thuyết và Hóa lý SĐT: 0904.796.095
2. Lê Quốc Khánh
Chức danh, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Hóa học phân tích
SĐT 0973.465.333
3. Lê Sỹ Bình
Chức danh, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Hóa học phân tích
SĐT 0984.377.061
4. Nguyễn Thị Hải: Hóa học vô cơ
Học vị: Thạc sỹ
5. Hoàng Hải Long: Hóa phân tích
Học vị:Thạc sỹ
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự giờ trên lớp đầy đủ.
- Đọc trước tài liệu và làm đầy đủ các bài tập được giao.
- Tham gia đủ các bài kiểm tra điều kiện và bài thi cuối kỳ.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự giờ trên lớp:
Trọng số 20%
- Thảo luận, làm bài tập:
Trọng số 10%
- Kiểm tra học trình:
Trọng số 20%
- Thi hết học phần:
Trọng số 50%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc học phần khi đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần (nghỉ có lí do dưới
20%, nghỉ không lí do dưới 10%).
- Làm đầy đủ các bài tập, kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu học tập
12.1. Tài liệu chính
[1]. Nguyễn Văn Tấu, Giáo trình hoá học đại cương, NXBGD - 2007
[2]. Hoàng Nhâm, Hoá học vô cơ, Tập 1, 2, 3, NXBGD - 2000.
12.2. Tài liệu tham khảo
[3]. Nguyễn Đức Vận, Bài tập hoá học vô cơ, NXBGD - 1983.
[4]. Nguyễn Đình Chi, Hóa học đại cương, NXBGD – 2009
[5]. Vũ Đăng Độ, Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học, NXBGD - 2008
[6]. Đào Đình Thức, Hóa học đại cương, Tập 1, 2, NXB ĐHQGHN - 2011
13. Nội dung chi tiêt học phần
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên
tự học
Chương 1
1.1. Các khái niệm
Các khái niệm
cơ bản
và định luật cơ
1.1.1. Một số khái
bản của hóa học
niệm liên quan đến
2 tiết (LT:2; BT
nguyên tử, phân tử.
0)
1.1.2. Hóa trị
1.2. Đương lượng và định luật đương lượng
1.2.1. Khái niệm đương lượng
1.2.2. Định luật đương lượng
1.3. Phương trình trạng thái khí lí tưởng
1.4. Liên kết hóa học
1.4.1. Liên kết ion
1.4.2. Liên kết cộng hóa trị
Chương 2
2.1. Cân bằng hóa học
Cân bằng hóa 2.1.1. Khái niệm về cân bằng hóa học.
học
2.1.2. Hằng số cân bằng. Định luật tác dụng khối lượng
4 tiết (3LT2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.
1BT)
Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ Satơlie
Chương 3
Dung dịch
8 tiết (6LT1BT- 1KT)

3.1. Dung dịch chất tan không điện li
3.1.1. Các khái niệm cơ bản về dung dịch.
- Hệ phân tán, dung dịch, dung môi, chất tan
3.1.2. Nồng độ của dung dịch.
a. Nồng độ mol, nồng độ phần trăm, nồng độ molan,
phần mol, nồng độ đương lượng.
b. Cách pha dung dịch.
+ Pha từ hóa chất nguyên chất
+ Pha từ dung dịch cho trước.
3.1.3. Hiện tượng thẩm thấu và áp suất thẩm thấu.
3.2. Dung dịch chất điện li.
3.2.1. Khái niệm về sự điện li
3.2.2. Hằng số điện li của các chất
3.2.3. Sự điện li của nước
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Chương 4
Hóa học các
chất vô cơ
8 tiết (6LT2BT)

Chương 5
Hóa học các
chất hữu cơ
8 tiết (6LT1BT-1KT)

3.2.4. Chất chỉ thị màu, khoảng đổi màu của chất chỉ thị
3.2.5. Cân bằng ion trong dung dịch. Điều kiện phản ứng
trao đổi trong dung dịch chất điện li.
3.2.6. Sự thủy phân của muối
3.2.7. Dung dịch đệm
3.2.8. Dung dịch các chất điện li mạnh ít tan. Tích số tan
4.1. Các nguyên tố phi kim điển hình và hợp chất tiêu
biểu của chúng
4.1.1. Các Halogen
4.1.2. Lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh
4.1.3. Nitơ – Photpho
4.1.4. Cacbon
4.1.5. Hidro, oxi và nước
4.2. Các nguyên tố kim loại điển hình và hợp chất tiêu
biểu của chúng.
4.2.1. Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
4.2.2. Crom – Sắt – Đồng
4.3. Sơ lược về phân bón hóa học, phân lân
4.3.1. Phân đạm
4.3.2. Phân kali
4.3.3. Apatit nghiền
4.3.4. Prexpitat
4.3.5. Supephotphat đơn
4.3.6. Supephotphat kép
4.3.7. Phân lân nung chảy
4.3.8. Phân lân hữu cơ vi sinh
4.3.9. Phân phức hợp
5.1. Ankan và xicloankan: Cấu tạo, danh pháp, tính chất
hóa học
5.2. Anken: Cấu tạo, danh pháp, tính chất hóa học
5.3 Ankin: Cấu tạo, danh pháp, tính chất hóa học
5.4 Benzen và các chất đồng đẳng (aren): Cấu tạo, danh
pháp, tính chất hóa học
5.5. ancol, phenol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất hóa học
5.6. Anđehit, axit cacboxylic: danh pháp, tính chất hóa
học
5.7. Amin: Cấu tạo, danh pháp, tính chất hóa học cơ bản
5.8. Axit amin: Cấu tạo, danh pháp, tính chất hóa học cơ
bản
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Sinh học đại cương

Mã học phần: NSU0123

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết:
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 35 tiết
4.2. Thực hành: 20 tiết
5. Mục tiêu học phần
- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng, các hoạt
động sống của tế bào, sự sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở sinh vật, quá trình trao đổi chất và năng
lượng ở cơ thể sống, các phương thức di truyền biến dị, các phương thức tiến hóa của quần thể, loài, sự
đa dạng của sinh giới ... Qua đó cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng cho các học phần lý
thuyết tiếp theo như Thực vật học, Động vật học, Di truyền học, Công nghệ sinh học ....
- Về kỹ năng: rèn luyện kỹ năng phân tích và khái quát hoá vấn đề, kỹ năng thực hành quan sát,
giải phẫu, làm tiêu bản hiển vi, mô tả mẫu vật, phân tích và định loại mẫu vật và kỹ năng vẽ, kỹ năng
làm việc nhóm,kỹ năng trình chiếu và thuyết trình, liên hệ kiến thức bài học vào thực tiễn ngành nghề.
- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm: có năng lực phân tích liên hệ thực tế, năng lực thuyết
trình 1 vấn đề trước đám đông. Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch học
tập, nắm bắt kiến thức và thực hành môn học, thực hành nghề.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và khí quát nhất về sinh học. Kiến thức đại
cương về tế bào: hình thái, cấu tạo, chức năng và phân loại tế bào. Các đặc điểm sinh trưởng, phát tiển,
sinh sản của sinh vật, các hoạt động trao đổi chất, trao đổi năng lượng, các dạng sống, kiểu sinh sản.
Thành phần, cấu tạo vai trò của vật chất di truyền. Tìm hiểu một số học thuyết tiến hóa và lý giải nguồn
gốc của sự sống, sự tiến hóa của sinh vật và phân chia sinh giới.
7. Thông tin về giảng viên
1. Trần Đình Toàn – SDT: 0167.347.1018
2. Trần Hồng Sơn – Điện thoại: 0977214785
3. Đoàn Thị Thùy Linh – Điện thoại:0913056730
4. Phạm Thị Thanh Tú - Điện thoại: 0948200488
5. Nguyễn Thị Thanh Nga – Điện thoại: 0916178329
6. Vũ Phương Liên – Điện thoại: 0914931089
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thực tập.
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận: Trọng số 50 %, bao gồm:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 5 %
+ Điểm thảo luận: 5 %
+ Điểm thi giữa học phần: 10 %
+ Điểm tiểu luận (thu hoạch): 5 %
+ Điểm thực hành: 20 %
+ Điểm chuyên cần: 5 %
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
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10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, thảo luận.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Hoàng Thị Sản, (1999), Phân loại học thực vật, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Trọng Lạng, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Tâm (2005), Sinh học tế bào, Nxb Nông
nghiệp, Hà Nội
12.2. Tài liệu tham khảo
3. Phạm Thành Hổ (2003), Di truyền học, Nxb Giáo dục, Hà Nội
4. Nguyễn Xuân Viết, (2009), Giáo trình tiến hóa, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
5. Thái Trần Bái, (2005), Động vật học không xương sống, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
6. Lê Vũ Khôi, (2006), Động vật học có xương sống, Nxb Giáo dục, Hà Nội
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
tiết
1.1. Cơ sở phân tử của sự sống
1.2.Cấu trúc tế bào
1.2.1. Đại cương về tế bào
1.3.2. Cấu trúc tế bào nhân sơ
1.2.3. Cấu trúc tế bào nhân chuẩn
-Đọc trước tài liệu 1 nội dung
Chương 1:
1.3. Sự sinh sản của tế bào
đại cương về tế bào.
Đại cương về 1.3.1. Trực phân
- Đọc thêm tài liệu 2
tế bào
1.3.2. Gián phân
- Chuẩn bị nội dung thảo luận:
(LT: 7 tiết;
1.3.3. Chu kì tế bào
tính thống nhất trong cấu tạo
TH 8 tiết )
1.3.4. Sự phân hóa tế bào
và chức năng của tế bào.
1.4. Cấu trúc của cơ thể sinh vật
- Thực hành Bài 1. Kính hiển vi, Phương pháp
làm tiêu bản tạm thời (4 tiết)
- Thực hành Bài 2. Quan sát cấu tạo tế bào thực
vật , động vật (4 tiết)
-Đọc trước tài liệu 1 nội dung
đại cương về trao đổi chất và
Chương 2:
năng lượng.
Đại cương về
2.1. Trao đổi chất
- Đọc thêm tài liệu 2, 3
trao đổi chất
2.2. Trao đổi năng lượng
- Chuẩn bị nội dung thảo luận:
và năng lượng
2.3. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
mối liên hệ giữa trao đổi chất
(LT: 6 tiết)
và trao đổi năng lượng. Cơ chế
vận chuyển các chất qua màng
tế bào và ý nghĩa của nó.
Chương 3:
3.1. Sinh trưởng, phát triển
-Đọc trước tài liệu 1 nội dung
Sinh trưởng, 3.1.1. Khái niệm về sinh trưởng, phát triển
sinh trưởng, phát triển và sinh
phát triển và 3.1.2. Sinh trưởng, phát triển ở thực vật
sản ở sinh vật.
sinh sản của 3.1.3. Sinh trưởng, phát triển ở động vật
- Đọc thêm tài liệu 2, 3
sinh vật
3.2. Sinh sản
- Chuẩn bị nội dung thảo luận:
(LT: 6 tiết; TH 3.2.1. Sinh sản vô tính
mối quan hệ giữa sinh vật với
12 tiết)
3.2.2. Sinh sản hữu tính
môi trường sống, ứng dụng các

17

Chương 4: Cơ
sở di truyền
học
(LT: 8 tiết)

Chương 5:
Tiến hóa
(LT: 5 tiết)

Chương 6:
Nguồn gốc và
sự đa dạng
của sự sống
(LT: 3 tiết)

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát
triển và sinh sản của sinh vật
- Thực hành Bài 3. Quan sát quá trình nguyên
phân – giảm phân ở tế bào động – thực vật(4
tiết)
- Thực hành Bài 4. Quan sát các cơ chế vận
chuyển các chất qua màng tế bào (4 tiết)
- Thực hành Bài 5: Quan sát ảnh hưởng của các
nhân tố đến sinh trưởng của sinh vật (4 tiết)
4.1. Vật chất di truyền
4.1.1. Cấu trúc của acid nucleic
4.1.2. Nhiễm sắc thể
4.2. Tái bản DNA
4.2.1. Tái bản DNA ở sinh vật vi khuẩn
4.2.2. Tái bản DNA ở sinh vật nhân chuẩn
4.2.3. Ý nghĩa của quá trình tái bản DNA
4.3. Cơ chế biểu hiện thông tin di truyền
4.3.1. Khái niệm về gen
4.3.2. Mã di truyền
4.3.3. Phiên mã
4.3.4. Dịch mã
4.3.5. Điều hoà hoạt động của gene
4.4. Biến dị
5.1. Bằng chứng tiến hóa
5.1.1. Bằng chứng cổ sinh vật học
5.1.2. Bằng chứng giải phẫu so sánh
5.1.3. Bằng chứng sinh lý và hóa sinh
5.1.4. Bằng chứng phôi sinh học
5.1.5. Bằng chứng địa lý sinh vật học
5.2. Các học thuyết tiến hóa
5.2.1. Học thuyết tiến hóa của Lamac
5.2.2. Học thuyết tiến hoá của Đacuyn
5.2.3. Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
5.3. Các nhân tố và cơ chế của sự tiến hóa
6.1. Nguồn gốc sự sống
6.2. Sự đa dạng của sự sống
6.2.1. Các quan điểm phân chia sinh giới
6.2.2. Sơ bộ phân loại giới thực vật
6.2.3. Sơ bộ phân loại giới động vật
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nhân tố ảnh hưởng đến sinh
trưởng, phát triển của sinh vật
trong sản xuất chăn nuôi và
trồng trọt.

-Đọc trước tài liệu 1 nội dung
cơ sở di truyền học
- Đọc thêm tài liệu 2, 3; 4.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận:
tính thích nghi của sinh vật với
môi trường qua cơ chế biến dị.

-Đọc trước tài liệu 1 nội dung
tiến hóa của sinh giới.
- Đọc thêm tài liệu 3, 6
- Chuẩn bị nội dung thảo luận:
ảnh hưởng của các nhân tố tiến
hóa lên sinh vật và sự hình
thành loài mới.

Đọc trước tài liệu 1 nội dung
nguồn gốc và sự đa dạng của
sự sống.
- Đọc thêm tài liệu 3, 5, 7, 8.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận:
Sự đa dạng của sinh giới.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Toán xác suất thống kê

Mã học phần: TGT0065

2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp - TGT0064
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 20
4.2. Thực hành: 20
5. Mục tiêu học phần
Đây là một môn toán học ứng dụng bởi vậy mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về xác suất thống kê. Giúp sinh viên biết vận dụng những kiến thức cơ bản đó
để giải được một số bài toán xác suất và thống kê trong thực tế, phù hợp với chuyên ngành khoa Nông
Lâm, Sinh học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Bao gồm những kiến thức cơ bản: Biến cố, các định nghĩa và tính chất của xác suất. Xác suất có
điều kiện. Biến ngẫu nhiên rời rạc, Biến ngẫu nhiên liên tục tuyệt đối, các số đặc trưng của biến ngẫu
nhiên: Kỳ vọng, phương sai, mod, median. Một số phân phối xác suất thông dụng: Phân phối nhị thức,
Phân phối Poisson, Phân phối chuẩn,... Biến ngẫu nhiên n- chiều. Luật số lớn. Cơ sở lý thuyết mẫu, Các
số đặc trưng mẫu, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thiết thống kê, Phân tích phương sai, Phương trình
hồi qui tuyến tính mẫu.
7. Thông tin về giảng viên
Vũ Việt Hùng - ĐT: 0969121383
Đặng Kim Phương - ĐT: 0982798863
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Lên lớp đầy đủ các giờ lý thuyết và bài tập
- Thực hiện các yêu cầu về chuẩn bị: Tự học, làm bài tập và chuẩn bị các nội dung kiến thức theo
yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia 03 bài kiểm tra
- Tham gia bài thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm bộ phận: Có trọng số 50% điểm học phần
- Chuyên cần: Dự giờ lên lớp đầy đủ, chiếm trọng số 10%.
- Kiểm tra thường xuyên: Tự học, làm bài tập ở nhà, chuẩn bị các nội dung kiến thức theo yêu cầu
của giảng viên, chiếm trọng số 10%.
- Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: Thái độ tiếp thu bài giảng và tinh
thần tham gia thảo luận các nội dung của bài giảng, chiếm trọng số 10%.
- Điểm thực hành: Đánh giá tinh thần, thái độ, kết quả qua các giờ bài tập, chiếm trọng số 10%.
- Kiểm tra giữa học phần: Kết quả kiểm tra 03 bài giữa học phần, chiếm 10%
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung tự học đã được quy định cho học phần.
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
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12.1 Giáo trình chính
Phạm Văn Kiều (2004), Xác suất và thống kê, NxbGD.
12.2 Tài liệu tham khảo
[1]. Đinh Văn Gắng (2003), Lý thuyết xác suất và thống kê, NxbGD.
[2]. Phạm Văn Kiều (1998), Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, NxbKH&KT .
[3]. Đào Hữu Hồ (2000), Bài tập xác suất thống kê, NxbGD.
[4]. Đào Hữu Hồ (2000), Xác suất thống kê, NxbĐHQG HN.
[5]. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2002), Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NxbGD.
13. Nội dung chi tiết
Chương
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1 Biến cố - quan hệ và các phép
toán giữa các biến cố
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản: Phép thử, biến
cố chắc chắn, biến cố không thể có, biến cố
ngẫu nhiên, biến cố sơ cấp, không gian biến cố
sơ cấp.
1.1.2 Mối quan hệ giữa các biến cố: Kéo theo,
1. Tính chất của các
bằng nhau, xung khắc, biến cố đồng khả năng,
phép toán giao và hợp
biến cố đối.
(Giáo trình trang 16).
1.1.3 Các phép toán giữa các biến cố: Hợp,
2. Chứng minh:công
giao, hiệu.
thức xác suất đầy đủ và
1.2 Các định nghĩa về xác suất – Tính chất
công thức Bayes (Giáo
của xác suất
trình trang 28).
1.2.1 Các định nghĩa về xác suất: Định nghĩa
3.Chứng minh Công
cổ điển về xác suất, định nghĩa theo thống kê
Chương 1
thức xác suất nhị thức.
về xác suất, định nghĩa hình học về xác suất.
BIẾN CỐ NGẪU
Xác định số có khả
1.2.2 Tính chất của xác suất.
NHIÊN VÀ XÁC
năng nhất (Giáo trình
1.3 Xác suất có điều kiện
SUẤT
trang 33).
1.3.1 Xác suất có điều kiện: Định nghĩa xác
(12T = 6 LT + 6TH)
suất có điều kiện, Công thức xác suất tích.
1.3.3 Công thức xác suất toàn phần và Công
thức Bayes
1.3.4 Sự độc lập của các biến cố. Sự độc lập
của các phép thử
1.3.5 Dãy phép thử Bernoulli; Công thức xác
suất nhị thức
2.1 Biến ngẫu nhiên
1. Phân phối xác suất
2.1.1 Định nghĩa
của n biến ngẫu nhiên
2.1.2 Phân loại biến ngẫu nhiên
và dãy các biến ngẫu
2.1.3 Hàm phân phối xác suất: Định nghĩa, tính nhiên độc lập (Giáo
Chương 2
chất
trình trang 61- 68).
BIẾN NGẪU NHIÊN 2.1.4 Phân phối rời rạc và Phân phối liên tục
2. Chứng minh tính
VÀ HÀM PHÂN
tuyệt đối: Bảng phân phối xác suất, Hàm mật
chất của kỳ vọng toán
PHỐI
độ, Hàm phân phối xác suất.
(Giáo trình trang 74)
(10T= 5LT + 5TH)
2.3 Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên:
và phương sai của biến
Kỳ vọng toán, Phương sai của biến ngẫu nhiên: ngẫu nhiên ([4] trang
Định nghĩa, tính chất.
67 - 68).
2.4 Một số phân phối xác xuất thông
3.Mômen, Mod,
dụng
Median, Hệ số biến

20

2.4.1 Phân phối nhị thức
2.4.2 Phân phối Poisson
2.4.3 Phân phối siêu bội
2.4.4 Phân phối chuẩn

Chương 3
THỐNG KÊ TOÁN
HỌC
(18T = 9LT + 9TH)

4.1 Mẫu ngẫu nhiên
4.1.1 Khái niệm và các phương pháp chọn mẫu
4.1.2 Các phương pháp sắp xếp các số liệu mẫu
4.1.3 Hàm phân phối mẫu, Đa giác và tổ chức
đồ
4.2 Các đặc trưng mẫu: Trung bình mẫu,
Phương sai mẫu, Hệ số tương quan mẫu
4.3 Ước lượng tham số
4.3.1 Ước lượng điểm: Ước lượng không chệch
4.3.2 Ước lượng khoảng
4.3.2.1 Khoảng ước lượng kỳ vọng trong phân
phối chuẩn
4.3.2.2 Khoảng ước lượng phương sai trong
phân phối chuẩn
4.3.2.3 Khoảng ước lượng xác suất trong phân
phối nhị thức
4.4. Kiểm định giả thiết
4.4.1 Thiết lập bài toán
4.4.2 Kiểm định giả thiết về xác suất trong
phân phối nhị thức
4.4.3 So sánh hai xác suất trong phân phối nhị
thức
4.4.4 Kiểm định về trung bình trong phân phối
chuẩn
4.4.5 So sánh hai trung bình của hai mẫu độc
lập trong phân phối chuẩn
4.4.6 So sánh hai trung bình của hai mẫu phụ
thuộc trong phân phối chuẩn
4.4.7 Tiêu chuẩn khi bình phương kiểm định về
phân phối và tính độc lập.
4.5 Hồi quy và tương quan
4.5.1 Hệ số tương quan mẫu
4.5.2 Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu
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thiên (Giáo trình trang
78 - 81).
4. Phân phối Fisher –
Snedecor. Phân phối
khi bình phương, Phân
phối Student (Giáo
trình trang 91 - 92).
1. Mômen mẫu, Trung
vị mẫu, Mốt (Giáo trình
trang 132 - 133).
2. Ước lượng không
chệch tốt nhất, Ước
lượng vững.
Phương pháp hợp lý
cực đại
(Giáo trình trang 137 138).
3. Khoảng ước lượng
hiệu hai trung bình của
hai mẫu độc lập, của
hai mẫu phụ thuộc
trong phân phối chuẩn
4. Khoảng ước lượng
hiệu hai xác suất trong
hai dãy phép thử
Bernoulli (Giáo trình
trang 147).
5. Khoảng ước lượng
hiệu hai trung bình của
hai mẫu độc lập có
phân phối chuẩn
6. Các tiêu chuẩn kiểm
định một phía của: kỳ
vọng trong phân phối
chuẩn và xác suất trong
phân phối nhị thức
(Giáo trình trang 155165).
7. Tiêu chuẩn khi bình
phương kiểm định về
tính thuần nhất (Giáo
trình trang 176).
8. Phân tích phương sai
(Giáo trình trang 200).
9. Phân tích hồi qui
(Giáo trình trang 216).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Vật lý

Mã học phần: VDC0076

2. Số tín chỉ:
02
3. Thông tin học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
Về kiến thức:
- Có những hiểu biết chung về cơ học, cụ thể là về những dạng chuyển động cơ bản gắn với thực
tiễn như chuyển động rơi tự do, ném ngang hay ném xiên một vật... chuyển động tròn. Các định luật cơ
bản của cơ học cổ điển, các định lí, phương trình cơ bản của cơ học chất lỏng và những ứng dụng trong
các lĩnh vực nông nghiệp.
- Các kiến thức của nhiệt học về sự thay đổi trạng thái khí được trình bày thông qua nội dung của
những cơ sở của thuyết động học phân tử. Ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt.
- Có kiến thức cơ bản về vật lí hạt nhân như cấu tạo hạt nhân nguyên tử, sự phóng xạ hạt nhân,
các phản ứng hạt nhân. Những ứng dụng của vật lí hạt nhân trong lĩnh vực nông lâm như đồng vị phóng
xạ, bức xạ ion hóa...
- Xây dựng thói quen bảo vệ cây xanh và bảo vệ môi trường
- Nội dung chương trình kết hợp với phương pháp giảng dạy tạo cho sinh viên phương pháp tư
duy và nghiên cứu khoa học.
Về kỹ năng:
- Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá.
- Có khả năng tự học và nghiên cứu tài liệu để trình bày, thảo luận, phân tích với nhóm và tập thể
các nội dung học tập, từ đó rèn luyện tác phong học tập và nghiên cứu khoa học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Bao gồm các kiến thức cơ bản về các dạng vận động đơn giản thường gặp trong đời sống; các
nguyên lý cơ bản nhất của vật chất; một số quy luật vật lý thường diễn ra có ứng dụng trong môi trường
sinh học.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. TS. Dương Văn Lợi – Số điện thoại: 0982.342.904.
7.2. ThS. Phạm Hồng Sơn – Số điện thoại: 0975.412.683.
7.3. ThS. Doãn Phương Lan – Số điện thoại: 0979.921.635
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: Dự học đầy đủ theo quy chế của Bộ GD & ĐT.
- Bài tập: Hoàn thành các bài tập học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập:
20%
+ Điểm đánh giá nhận thức, thái độ:
10%
+ Điểm chuyên cần:
10%
+ Điểm thi giữa học phần:
10%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
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Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài tiểu luận, bài kiểm tra học trình được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
[1] Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương tập 1, 2, 3, NXB Giáo dục, 2005.
[2] Lương Duyên Bình, Bài tập vật lý đại cương tập 1, 2, 3, NXB Giáo dục, 2005.
12.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Hữu Mình, Cơ học, NXB Giáo dục, năm 2004.
[2] Vũ Trọng Tuân, Nhiệt học, NXB Giáo dục, năm 2004.
[3] Vũ Thanh Khiết, Điện học, NXB Giáo dục, năm 2005.
13. Nội dung chi tiết
Chương
Nội dung lên lớp
Nội dung sv tự học
1. Đối tượng
3. Các đại lượng vật lí
Mở đầu
2. Phương pháp nghiên cứu
4. Đơn vị của các đại lượng
Đối tượng và phương
a. Phương pháp thực nghiệm
Giáo trình Vật lý đại cương tập 1
pháp nghiên cứu
b. Phương pháp tiên đề
- Lương Duyên Bình - Trang 14
(1 tiết LT)
– 16.
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.3. Chuyển động của chất lỏng
1.1.1. Chuyển động cơ học
trong trạng thái dừng.
1.1.2. Hệ quy chiếu
1.3.1. Trạng thái chảy dừng của
1.1.3. Vận tốc
chất lỏng
Chương 1
1.1.4. Gia tốc
1.3.2. Phương trình liên tục,
Động học chất điểm
1.2. Một số chuyển động cơ bản
phương trình Becnulli.
(3 tiết: 2LT+1BT)
1.2.1. Chuyển động thẳng đều
Giáo trình Vật lý đại cương tập 1
1.2.2. Chuyển động thẳng biến đổi - Lương Duyên Bình - Trang 113
đều
– 120.
1.2.3. Chuyển động tròn
Làm bài tập: 1.2 đến 1.6; 1.10
1.2.4. Chuyển động của vật bị ném
đến 1.14 (Btập VLĐC tập 11.4. Bài tập ví dụ
T15).
2.1. Định luật I Niu tơn, hệ quy 2.4. Các lực trong tự nhiên. Đo lực
chiếu quán tính
2.4.1. Các lực trong tự nhiên
2.1.1. Hệ quy chiếu quán tính
a. Lực hấp dẫn
2.1.2. Định luật I Niu tơn
b. Trọng lực
2.2. Định luật II Niu tơn. Các định c. Lực tĩnh điện
lí về động lượng
d. Lực đàn hồi
2.2.1. Định luật II Niu tơn
e. Lực ma sát
2.2.2. Các định lí về động lượng
g. Lực cản của môi trường
2.2.3. Định luật bảo toàn động 2.4.2. Đo lực
Chương 2
lượng
Giáo trình Vật lý đại cương tập 1
Động lực học chất điểm
2.3. Định luật III Niu tơn
- Lương Duyên Bình - Trang 36
(3 tiết: 2LT+1BT)
2.5. Bài tập ví dụ
– 42.
Làm bài tập: 2.1 đến 2.6; 2.10
đến 2.13 (Btập VLĐC tập 1T28).
Chương 3
3.2. Động năng. Định lí động năng 3.1. Năng lượng. Công. Công
Năng lượng
cho một chất điểm
suất
(3 tiết: 1LT+2BT)
3.3. Thế năng. Công của lực thế và 3.1.1. Năng lượng
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Chương 4
Sóng cơ học
(3 tiết:2LT+1BT)

Chương 5
Những cơ sở của thuyết
động học phân tử chất
khí
(3 tiết: 2LT+1BT)

Chương 6
Những tính chất của
chất lỏng
(3 tiết: 2LT+1BT)

sự biến đổi thế năng
3.3.1. Lực thế
3.3.2. Thế năng
3.3.3. Công của lực thế và sự biến
đổi thế năng
3.4. Cơ năng, định luật bảo toàn cơ
năng
3.5. Bài tập ví dụ
4.2. Phương trình sóng
4.3. Năng lượng sóng
4.4. Giao thoa sóng
4.6. Bài tập ví dụ

3.1.2. Công
3.1.3. Công suất
Giáo trình Vật lý đại cương tập 1
- Lương Duyên Bình - Trang 61
– 64.
Làm bài tập: 4.8 đến 4.12; 4.14
đến 4.18 (Bài tập VLĐC tập 1T58)
4.1. Các khái niệm mở đầu
Giáo trình Vật lý đại cương tập 2
- Lương Duyên Bình - Trang 294
– 297.
4.5. Âm và siêu âm
Giáo trình Vật lý đại cương tập 2
- Lương Duyên Bình - Trang 314
– 324.
Làm bài tập: 9.2; 9.3; 9.5; 9.7;
9.8 (Btập VLĐC tập 2-T92).
5.1. Khí lý tưởng
5.2. Áp suất và nhiệt độ
5.3. Phương trình trạng thái khí lý 5.2.1. Áp suất
tưởng
5.2.2. Nhiệt độ
5.3.1. Thông số trạng thái
Giáo trình Vật lý đại cương tập 1
5.3.2. Phương trình trạng thái
- Lương Duyên Bình - Trang 142
5.4. Các định luật chất khí lý tưởng - 144.
5.4.1. Định luật Boilo-Mariot
Làm bài tập: 01 đến 07; 09 đến
5.4.2. Định luật Saclo
11; (Bài tập VLĐC tập 1-T82)
5.4.3. Định luật Gay-luytxac
5.4.4. Định luật Đan tôn
5.5. Bài tập ví dụ
6.2. Hiện tượng căng mặt ngoài của 6.1. Tính chất chung và cấu trúc
chất lỏng
phân tử của chất lỏng
6.2.1. Hình cầu tác dụng phân tử, áp 6.1.1. Những tính chất chung
suất phân tử
6.1.2. Cấu trúc phân tử
6.2.2. Lực căng mặt ngoài của chất Giáo trình Vật lý đại cương tập 1
lỏng
- Lương Duyên Bình - Trang 170
a. Định nghĩa
- 172.
b. Đặc điểm
6.4. Áp suất phụ gây bởi mặt
6.2.3. Năng lượng mặt ngoài (năng khum của chất lỏng
lượng tự do)
Giáo trình Vật lý đại cương tập 1
6.3. Hiện tượng dính ướt và không - Lương Duyên Bình - Trang 236
dính ướt
- 238.
6.3.1. Hiện tượng
6.3.2. Góc bờ
6.5. Hiện tượng mao dẫn
6.5.1. Hiện tượng
6.5.2. Biểu thức tính độ cao chênh
lệch
a. Chất lỏng làm ướt vật rắn
b. Chất lỏng không làm ướt vật rắn
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Chương 7
Trường tĩnh điện
(3 tiết: 2LT+1BT)

Chương 8
Dòng điện không đổi
(2 tiết LT)

Chương 9
Từ trường
(3 tiết: 2LT+1BT)

Chương 10
Phóng xạ trong sinh
học
(3 tiết: 2LT+1BT)

7.1. Định luật Coulomb
7.1.1. Các khái niệm cơ bản
7.1.2. Định luật Coulomb
a. Định luật Coulomb trong chân
không
b. Định luật Coulomb trong môi
trường chất
7.2. Điện trường
7.2.1. Khái niệm điện trường.
Vector cường độ điện trường
a. Khái niệm
b. Vector cường độ điện trường
7.2.2. Đường sức điện trường. Điện
thông
a. Đường sức điện trường
b. Điện thông
7.4. Bài tập ví dụ
8.1. Đại cương về dòng điện
8.1.1. Các khái niệm mở đầu
8.1.2. Những đại lượng đặc trưng
a. Cường độ dòng điện
b. Suất điện động
8.2. Công và công suất điện. Các
định luật
8.2.1. Công và công suất
8.2.2. Đinh luật Jun-Len xơ
8.2.3. Định luật Ôm

7.3. Năng lượng điện trường
7.3.1. Năng lượng của tụ điện
7.3.2. Năng lượng điện trường
Giáo trình Vật lý đại cương tập 2
- Lương Duyên Bình - Trang 83 87.
Làm bài tập: 1.1 đến 1.7; 1.10;
1.11 (Btập VLĐC tập 2-T10).

8.3. Dòng điện trong các môi
trường
8.3.1. Dòng điện trong kim loại
8.3.2. Dòng điện trong chất điện
phân
8.3.3. Dòng điện trong chân
không
8.3.4. Dòng điện trong chất khí
8.3.5. Dòng điện trong chất bán
dẫn
Giáo trình Vật lý đại cương tập 2
- Lương Duyên Bình - Trang 80 132.
9.1. Tương tác từ. Định luật Ampe
9.4. Năng lượng từ trường
9.1.1. Tương tác từ
Giáo trình Vật lý đại cương tập 2
9.1.2. Định luật Ampe
- Lương Duyên Bình - Trang 188
9.2. Từ trường. Định luật Bio – - 190.
Sava – Laplace
Làm bài tập: 4.1 đến 4.10 (Btập
9.2.1. Từ trường
VLĐC tập 2-T41).
9.2.2. Định lí Bio-Sava-Laplace
9.2.3. Cảm ứng từ của một số dòng
điện có dạng đơn giản
9.3. Lực Loren
10.2. Phóng xạ tự nhiên
10.1. Các đặc trưng của hạt nhân
10.2.1. Hiện tượng
10.1.1. Điện tích và khối lượng
10.2.2. Định luật phóng xạ
của hạt nhân
10.2.3. Quy tắc dịch chuyển:
10.1.2. Các thành phần của hạt
a. Phân rã anpha
nhân
b. Phân rã bêta
10.1.3. Lực hạt nhân. Năng lượng
c. Phân rã gama
liên kết
10.3. Ứng dụng phóng xạ.
a. Lực hạt nhân
10.4. Bài tập ví dụ
b. Năng lượng liên kết
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Giáo trình Vật lý đại cương tập 3
- Lương Duyên Bình - Trang 178
- 190.
Làm bài tập: 10.1 đến 10.8 (Bài
tập trong giáo án giảng dạy).
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Hoá phân tích

Mã học phần: HVP0024

2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hóa học
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 25 tiết
4.2. Thực hành: 10 tiết
5. Mục tiêu của học phần
- Mục tiêu về kiến thức: Sinh viên nắm được cơ sở lí thuyết về cân bằng ion trong dung dịch để
vận dụng vào một số phương pháp phân tích. Với học phần này chúng tôi chỉ yêu cầu sinh viên ở mức
độ hiểu, mục đích là để hỗ trợ kiến thức chuyên ngành, và cũng là nền tảng cho sinh viên có thể học
nâng cao hơn.
- Mục tiêu về kỹ năng:
Sau khi học xong phần này sinh viên phải có các kĩ năng:
+ Mô tả đúng các cân bằng xảy ra trong dung dịch các chất điện li
+ Có kĩ năng thực hành về phân tích và chuẩn độ thể tích
+ Biết vận dụng những kiến thức hóa học phân tích vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này gồm 2 phần
Phần 1. Cơ sở lí thuyết hoá học phân tích. Cung cấp những kiến thức cơ bản của hoá học phân
tích và làm quen với các phương pháp phân tích đơn giản.
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của hoá phân tích
Chương 2. Phân tích khối lượng
Chương 3. Phân tích thể tích
Chương 4. Các phương pháp phân tích công cụ.
Phần 2. Thực hành hoá học phân tích. Vận dụng lí thuyết làm 6 bài thực hành. Xác định độ chua,
hàm lượng mùn, đạm trong đất, chuẩn độ.
7. Thông tin về giảng viên
1. ThS. Lê Quốc Khánh:
SĐT: 0973.465.333
2. ThS. Hoàng Hải Long:
SĐT: 0914080998
3.ThS. Lê Sỹ Bình:
SĐT: 0984.377.061
4. ThS. Phạm Thị Chuyên:
SĐT: 0979.945.845
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp đầy đủ
- Làm đầy đủ bài tập
- Tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra, tất cả các bài thực hành.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm bộ phận
- Chuyên cần:
trọng số 20%
- Thực hiện các yêu cầu của giáo viên: trọng số 10%
- Kiểm tra:
trọng số 20%
9.2. Điểm thi kết thúc học phần:
trọng số 50%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần phải đạt các điều kiện sau:
- Dự ít nhất 90% số tiết trên lớp (trừ những trường hợp đặc biệt thì dự không dưới 70%)
- Điểm bộ phận phải đạt từ 3 điểm trở lên (thang điểm 10)
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11. Thang điểm: 10 điểm
Hình thức thi: Tự luận
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Nguyễn Trường Sơn (chủ biên).2007, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vinh. Giáo trình Hoá
phân tích. NXB Nông Nghiệp.
2. Từ Vọng Nghi. 2001,Hoá phân tích. Phần I. Cơ sở lí thuyết các phương pháp hoá học phân tích.
NXB ĐHQG, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Tinh Dung. 2009, Cân Bằng ion trong dung dịch. NXB ĐHSP Hà Nội.
2. Nguyễn Tinh Dung, Đào Thị Phương Diệp. 2007,Hóa học phân tích - Câu hỏi và bài tập cân
bằng ion trong dung dịch, NXB Đại học Sư phạm.
3. Trần Tứ Hiếu. 2002, Hoá học phân tích. NXB ĐHQG Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Phần 1. Cơ sở lý thuyết Hoá phân tích
Chương 1. Các 1.1. Mở đầu
khái niệm cơ bản 1.1.1. Hoá phân tích và vai trò của nó
của hoá phân tích 1.1.2. Phân loại các phương pháp phân
2 tiết: LT: 2,0; tích
BT: 0,0; TL: 0,0; 1.2. Phân loại các phương pháp phân tích
TH: 0,0
1.2.1. Phân loại theo bản chất của phương
pháp phân tích
1.2.2. Phân loại theo khối lượng và lượng
chứa của chất phân tích trong mẫu
1.2.3. Chọn lựa phương pháp phân tích
1.3. Các bước cơ bản trong hoá phân tích
1.4. Lấy mẫu và sử lí mẫu trong hoá phân
tích
1.4.1. Lấy mẫu
1.4.2. Lập hồ sơ mẫu
1.4.3. Khoáng hóa mẫu
1.5. Hoá phân tích định tích
1.5.1. Phân tích định tính các hợp chất
vô cơ bằng phương pháp hóa học
1.5.2. Phân tích định tính các hợp chất
hữu cơ bằng phương pháp hóa học
1.5.3. Phân tích định tính các hợp
chất bằng phương pháp công cụ
1.6. Hoá phân tích định lượng
1.7. Dụng cụ đo, thiết bị đo và hoá chất
1.7.1. Dụng cụ thủy tinh
1.7.2. Thiết bị đo
1.7.3. Hóa chất tinh khiết, nước cất
1.8. Một số loại nồng độ dung dịch
thường dùng trong hoá phân tích
Chương 2. Phân 2.1. Các khái niệm cơ bản trong phân
tích khối lượng
tích khối lượng
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4 tiết: LT: 3,0; 2.1.1. Phương pháp tách phương pháp
BT: 1,0; TL: 0,0; chưng cất hoặc đốt cháy
TH: 0,0
2.1.2. Phương pháp nhiệt phân
2.1.3. Phương pháp kết tủa
2.2. Phương pháp phân tích khối lượng
kết tủa
2.2.1. Yêu cầu của dạng kết tủa
2.2.2. Yêu cầu của dạng cân
2.2.3. Sự gây bẩn của kết tủa
2.2.4. Một số kĩ thuật trong phương pháp
phân tích khối lượng kết tủa
2.2.5. Một số ứng dụng cụ thể
2.2.6. Ưu nhược điểm của phương
pháp phân tích khối lượng kết tủa
Kiểm tra 1 tiết
Chương 3. Phân
tích thể tích
12 tiết: LT: 10;
BT: 2,0; TL: 0,0;
TH: 0,0

3.1. Những khái niệm cơ bản về phân tích
thể tích
3.2. Yêu cầu của phản ứng chuẩn độ
3.3. Phân loại phương pháp chuẩn độ
3.3.1. Phân loại phương pháp chuẩn độ
theo loại phản ứng
3.3.2. Phân loại phương pháp theo cách
tiến hành chuẩn độ
3.4. Cách pha dung dich tiêu chuẩn
3.5. Cách tính kết quả phân tích
3.6. Đường chuẩn độ
3.6.1. Định nghĩa
3.6.2. Đường chuẩn độ trung hoà
3.6.3. Đường chuẩn độ oxi hoá khử
3.6.4. Đường chuẩn độ kết tủa
3.6.5. Đường chuẩn độ tạo phức
3.6.6. Nhận xét chung về phương
pháp chuẩn độ. Ứng dụng của
phương pháp chuẩn độ
3.7. Chỉ thị
3.7.1. Khoảng đổi màu của chất chỉ thị
3.7.2. Nguyên tắc chọn chất chỉ thị
3.8. Các phép chuẩn độ thường
dùng
3.8.1. Chuẩn độ trung hoà
3.8.2. Chuẩn độ oxi hoá khử
3.8.3. Chuẩn độ kết tủa
3.8.4. Chuẩn độ complexon

Chương 4. Các
phương pháp phân
tích công cụ.
5 tiết: LT: 4,0;
BT: 1,0; TL: 0,0;
TH: 0,0

4.1. Phân loại phương pháp
4.1.1. Nhóm phương pháp quang học
4.1.2. Nhóm các phương pháp điện từ
4.1.3. Nhóm các phương pháp tách
4.1.4. Nhóm các phương pháp nhiệt
4.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân
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tử vùng tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy
4.2.1 Cơ sở lí thuyết của phương pháp so màu
2.2.2. Những yêu cầu đối với phức chất màu
2.2.3. Phổ hấp thụ và lựa chọn bước
sóng đo
2.2.4. Đo so màu
4.3. Phương pháp đo điện thế
4.3.1. Đặt vấn đề
4.3.2. Điện cực
4.3.3. Đo điện thế
4.3.4. Ứng dụng phương pháp đo điện
thế trong phương pháp phân tích
4.4. Phương pháp chiết
4.4.1. Khái niệm
4.4.2. Chiết chất rắn bằng chất
lỏng
4.4.3. Chiết chất lỏng bằng chất
lỏng
Kiểm tra 1 tiết
Phần 2. Thực hành Hoá phân tích
Tên bài thực
Nội dung SV thực hành
hành
Bài 1. Giới thiệu 1. Nội quy phòng thực hành
nội quy phòng
2. Cân phân tích
thực hành, dụng
3. Dụng cụ thủy tinh
cụ thực hành hóa
phân tích

Nội dung sinh viên tự học

2 tiết
Bài 2. Xác định
độ chua của đất
2 tiết

Bài 3. Xác định
hàm lượng mùn
trong đất
2 tiết
Bài 4. Xác định
hàm lượng đạm
trong đất
2 tiết
Bài 5. Phương
pháp chuẩn độ
axit – bazơ
2 tiết

1. Xác định độ chua của đất theo phương
pháp
so
màu
với
thuốc
thử
ALIAMOPSKI
2. Xác định độ chua thủy phân của đất
bằng phương pháp chuẩn độ
1. Xác định hàm lượng mùn trong đất
bằng phương pháp CHIURIN

Nghiên cứu về phương pháp so
màu với thuốc thử ALIAMOPSKI

1. Chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh
2. Chuẩn độ hỗn hợp axit HCl và
CH3COOH bằng NaOH

Chuẩn bị bản tường trình
‘’Phương pháp chuẩn độ axit –
bazơ’’

Nghiên cứu về phương pháp
CHIURIN
Chuẩn bị bản tường trình “Xác
định hàm lượng mùn trong đất”
1. Xác định hàm lượng đạm dễ tiêu trong Chuẩn bị bản tường trình “Xác
đất
định hàm lượng đạm trong đất”
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Soạn thảo văn bản

Mã học phần: VTV0006

2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 15 tiết.
4.2. Thực hành: 30 tiết.
5. Mục tiêu môn học
Trang bị cho sinh viên, học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản quản lí nhà nước;
phương pháp soạn thảo văn bản và ngôn ngữ soạn thảo văn bản; hiểu được các thành phần cấu thành văn
bản theo quy định pháp luật hiện hành; nắm vững phương pháp và quy trình soạn thảo văn bản quản lí
nhà nước thông thường; phương pháp soạn thảo văn bản khoa học; kinh tế. Áp dụng đúng quy định
pháp luật trong thực tiễn công tác văn thư lưu trữ.
Sinh viên, học viên hiểu và soạn thảo được một số văn bản thông dụng trong hoạt động thực tiễn
đúng với quy định pháp luật như báo cáo, tờ trình, quyết định, biên bản, đề án, công văn, thông báo, kế
hoạch công tác... và những văn bản hành chính liên quan trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Sinh
viên, học viên có kĩ năng làm đề tài nghiên cứu khoa học; có kĩ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 05 chương đề cập đến những nội dung kiến thức:
- Khái quát về văn bản trong quản lí nhà nước; quan hệ giữa văn bản với hệ thống quản lí.
- Phương pháp và ngôn ngữ soạn thảo văn bản quản lí nhà nước.
- Thể thức văn bản quản lí nhà nước.
- Phương pháp soạn thảo một số văn bản quản lí nhà nước thông dụng (báo cáo, biên bản, tờ
trình, quyết định, công văn, thông báo, kế hoạch công tác) trong các cơ quan nhà nước.
- Phương pháp soạn thảo văn bản khoa học, kinh tế.
7. Thông tin về giảng viên
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa – Giảng viên chính. Điện thoại: 0912950694
- Tiến sĩ Hà Thị Mai Thanh – Giảng viên. Điện Thoại: 0984568889
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Lên lớp học kiến thức về lí thuyết và làm bài tập thực hành: 45 tiết (trong đó có 15 tiết lí thuyết
và 30 tiết thực hành).
- Làm bài tập ở nhà và chữa bài tập thực hành trên lớp.
- Tự học, tự nghiên cứu: 60 tiết.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm quá trình (50%) + Điểm thi kết thúc học phần (50%), trọng số điểm
quy định như sau:
- Điểm quá trình (có trọng số 50%) gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên (20 % ): Đánh giá việc chuyên cần đến lớp, tích cực tham gia phát biểu
xây dựng bài.
+ Khối lượng bài tập thực hành đã được giao phải hoàn thành: 20 %.
+ Kiểm tra hết học phần (10 % ): Kiểm tra 01 lần theo lịch trình giảng dạy bằng hình thức viết.
- Điểm thi kết thúc học phần (có trọng số 50 %): Hình thức thi viết (thực hiện theo quy chế thi
hiện hành của Nhà trường).
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp theo quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập thực hành và có bài kiểm tra hết học phần.
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11. Thang điểm: 10/10
12. Tài liệu học tập
12.1 Tài liệu chính
1. Nguyễn Mạnh Hiển (2004), Giáo trình Văn bản và phương pháp soạn thảo văn bản trong
quản lí, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội.
2.Thông tư, số 01/ 2011 / TT – BNV (về việc hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản).
12.2 Tài liệu tham khảo
1. Lê Văn In (1999), Mẫu soạn thảo văn bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. TS. Lưu Kiếm Thanh (2003), Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lí hành chính nhà nước, Nhà
xuất bản Thống Kê, Hà Nội.
3. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ: Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; pháp lệnh lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi
hành
4. Nguyễn Văn Thông (2004), Hướng dẫn kĩ thuật soạn thảo văn bản ( Dùng cho các cơ quan
hành chính, sư nghiệp, các đoàn thể, các đơn vị kinh tế và công dân ), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
5. Lê Thành Kính - Châu Thành Nam (2002), Quy trình soạn thảo và mẫu các văn bản thông
dụng dùng trong quản lí đơn vị hành chính - sự nghiệp và kinh tế, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
6. Nguyễn Thế Phần (2008), Giáo trình Kĩ thuật soạn thảo văn bản quản lí kinh tế và quản trị
kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
13. Đề cương chi tiết học phần
Tên bài, số tiết
Chương 1: Khái quát văn
bản quản lí nhà nước và
mối quan hệ giữa văn
bản với hệ thống quản lí
(6 tiết): 2 LT; 2 TH x 2 =
4 tiết)

Chương 2: Phương pháp
và ngôn ngữ soạn thảo
văn bản quản lí nhà nước
(9 tiết: 3 LT; 3 TH x 2 =
6 tiết)

Nội dung lên lớp
1. Khái quát văn bản quản lí Nhà nước
1.1. Khái niệm về văn bản và văn bản
quản lí Nhà nước
1.2. Chức năng của văn bản quản lí
Nhà nước
1.3 Yêu cầu đối với một văn bản quản
lí Nhà nước
1.4. Các loại văn bản quản lí Nhà nước
2. Mối quan hệ giữa văn bản với hệ
thống quản lí
2.1. Quan hệ giữa pháp luật với Nhà
nước
2.2. Văn bản và chế độ làm việc trong
cơ chế quản lí
2.3. Văn bản và vấn đề uỷ quyền trong
quản lí
3. Bài tập: Làm các dạng bài tập có liên
quan tới vấn đề ủy quyền trong quản lí;
chế độ làm việc trong cơ chế quản lí;
mối quan hệ giữa nhà nước và hệ thống
văn bản.
1. Một số nguyên tắc trong soạn thảo
văn bản quản lí Nhà nước.
2. Quy tắc trong soạn thảo văn bản
quản lí Nhà nước.
3. Một số thủ tục trong soạn thảo văn
bản quản lí Nhà nước
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Nội dung sinh viên tự học
- Đọc và tóm tắt giáo trình [1;
7 – 30].
- Đọc các tài liệu có liên quan
trong danh mục tài liệu tham
khảo.
- Làm bài tập 1 (loại câu bài
tập 4 điểm) trong bộ Dữ liệu
ngân hàng đề thi.

- Đọc và tóm tắt giáo trình [1;
32 – 50].
- Đoc các tài liệu có liên quan
trong danh mục tài liệu tham
khảo.
- Làm bài tập 1 (loại câu bài

Chương 3: Thể thức văn
bản quản lí nhà nước
(9 tiết: 3 LT; 3 TH x 2 =
6 tiết)

Chương 4: Phương pháp
soạn thảo một số văn bản
quản lí nhà nước thông
thường
(12 tiết: 4 LT; 4 TH x 2
= 8 tiết)

Chương 5: Phương
pháp soạn thảo văn bản
khoa học, kinh tế (9 tiết:
3 LT; 3 TH x 2 = 6 tiết)

4. Ngôn ngữ soạn thảo văn bản quản lí
Nhà nước
5. Bài tập: Làm các bài tập có liên quan
tới vấn đề sao văn bản; chuyển văn
bản; tìm hiểu về các loại con dấu (đặc
biệt dấu khẩn, dấu mật)
1. Khái niệm về thể thức văn bản quản
lí Nhà nước
2. Ý nghĩa của việc quy định thể thức
hành chính văn bản
3. Thành phần kết cấu bắt buộc của văn
bản quản lí Nhà nước
4. Bài tập: Làm các bài tập có liên quan
tới thể thức của văn bản pháp quy và
văn bản cá biệt; ý nghĩa của các kí hiệu
được viết tắt trong các văn bản quản lí;
vẽ mẫu thể hiện thể thức của công văn
và các văn bản có tên loại.
1. Báo cáo (Khái niệm; đặc điểm; các
loại báo cáo; cách soạn thảo báo cáo)
2. Tờ trình (Khái niệm; đặc điểm; cách
soạn thảo tờ trình)
3. Quyết định (Khái niệm; đặc điểm;
các loại quyết định; cách soạn thảo
quyết định)
4. Biên bản (Khái niệm; đặc điểm; các
loại biên bản; cách soạn thảo biên bản)
5. Kế hoạch công tác (Khái niệm; đặc
điểm; các loại kế hoạch công tác; cách
soạn thảo kế hoạch công tác)
6. Công văn (Khái niệm; đặc điểm; các
loại công văn; cách soạn thảo công
văn)
7. Thông báo (Khái niệm; đặc điểm;
cách soạn thảo thông báo)
8. Bài tập: Làm các bài tập có dạng xác
định những thành phần kết cấu bắt
buộc của các văn bản quản lí nhà nước
thường gặp trong công tác, học tập
đồng thời trình bày mẫu, dựa vào mẫu
để soạn thảo hoàn chỉnh các văn bản
nói trên.
1. Soạn thảo văn bản khoa học
1.1. Khái quát về văn bản khoa học
1.2. Phương pháp soạn thảo văn bán
khoa học
2. Soạn thảo hợp đồng kinh tế
2.1. Khái niệm hợp đồng kinh tế
2.2. Điều kiện đảm bảo hợp đồng kinh
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tập 4 điểm) trong bộ Dữ liệu
ngân hàng đề thi.

- Đọc và tóm tắt giáo trình [1;
51 – 61].
- Đọc các tài liệu có liên quan
trong danh mục tài liệu tham
khảo.
- Làm các bài tập 8; 9; 10
(loại câu bài tập 2 điểm)
trong bộ Dữ liệu ngân hàng
đề thi.

- Đọc và tóm tắt giáo trình [1;
95 – 131].
- Đọc các tài liệu có liên quan
trong danh mục tài liệu tham
khảo.
- Làm các bài tập 1; 2; 3; 4; 5;
6; 7 (loại câu bài tập 2 điểm)
trong bộ Dữ liệu ngân hàng
đề thi.
- Làm các bài tập 2; 3; 4; 6; 7;
8; 10 (loại câu bài tập 4 điểm)
trong bộ Dữ liệu ngân hàng
đề thi.

- Đọc và tóm tắt giáo trình [1;
132 – 193].
- Đọc các tài liệu có liên quan
trong danh mục tài liệu tham
khảo.
- Làm các bài tập 5; 9 (loại
câu bài tập 4 điểm) trong bộ

tế hữu hiệu
Dữ liệu ngân hàng đề thi.
2.3. Hợp đồng kinh tế vô hiệu
2.4. Cấu trúc của hợp đồng kinh tế
3. Bài tập: Hướng dẫn sinh viên làm
các bài tập sắp xếp danh mục tài liệu
tham khảo; trình bày bìa của một đề tài
nghiên cứu khoa học; dựa vào mẫu tập
soạn thảo hợp đồng kinh tế.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Xã hội học nông thôn

Mã học phần: LTD0029

2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 giờ
4.3 Thực hành: 0 giờ
5. Mục tiêu học phần
5.1. Lý luận
- Hiểu và nắm vững đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, chức năng và nhiệm môn
học, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của lý luận Xã hội học nông thôn trong đời sống xã hội.
- Giúp người học nhìn nhận rõ ràng, chính xác hơn bức tranh toàn cảnh về xã hội nông thôn Việt
Nam trước và sau đổi mới.
- Trang bị phương pháp tiếp cận, nguyên tắc và quy trình xử lý một số tình huống chính trị.
5.2. Thực tiễn
- Biết cách vận dụng các kiến thức của môn học để lý giải các vấn đề của đời sống ở xã hội nông
thôn, dưới góc độ xã hội học; biết cách thiết kế, triển khai một nghiên cứu xã hội học về nông thôn.
- Giúp cho người cán bộ làm việc ở địa bàn nông thôn biết vận dụng những kiến thức đã học vào
xử lý các tình huống xã hội mà thực tiễn đặt ra.
5.3. Tư tưởng
- Hình thành cái nhìn biện chứng, khách quan, khoa học về sự hình thành, phát triển của xã hội
nông thôn từ xưa tới nay.
- Có những nhận thức đúng đắn, tránh nhận thức lệch lạc, sai trái về các vấn đề ở xã hội nông
thôn, bao gồm cả mặt tiến bộ và hạn chế.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần tập trung làm rõ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đặc thù
của xã hội học nông thôn. Khẳng định rằng xã hội học nông thôn là một chuyên ngành khoa học độc lập
trong hệ thống các chuyên ngành của khoa học xã hội học. Cung cấp những kiến thức khoa học từ góc
độ xã hội học về bản chất xã hội nông thôn, gia đình nông thôn, làng xã nông thôn, văn hóa nông thôn,
cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội nông thôn...
7. Thông tin về giảng viên
7.1. Giảng viên 1
+ Họ và tên: Phạm Thu Hà
+ Di động: 0915482277
+ Email: mekubill@gmail.com
7.2. Giảng viên 2
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
+ Di động: 0983.959.089
+ Email: thuylinhllct87@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề, bài tập được giao và ý kiến hỏi khi nghe
giảng trên lớp.
- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ, môn học theo quy định.
9. Quy định đánh giá người học
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9.1. Chuyên cần (trọng số 20%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 20%)
9.3. Kiểm tra (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%).
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết trên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra, bài thảo luận, bài tập nhóm.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
1. Tống Văn Chung (2001), Xã hội học nông thôn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Phạm Tất Dong - Lê Ngọc Hùng (2008), Xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
1. Phạm Văn Quyết - Nguyễn Qúy Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nxb Đại học
Quốc gia Hà Nội.
2. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1
1. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học chính - Khái niệm Xã hội học:
Khái lược về xã hội trị
Phạm Tất Dong - Lê Ngọc
học
1.1. Khái niệm xã hội, xã hội học
Hùng (2008), Xã hội học,
(4 tiết)
1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
Nxb Đại học Quốc gia Hà
2. Chức năng, nhiệm vụ
Nội.
2.1. Chức năng
- Sự phát triển của tư
2.2. Nhiệm vụ
tưởng xã hội học: Phạm
3. Cơ cấu và mối quan hệ
Tất Dong - Lê Ngọc Hùng
3.1. Cơ cấu
(2008), Xã hội học, Nxb
3.2. Mối quan hệ giữa xã hội học với các Đại học Quốc gia Hà Nội.
ngành khoa học khác
4. Sự ra đời và phát triển của xã hội học
4.1. Tính tất yếu sự ra đời của xã hội học
4.2. Sự phát triển của tư tưởng xã hội học
Chương 2
1. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học nông Vài nét sơ lược về sự
Đối tượng, chức
thôn
hình thành và phát triển
năng, nhiệm vụ của 1.1. Khái niệm Xã hội học nông thôn
của Xã hội học nông
Xã hội học nông
1.2. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học thôn: Tống Văn Chung
thôn
nông thôn
(2001), Xã hội học nông
(4 tiết)
2. Chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học thôn, Nxb Đại học Quốc
nông thôn
gia Hà Nội.
2.1. Chức năng
2.2. Nhiệm vụ
3. Vài nét sơ lược về sự hình thành và phát
triển của Xã hội học nông thôn
3.1. Trên thế giới
3.2. Ở Việt Nam
Chương 3
1. Khái niệm
Khái niệm phương pháp,
Phương pháp
1.1. Phương pháp
phương pháp nghiên cứu
nghiên cứu của Xã 1.2. Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
xã hội học: Phạm Tất
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hội học nông thôn
(5 tiết)

Chương 4
Bản chất xã hội
nông thôn
(5 tiết)

Chương 5
Gia đình nông thôn
(5 tiết)

Chương 6
Làng xã nông thôn
Việt Nam
(5 tiết)

2. Hệ các phương pháp nghiên cứu của Xã hội
học nông thôn
2.1. Phương pháp thực nghiệm Xã hội học
2.2. Phương pháp lịch sử
2.3. Phương pháp đối chiếu so sánh
2.4. Phương pháp thống kê xã hội học
2.5. Phương pháp chọn mẫu
2.6. Các phương pháp thu thập thông tin cụ thể
1. Sự khác nhau giữa nông thôn và đo thị
2. Đặc trưng về xã hội nông thôn Việt Nam
hiện nay
2.1. Môi trường
2.2. Kinh tế
2.3. Chính trị
2.4. Văn hóa
2.5. Con người
2.6. Gia đình
2.7. Tôn giáo
3. Mối quan hệ giữa nông thôn và đô thị
3.1. Quan hệ trao đổi các lợi ích vật chất
3.2. Trao đổi các dịch vụ xã hội
3.3. Trao đổi thông tin
3.4. Trao đổi các giá trị được tạo ra
3.5. Trao đổi văn hóa
4. Phân loại nông thôn và lịch sử nông thôn
4.1. Phân loại nông thôn
4.2. Lịch sử nông thôn Việt Nam sau Cách
mạng Tháng Tám
1. Khái niệm và chức năng của gia đình nông
thôn
1.1. Khái niệm gia đình
1.2. Chức năng của gia đình
2. Đặc điểm chung của gia đình nông thôn Việt
Nam
3. Các loại gia đình ở nông thôn
4. Hôn nhân trong xã hội nông thôn
4.1. Khái niệm hôn nhân
4.2. Hôn nhân trong xã hội nông thôn
4.3. Ly hôn trong xã hội nông thôn
1. Các loại khuôn mẫu cư trú
1.1. Khái niệm làng, xã
1.2. Các loại khuôn mẫu cư trú
1.3. Các kiểu phân bố không gian của làng
Việt
2. Các đặc trưng của làng Việt truyền thống
2.1. Làng là một cộng đồng lãnh thổ
2.2. Làng là một cộng đồng kinh tế
2.3. Làng là một cộng đồng chính trị tự quản
2.4. Làng là một cộng đồng pháp lý
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Dong - Lê Ngọc Hùng
(2008), Xã hội học, Nxb
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phân loại nông thôn và
lịch sử nông thôn: Tống
Văn Chung (2001), Xã hội
học nông thôn, Nxb Đại
học Quốc gia Hà Nội.

Các loại gia đình ở nông
thôn: Tống Văn Chung
(2001), Xã hội học nông
thôn, Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội.

Các loại khuôn mẫu cư
trú: Tống Văn Chung
(2001), Xã hội học nông
thôn, Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội.

Chương 7
Văn hóa nông thôn
(4 tiết)

Phần thảo luận
(4 tiết)

2.5. Làng là một cộng đồng an ninh có tính vũ
trang
2.6. Làng là một cộng đồng tín ngưỡng, văn
hóa
3. Làng xã nông thôn Việt Nam truyền thống
3.1. Không gian cư trú
3.2. Hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế
3.3. Một số đặc tính của người nông dân
4. Làng xã Việt Nam Hiện nay
4.1. Không gian cư trú
4.2. Hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế
4.3. Một số đặc tính của người nông dân
1. Khái niệm văn hóa
2. Các yếu tố của nền văn hóa
3. Các loại hình văn hóa ở Việt Nam
3.1. Văn hóa vật thể, phi vật thể
3.2. Nền văn hóa chung
3.3. Tiểu văn hóa
3.4. Phản văn hóa
4. Đặc điểm chung của văn hóa nông thôn
5. Các vùng văn hóa nông thôn Việt Nam

1. Nêu hệ thống những vấn đề cần nghiên cứu
của xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay (Khu
vực nông thôn nơi anh, chị sinh sống) và
phương hướng khắc phục vấn đề đó.
2. Phân tích những nét đặc trưng của văn hóa
Tây Bắc (của Tỉnh Sơn La, hay của một dân
tộc cụ thể: Thái, Mông, Dao...).
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- Các yếu tố của nền văn
hóa: Tống Văn Chung
(2001), Xã hội học nông
thôn, Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội.
- Các vùng văn hóa nông
thôn Việt Nam: Tống Văn
Chung (2001), Xã hội học
nông thôn, Nxb Đại học
Quốc gia Hà Nội.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Sinh thái môi trường

Mã học phần: NSU0213

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đai cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 24 tiết
4.2. Thực hành: 12 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Về kiến thức
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về :
- Những nguyên lý cơ bản trong sinh thái học với các cấp độ tổ chức của sự sống ( cá thể, quần
thể, quần xã, hệ sinh thái) và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp , bảo vệ thực vật, chăn
nưôi, quản lý tài nguyên và môi trường;
- Tài nguyên và môi trường, những vấn đề chính của ô nhiễm môi trường. Hậu quả của ô nhiễm
môi trường, giải pháp khắc phục, chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, những nguyên
lý và phương hướng cho hoạt động bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường trên
thế giới, ở Việt Nam và vùng Tây Bắc hiện nay
5.2.Về kỹ năng
Sinh viên sau khi học xong học phần có thể chủ động sử dụng những kiến thức khoa học về sinh
thái môi trường vào việc đánh giá, giải thích các hiện tượng sinh học tự nhiên và phân tích những tác
động của con người lên thiên nhiên một cách khoa học. Có khả năng ứng dụng các kiến thức đã học vào
thực tế sản xuất, đời sống xã hội, bảo vệ và phát triển môi trường bền vững; vận dụng được các kiến
thức vào chuyên ngành, vào đối tượng nghiên cứu cụ thể.
5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có ý tự học, tích lũy kiến thức Có năng lực lập kế hoạch, phát huy trí tuệ tập thể trong việc bảo
vệ tài nguyên, môi trường phát triển bền vững.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học bao gồm các nội dung chủ yếu
Phần 1: Gồm các kiến thức về môi trường sống và quan hệ giữa sinh vật với môi trường sống của
chúng, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.
Phần 2: Gồm các nội dung về tài nguyên thiên nhiên, tác động của con người đến tài nguyên, môi
trường, các biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
- Là môn khoa học có liên quan mật thiết với nhiều môn khoa học khác như: vật lý học, Hoá
học… và đặc biệt là các môn trong ngành sinh học như động vật học, thực vật, hình thái học, tế bào học,
… vì vậy khi học tập môn này sinh viên cần đọc thêm nhiều tài liệu khác.
7. Thông tin về giảng viên: Vũ Thị Liên
Số ĐT: 0914.662.467
Trần Hồng Sơn
Số ĐT:0947140785
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thực tập.
9. Qui định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận có trọng số 50% bao gồm (điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập
5%; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận 5%, điểm chuyên cần 5%; điểm tiểu luận
(thu hoạch) 5%; điểm kiểm tra giữa học phần 10%; điểm thực hành 20%)
39

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1.Giáo trình chính
[1].Phạm Văn Phê và cộng sự, 2013. Giáo trình sinh thái môi trường. Nxb Nông nghiệp Hà Nôi.
12.2.Tài liệu tham khảo
[2]. Trần Kiên, Hoàng Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn, 2002. Giáo trình Sinh thái học và Môi
trường.Nxb Giáo dục Hà Nội
[3]. Lê Văn Khoa và cộng sự (2009). Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, Nxb Giáo dục.
[4]..Dương Hữu Thời, 2001. Cơ sở sinh thái học. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội
[5].Trần Đức Viên, Phạm Văn Phê, 2007. Sinh thái học nông nghiệp (Giáo trình) Nxb Đại học sư
phạm Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
tiết
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 913- về nội dung Định nghĩa,
1.Định nghĩa, đối tượng và nhiệm vụ của sinh
đối tượng và nhiệm vụ của sinh
thái học
thái học; Đọc tài liệu [2] Nội
Mở đầu
2.Nội dung cơ bản của sinh thái học
dung cơ bản của sinh thái học;.
(LT1 tiết)
3. Phương pháp nghiên cứu Sinh thái học
Phương pháp nghiên cứu Sinh
4.Ý nghĩa của sinh thái học
thái học;Ý nghĩa của sinh thái
học
Đọc bổ sung tài liệu [3] và
tài liệu [4]
1.1. Sinh thái học cá thể
Đọc trước tài liệu [1] về Các
1.1.1. Các khái niệm về sinh thái học cá thể
khái niệm về sinh thái học cá
1.1.2.Một số quy luật cơ bản của sinh thái học
thể;Một số quy luật cơ bản của
1.1.3.Tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh sinh thái học;Tác động của các
vật và sự thích nghi của sinh vật với các điều
nhân tố sinh thái lên sinh vật và
kiện sinh thái khác nhau
sự thích nghi của sinh vật với
1.1.3.Tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh các điều kiện sinh thái khác
Chương 1.
vật và sự thích nghi của sinh vật với các điều
nhau từ trang 13-30. Đọc bổ
Sinh thái cá
kiện sinh thái khác nhau
sung tài liệu [2] từ trang 10 thể, quần
1.1.4. Nhịp sinh học
51.và tài liệu 3
thể, quần xã 1.2. Sinh thái quần thể
(LT 8 tiết)
1.2.1. Khái niệm quần thể sinh vật
1.2.2.Mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong
một quần thể
1.2.3.Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh
vật
Đọc trước tài liệu [1] về Khái
1.2.4.. Sự biến động số lượng cá thể của quần
niệm quần thể sinh vật; Mối
thể và trạng thái cân bằng số lượng cá thể trong
quan hệ sinh thái giữa các cá thể
quần thể
trong một quần thể; Những đặc
1.3. Sinh thái quần xã
trưng cơ bản của quần thể sinh
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1.3.1. Định nghĩa , phân loại quần xã
vật; Sự biến động số lượng cá
1.3.2. Các mối quan hệ sinh thái giữa các loài thể của quần thể và trạng thái
trong nội bộ quần xã
cân bằng số lượng cá thể trong
1.3.3. Những tính chất cơ bản của quần xã
quần thể từ trang 31 – 47. Đọc
1.3.4. Sự diễn thế sinh thái
bổ sung tài liệu [2] từ trang 51 7 2 và tài liệu 3

Thực hành

Chương 2.
Hệ sinh thái
(LT 6 tiết)

Thực hành
Chương 3.
Tài nguyên –
Môi trường
(LT 6 tiết)

Đọc trước tài liệu [1] về Định
nghĩa , phân loại quần xã;Các
mối quan hệ sinh thái giữa các
loài trong nội bộ quần xã
;Những tính chất cơ bản của
quần xã;Sự diễn thế sinh thái
từ trang 47-57. Đọc bổ sung tài
liệu [2] từ trang 73 -92 và tài
liệu 3
Bài 1. Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sông
sinh vật (4 tiết)
Đọc trước tài liệu [1] về Khái
niệm hệ sinh thái;Thành phần
2.1.Khái niệm hệ sinh thái
và cấu trúc của hệ sinh thái;Sự
2.2. Thành phần và cấu trúc của hệ sinh thái
chuyển hoá vật chất trong hệ
2.3.Sự chuyển hoá vật chất trong hệ sinh thái
sinh thái (Chuỗi thức ăn;Lưới
2.3.1.Chuỗi thức ăn
thức ăn; Bậc dinh dưỡng và
2.3.2.Lưới thức ăn
tháp sinh thái;Chu trình sinh
2.3.3.Bậc dinh dưỡng và tháp sinh thái
địa hóa;Khả năng tự điều chỉnh
2.3.4.Chu trình sinh địa hóa
của các hệ sinh thái ) từ trang
2.3.5. Khả năng tự điều chỉnh của các hệ sinh
57- . Đọc bổ sung tài liệu [4] từ
thái
trang 57-70 và đọc bổ sung tài
2.4. Sự trao đổi năng lượng trong các hệ sinh
liệu [2] từ trang 92-105 và tài
thái
liệu 3
2.4.1. Đặc điểm chung của các dòng vận
Đọc trước tài liệu [1] về Sự trao
chuyển năng lượng
đổi năng lượng trong các hệ
2.4.2. Năng suất của hệ sinh thái
sinh thái;Các hệ sinh thái chính
2.5. Các hệ sinh thái chính
từ trang 70- 84. Đọc bổ sung tài
2.6. Các HST Nông – Lâm nghiệp
liệu [2] từ trang 105 -122 và tài
* Kiểm tra chương 1 và chương 2
liệu 3
Đọc trước tài liệu [5] về Các
HST Nông – Lâm nghiệp
Bài 2. Cạnh tranh cùng loài và khác loài ở thực vât và xây dựng chuỗi thức ăn ,
lưới thức ăn của 1 hệ sinh thái (4 tiết)
Đọc trước tài liệu [1] về
3.1. Tài nguyên
1 Tài nguyên
3.1.1. Định nghĩa, phân loại tài nguyên
Định nghĩa, phân loại tài
3. 1.2. Các loại tài nguyên chính
nguyên ;Các loại tài nguyên
a. Tài nguyên đất
a1. Ý nghĩa của đất đối với con người và sinh chính
vật
a 2.Tài nguyên đất trên thế giới và ở Việt Nam
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a.
b.

Tài nguyên đất
Tài nguyên nước

a3.Các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài
nguyên đất
b.Tài nguyên nước
b1. Tài nguyên nước đối với con người và sinh
vật
b2.Tài nguyên nước trên thế giới và ở Việt Nam
b3.Các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài
nguyên nước
c. Tài nguyên rừng
c1. Vai trò của rừng đối với môi trường và cuộc
sống của con người
c2.Tài nguyên rừng trên thế giới và ở Việt
Nam
c3.Các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng
d. Đa dạng sinh học
d.1.Những vấn đề chung về đa dạng sinh học
d.2.Đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt
Nam
d.3.Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
3.2. Môi trường
3.2.1 Định nghĩa, phân loại môi trường
3.2.2. Các chức năng cơ bản của môi trường
3.2.3. Ô nhiễm môi trường
a. Ô nhiễm nước
b. Ô nhiễm đất
c. Ô nhiễm không khí
d. Ô nhiễm tiếng ồn và những dạng ô nhiễm
khác

Chương 4.
Sinh thái học
trong bảo vệ
môi trường
(LT 3 tiết)

4.1. Thực trạng môi trường và những quan
điểm chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường ở
Việt Nam
4.2. Giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi
trường
4.2.1. Khái niệm môi trường phát triển bền
vững
4.2.2. Ba định hướng cơ bản về giáo dục bảo
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từ trang 90-98 và 138- 170. Đọc
bổ sung tài liệu [2] từ trang 132
-134;143-145 và tài liệu 3

Đọc trước tài liệu [1] về Tài
nguyên rừng;Đa dạng sinh học
từ trang 126- 138. Đọc bổ sung
tài liệu [2] từ trang 137 -143 và
tài liệu 3

Đọc trước tài liệu [1] về Môi
trường (Định nghĩa, phân loại
môi trường
Các chức năng cơ bản của môi
trường) ;Ô nhiễm môi trường
a. Ô nhiễm nước
b. Ô nhiễm đất
c. Ô nhiễm không khí
d. Ô nhiễm tiếng ồn và những
dạng ô nhiễm khác
từ trang 90- 97; 139-152;161170;179-187. Đọc bổ sung tài
liệu [2] từ trang 90- 97 ; 161 170 .Đọc bổ sung tài liệu
[2]163-182 và tài liệu 3
Đọc trước tài liệu [2] về Thực
trạng môi trường và những quan
điểm chỉ đạo công tác bảo vệ
môi trường ở Việt Nam;
Giáo dục bảo vệ và phát triển
bền vững môi trường và 3 định
hướng cơ bản về giáo dục bảo
vệ môi trường từ trang 204 -

vệ môi trường
4.2.3.Các nguyên tắc xây dựng xã hội phát
triển bền vững
4.3.Các Mô hình ứng dụng sinh thái để bảo vệ
môi trường
4.3.1. Một số mô hình nông nghiệp: Nông
nghiệp bảo tồn, SRI ( System Rice
Intensification) , Nông nghiệp hữu cơ, IPM
(Integrated Pest Managenment) và ICM (
Integrated Crop Managenment - Quản lý cây
trồng tổng hợp), Vườn ao chuồng (VAC)
4. 3.2. Nông Lâm kết hợp : Mô hình vườn ao
chuồng rừng (VACR) , Vườn ao chuồng
(VAC), Rừng nương vườn, trồng xen cây
thuốc với cây nông nghiệp trong rừng trồng,
rừng khoanh nuôi, cây ăn quả và cây lâm
nghiệp
Kiểm tra chương 3 và chương 4
Thực hành

Bài 3. Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa
phương (4 tiết)
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210. Đọc trước tài liệu [1] về
Các nguyên tắc xây dựng xã
hội phát triển bền vững từ
trang112- 114 ;Đọc bổ sung tài
liệu [3] , [5]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Trắc địa bản đồ

Mã học phần: NQM0247

2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30
4.2. Thực hành: 30
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về trắc địa bản đồ, thành lập bản đồ địa hình bằng
các phương pháp đo vẽ mặt đất, kiến thức sử dụng bản đồ địa hình.
5.2. Kỹ năng
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo bản đồ địa hình, các thiết
bị, máy đo vẽ mặt đất (địa bàn, máy kinh vĩ, máy toàn đạc,...) để lập lưới khống chế, thành lập bản đồ
địa hình.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Mỗi sinh viên chủ động được trong việc tìm kiếm tài liệu, trau dồi bổ sung kiến thức về trắc địa
bản đồ, kỹ năng sử dụng thiết bị đo vẽ mặt đất lập lưới khống chế, đo vẽ bản đồ địa hình, nâng cao được
ý thức chủ động trong học lý thuyết và thực hành.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần trắc địa bản đồ gồm hai phần chính:
- Phần 1 cung cấp kiến thức lý thuyết cơ bản về bề mặt trái đất và các phương pháp biểu diễn bề
mặt trái đất theo quy luật toán học lên giấy phẳng dưới dạng bản đồ; kiến thức sử dụng bản đồ địa hình
trong phòng và trên thực địa; các phương pháp đo đạc cơ bản, xử lý số liệu thành lập lưới khống chế trắc
địa.
- Phần 2 rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, thiết bị đo vẽ mặt đất (địa bàn, máy kinh vĩ, toàn
đạc...) để lập lưới khống chế trắc địa thành lập bản đồ địa hình.
7. Thông tin về giảng viên
(1) Vũ Đức Toàn
Số ĐT: 0915771984
(2) Đoàn Hương Giang
Số ĐT: 0936399551
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia đầy
đủ các buổi thực hành thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận có trọng số 50%, bao gồm:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 10%
+ Điểm kiểm tra giữa học kỳ: 20%
+ Điểm thực hành: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập.
11. Thang điểm
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10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Vũ Tiến Hinh, Vũ Văn Nhâm, Phạm Ngọc Giao, Lê Sĩ Việt, Ngô Sĩ Bích, Chu Thị Bình
(2009), Giáo trình điều tra Quy hoạch điều chế rừng, Học phần I - Đo đạc lâm nghiệp, Trường Đại học
Lâm nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Bình, Lê Văn Thơ (2009),
Giáo trình Bản đồ địa chính, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
3. Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định (2012), Giáo trình Trắc địa địa chính, Trường Đại học Lâm
nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương I: Một số
kiến thức cơ bản
về trắc địa bản đồ
9 tiết

Chương II: Sử
dụng bản đồ địa
hình
4 tiết

Thực hành Bài 1:
Sử dụng bản đồ
địa hình trong
phòng, ngoài thực
địa
10 tiết

1.1. Các mặt chuẩn quy chiếu tọa độ, độ cao
1.2. Hệ tọa độ cầu trong trắc địa
1.3. Phép chiếu bản đồ và hệ tọa độ phẳng
trong trắc địa
1.4. Bản đồ và bình đồ
1.5. Chia mảnh và đánh số bản đồ địa hình
1.6. Định hướng đường thẳng
1.7. Phương pháp biểu thị địa hình và địa vật
trên bản đồ địa hình
1.8. Hai bài toán cơ bản trong trắc địa
1.9. Những kiến thức cơ bản về sai số đo

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 7-50. Tham khảo tài
liệu [2] từ trang 19-49. Tham
khảo tài liệu [3] từ trang 442. Chuẩn bị máy tính cầm
tay.

2.1. Sử dụng bản đồ trong phòng
2.2. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 51-69. Tham khảo tài
liệu [2] từ trang 116-134.
Tham khảo tài liệu [3] từ
trang 43-61; 134-147. Chuẩn
bị máy tính cầm tay.

- Đọc hiểu nội dung bản đồ, địa hình, địa vật.
- Xác định tọa độ của một điểm trên bản đồ.
- Xác định chiều dài của một đoạn thẳng, một
đoạn cong.
- Xác định diện tích của một khu vực trên
bản đồ.
- Xác định độ dốc, độ cao, của một điểm trên
bản đồ.
- Xác định ranh giới 1 lưu vực.

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 51-69. Tham khảo tài
liệu [2] từ trang 116-134.
Tham khảo tài liệu [3] từ
trang 43-61; 134-147. Chuẩn
bị máy tính cầm tay.

Chương III: Các
3.1. Đo góc
phép đo đạc cơ bản 3.2. Đo khoảng cách
6 tiết
3.3. Đo chênh cao

Thực hành Bài 2:
Đo góc, đo dài, đo

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 73-101, 146-160.
Tham khảo tài liệu [2] từ
trang 92-107; Chuẩn bị máy
tính cầm tay.

- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản máy.
- Đo góc bằng, góc đứng.
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Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 73-101, 146-160.

độ chênh cao bằng
máy kinh vĩ điện
tử
5 tiết

- Đo khoảng cách.
- Đo độ chênh cao

Tham khảo tài liệu [2] từ
trang 69-103; Chuẩn bị máy
tính cầm tay.

Chương IV: Đo vẽ
thành lập bản đồ
11 tiết

4.1. Khái niệm và phân loại lưới khống chế
trắc địa
4.2. Các bước đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình
4.3. Đo vẽ bản đồ bằng phương pháp toàn
đạc

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 109-146, 160-191.
Tham khảo tài liệu [2] từ
trang 92-107. Tham khảo tài
liệu [3] từ trang 84-123.
Chuẩn bị máy tính cầm tay.

Thực hành Bài 3:
Lập lưới khống chế
bằng máy kinh vĩ
điện tử
10 tiết

- Xây dựng đường chuyền khép kín.
Đọc trước tài liệu [1] từ
- Xác định ranh giới và diện tích cho 1 khu trang 109-146, 160-191.
đã đo.
Tham khảo tài liệu [2] từ
- Vẽ bản đồ bằng phương pháp thủ công.
trang 92-107. Tham khảo tài
liệu [3] từ trang 84-123.
Chuẩn bị máy tính cầm tay.

Thực hành Bài 4: - Hướng dẫn sử dụng, bảo quản máy.
Lập lưới khống chế - Lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.
bằng máy toàn đạc
5 tiết
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Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 109-146, 160-191.
Tham khảo tài liệu [2] từ
trang 92-107. Tham khảo tài
liệu [3] từ trang 84-123.
Chuẩn bị máy tính cầm tay.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Khoa học môi trường đại cương

Mã học phần: NQM0182

2. Số tín chỉ: 3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
− Kiến thức: Cung cấp cho những kiến thức cơ bản về khoa học môi trường, làm rõ mối quan
hệ giữa các vấn đề môi trường với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.
− Kỹ năng: Sinh viên sẽ biết vận dụng những kiến thức cơ bản về môi trường, sinh thái học vào
việc giải quyết các vấn đề môi trường trong mối quan hệ với quá trình phát triển.
− Năng lực tự chủ và trách nhiệm: sinh viên tự chủ về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ liên
quan đến linh vực môi trường. Có trách nhiệm với các hoạt động liên quan đến môi trường.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần chia thành 6 chương: Khái niệm cơ bản trong khoa học môi trường; Các thành phần cơ
bản của môi trường; Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường; Ô nhiễm môi
trường; Quản lý môi trường; Phát triển bền vững.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thuỳ Trang Số ĐT: 0973 738 512
2. Đào Thị Mai Hồng Số ĐT: 0916 050 925
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận bao gồm:
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
+ Điểm chuyên cần: 10%
+ Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Lưu Đức Hải, (2009), Cơ sở Khoa học môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Lê Văn Khoa, (2010), Khoa học môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam
12.2. Tài liệu tham khảo
3. Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh và Lê Tiến Dũng, 2000. Chiến Lược và Chính sách Môi
Trường. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
4. Vũ Trung Tạn, 2001. Cơ sở sinh thái học. Trường ĐHQG. Nxb Giáo dục, Hà Nội
13. Nội dung chi tiết
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Tên bài, số tiết
Chương 1:
Khái niệm cơ
bản trong
khoa học môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 1:
Khái niệm cơ
bản trong
khoa học môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 1:
Khái niệm cơ
bản trong
khoa học môi
trường
(LT 2 tiết)
Chương 2:
Thành phần
cơ bản của
môi trường
(LT 3 tiết)

Chương 2:
Thành phần
cơ bản của
môi trường
(LT 3 tiết)

Chương 3. Các

Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1. Khái niệm môi trường.
1.1.1 Định nghĩa môi trường
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
1.1.2 Đối tượng và nhiệm vụ của Khoa học 5 -19 về nội dung khái niệm
môi trường
môi trường, phân loại môi
1.2. Phân loại môi trường.
trường, chức năng môi trường.
1.3. Chức năng của môi trường.
Đọc tài liệu [2] từ trang 5 - 12.
1.4. Sự cố và khủng hoảng môi trường.
1.4.1 Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần suất
thiên tai gia tăng
1.4.2 Sự suy giảm tầng ozon
1.4.3 Hiệu ứng nhà kính đang gia tăng 1.4.4
Tài nguyên bị suy thoái
1.4.5 Ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở quy
mô rộng
1.4.6 Sự gia tăng dân số
1.4.7 Sự suy giảm tính đa dạng sinh học trên
trái đất
1.5 Khoa học môi trường

Đọc trước tài liệu [1] từ trang
19 - 24 về nội dung tài nguyên
bị suy thoái, ô nhiễm môi
trường đang xảy ra ở quy mô
rộng, sự gia tăng dân số, sự
suy giảm tính đa dạng sinh học
trên trái đất, khoa học môi
trường.
Đọc tài liệu [2] từ trang 13 22

Các vấn đề về sự cố và khủng hoảng môi trường Tìm hiểu những vẫn đề môi
ngày này
trường đang bức xúc ngày nay

2.1 Thạch quyển
2.1.1 Sự hình thành và cấu trúc của Trái đất
2.1.2 Sự hình thành đá và quá trình tạo khoáng
tự nhiên
2.1.3 Sự hình thành đất và biến đổi của địa
hình cảnh quan
2.1.4 Tai biến địa chất, xói mòn, trượt lở đất
2.2 Thuỷ quyển
2.3 Khí quyển
2.3.1 Sự hình thành và cấu trúc khí quyển Trái
đất
2.3.2 Thành phần của khí quyển
2.3.3 Chế độ nhiệt, bức xạ và hoàn lưu khí
quyển
2.3.4 Hiệu ứng nhà kính
2.3.5 Biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu
2.4 Sinh quyển
2.4.1 Sinh quyển và sinh khối
2.4.2 Hệ sinh thái
2.4.3 Các chu trình dinh dưỡng
2.4.4 Quang hợp và hô hấp
*Kiểm tra chương 1 và 2
3.1 Sự sống và sự tiến hóa của vi sinh vật
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Đọc tài liệu [1] từ trang 26 –
44 về thạch quyển và thuỷ
quyển
Đọc tài liệu [2] từ trang 23 33

Đọc tài liệu [1] từ trang 45 –
69 về khí quyển và sinh quyển.
Đọc tài liệu [2] từ trang 35 47.

Đọc tài liệu [1] từ trang 71 -

nguyên lý sinh
thái học ứng
dụng trong
khoa học môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 3. Các
nguyên lý sinh
thái học ứng
dụng trong
khoa học môi
trường
(LT 3 tiết)
Chương 3. Các
nguyên lý sinh
thái học ứng
dụng trong
khoa học môi
trường
(LT 2 tiết)
Chương 4. Ô
nhiễm môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 4. Ô
nhiễm môi
trường
(LT 3 tiết)
Chương 4. Ô
nhiễm môi
trường
(LT 3 tiết)

3.2 Cấu trúc sự sống trên Trái đất
3.3 Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái
+
Định nghĩa hệ sinh thái
+
Cấu trúc hệ sinh thái
+
Chức năng hệ sinh thái
+
Các mối quan hệ năng lượng trong hệ sinh
thái
3.4 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
3.5 Chu trình tuần hoàn sinh địa hoá
3.6 Sự tăng trưởng và tự điều chỉnh của các
quần thể sinh vật
3.7 Tương tác giữa các quần thể
3.8 Sự phát triển và tiến hoá của các hệ sinh thái
3.9 Tác động của con người đến hệ sinh thái

82 về hệ sinh thái, cấu trúc hệ
sinh thái, chức năng và các
môi quan hệ năng lượng trong
hệ sinh thái
Đọc tài liệu [2] từ trang 48 61

Đọc tài liệu [1] từ trang 83 –
100 về nội dung các chu trình
sinh địa hoá
Đọc tham khảo thêm tài liệu
[2]

Tìm hiểu những tác động của
Tác động của con người lên hệ sinh thái
con người đến hệ sinh thái, đề
Các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của
xuất các biện pháp hạn chế các
con người
tác động đó
4.1. Khái niệm ô nhiễm môi trường.
4.2. Ô nhiễm môi trường nước.
4.2.1 Khái niệm ô nhiễm nước
4.2.2 Nguồn gốc ô nhiễm nước
4.2.3 Phân loại ô nhiễm nước
4.2.4 Ảnh hưởng của các tác nhân gây ô
nhiễm nước
4.3 Ô nhiễm không khí
4.3.1 Khái niệm ô nhiễm không khí
4.3.2 Các nguồn gây ô nhiễm không khí
4.3.3 Các tác nhân gây ô nhiễm không khí và
tác động của chúng
4.3.4 Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí
quyển
4.4 Ô nhiễm môi trường đất
4.4.1 Hệ sinh thái đất
4.4.2 Ô nhiễm môi trường đất
* Kiểm tra chương 3 và 4

Chương 5.
Phát triển bền
vững
(LT 3 tiết)

5.1. Khái niệm và các chỉ số của phát triển
5.2. Khái niệm phát triển bền vững
5.3. Nguyên tắc phát triển bền vững

Chương 5.
Phát triển bền
vững
(LT 2 tiết)

5.4. Độ đo của phát triển bền vững
5.4.1 Độ đo kinh tế
5.4.2 Độ đo môi trường
5.4.3 Độ đo xã hội
49

Đọc tài liệu [1] từ trang 129 –
145 về nội dung khái niệm ô
nhiễm môi trường, nguồn gốc
ô nhiễm nước, phân loại ô
nhiễm nước, ảnh hưởng của
các tác nhân gây ô nhiễm nước
Đọc tài liệu [1] từ trang 145 166 về nội dung ô nhiễm
không khí: nguồn gây ô nhiễm,
tác nhân, sự lan truyền

Đọc tài liệu [1] từ trang 166 174 về nội dung ô nhiễm đất:
hệ sinh thái đất, ô nhiễm đất
Đọc tài liệu [3] phần TLTK về
khái niệm và các chỉ số của
phát triển, khái niệm phát triển
bền vững, nguyên tắc phát
triển bền vững
Đọc tài liệu [3] phần TLTK về
độ đo phát triển bền vững và
mô hình phát triển bền vững

Chương 6.
Quản lý môi
trường
(LT 3 tiết)
Chương 6.
Quản lý môi
trường
(LT 2 tiết)
Chương 6.
Quản lý môi
trường
(LT 3 tiết)

5.4.4 Độ đo văn hoá
5.5. Mô hình phát triển bền vững
6.1. Khái niệm quản lý môi trường
6.1.1 Khái niệm
6.1.2 Các nguyên tắc chủ yếu của nguyên tắc
quản lý môi trường
6.2 Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi
trường
6.3 Các công cụ quản lý môi trường
6.3.1
Khái niệm về công cụ quản lý môi
trường
6.3.2 Phân loại công cụ quản lý môi trường
6.3.3 Một số công cụ quản lý môi trường
- Nhóm công cụ pháp luật chính sách
- Nhóm công cụ kinh tế
* Kiểm tra chương 5 và 6
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Đọc tài liệu [1] từ trang 175 –
86 về quản lý môi trường, các
nguyên tắc chủ yếu, cơ sở
khoa học của công tác quản lý
môi trường
Đọc tài liệu [1] từ trang 87 –
90 về các công cụ quản lý môi
trường: khái niệm, phân loại
Đọc tài liệu [1] từ trang 90 99 về một số công cụ quản lý
môi trường

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Mã học phần: NQM0252
2. Số tín chỉ: 3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
−
Kiến thức: Cung cấp cho những kiến thức về biện pháp kiểm soát và xử lý ô nhiễm không
khí và tiếng ồn.
−
Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên sẽ biết vận dụng những kiến thức được học để giải
quyết các vấn đề môi trường không khí, ô nhiễm tiếng ồn tại các nguồn thải.
−
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có năng lực dẫn dắt về chuyên môn và nghiệp vụ đã được
đào tạo trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Có trách nhiệm trong hoạt động kiểm
soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn khi được giao nhiệm vụ.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần chia thành 6 chương: Các biện pháp chung để kiểm soát ô nhiễm không khí, Kỹ thuật
xử lý bụi; Xử lý hơi khí độc bằng phương pháp hấp thụ; Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ; Xử
lý khí thải bằng phương pháp đốt và xúc tác; Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thuỳ Trang Số ĐT: 0973 738 512
2. Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978 747 595
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia đầy
đủ các buổi thảo luận
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
- Điểm bộ phận bao gồm:
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
+ Điểm chuyên cần: 10%
+ Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng, (2007), Kiểm soát ô nhiễm không khí, NXB Đại
học Quốc gia tp Hồ Chí Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Đinh Xuân Thắng, 2004, Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.
3. Trần Ngọc Trấn, (2004), Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 2,3, NXB Khoa học và kỹ
thuật
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13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
1. 1. Chất lượng không khí và sức khỏe con
người
Chương 1: Giới
1.2. Lý do phải quan tâm nhiều hơn đối với
thiệu chung về
ô nhiễm không khí
kiểm soát ô nhiễm
1.3. Loại bỏ không khí bẩn hay kiểm soát
không khí và tiếng
phát thải
ồn (LT 10 tiết)
1.4. Các nguồn gây ô nhiễm không khí và
tiếng ồn
2.1. Các quy định và luật kiểm soát ô nhiễm
Chương 2: . Luật, không khí
các quy định và
2.2. Nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm không
nguyên tắc về
khí
kiểm soát ô nhiễm 2.3. Bốn quan điểm trong hệ thống kiểm
không khí (LT 10 soát
tiết)
2.4. Kiểm soát phát thải và quyền phát thải
2.5. Các biện pháp kiểm soát
Chương 3. Các
giải pháp hành
3.1. Giải pháp về giao thông
chính và quản lý 3.2. Nhà ở, khu công nghiệp và thương mại
cho kiểm soát
3.3. Cây xanh, mặt nước và khu vui chơi,
giảm thiểu ô
giải trí
nhiễm không khí 3.4. Cảnh quan, sinh thái môi trường
(LT 5 tiết)
Chương 4. Các
4.1. Giảm phát thải tại nguồn
giải pháp kỹ thuật 4.2. Phun nước giảm bụi và làm mát
cho kiểm soát
4.3. Hệ thống giám sát và cảnh báo ô nhiễm
giảm thiểu
môi trường
(LT 10 tiết)
4.4. Quy hoạch đô thị và nông thôn
5.1. Những khái niệm cơ bản về tiếng ồn
Chương 5. Kiểm
5.2 Phân loại tiếng ồn
soát ô nhiễm tiếng
5.3 Tác hại của tiếng ồn
ồn
5.4 Các biện pháp giảm ô nhiễm tiếng ồn
(LT 10 tiết)
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Nội dung SV tự học

Đọc trước tài liệu về nội dung:
Một vài nét lịch sử về kiểm
soát ô nhiễm không khí

Thảo luận các tiêu chuẩn quốc
gia và quốc tế về chất lượng
môi trường không khí

Ôn lại các kiến thức liên quan
Kiểm soát ô nhiễm không khí
đô thị và KCN
Giáo dục cộng đồng

Các nghiên cứu điển hình Kỹ
thuật kiểm soát một số chất ô
nhiễm tiêu biểu ở Nhật Bản
Đọc tài liệu [1] từ trang 210 216 về Những khái niệm cơ
bản về tiếng ồn; Phân loại tiếng
ồn; Tác hại của tiếng ồn; Lập
kế hoạch kiểm soát tiếng ồn

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Khoa học đất
2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần

Mã học phần: NQM0181

3.1 Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích
3.2 Loại học phần: Bắt buộc.
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 35 tiết
4.4. Thực hành : 20 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguồn gốc hình thành đất, quy luật phân bố các loại trên
Trái đất, những đặc tính về hình thái, lý học, hóa học và sinh học của đất, cùng với phương hướng sử
dụng, cải tạo và bảo vệ đất, để nâng cao độ phì đất, nhằm đạt năng suất cây trồng cao và ổn định.
5.2. Kỹ năng
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng mô tả, phân biệt một số quá trình hình thành đất
chủ đạo, có kĩ năng trong điều tra đất, mô tả phẫu diện đất và phân tích một số chỉ tiêu để đánh giá đất.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về lĩnh vực Khoa học
đất; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm trong hoạt động điều tra, phân tích đất.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần bao gồm: khát quát về khoáng vật và đá hình thành đất; phong hóa và sự
hình thành đất; sinh vật và chất hữu cơ trong đất; tính chất lý học đất; tính chất hóa học đất; nước và độ
phì của đất.
7. Thông tin về giảng viên: ThS. Phạm Đức Thịnh
Số ĐT: 0988669454
ThS. Đinh Văn Thái
Số ĐT: 0976792499
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài thảo luận ở nhà.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận: có trọng số 50%, trong đó:
+ Điểm chuyên cần: 10%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập, giữa học phần: 10%
+ Điểm thực hành: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết của học phần.
- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Hà Quang Khải, Đỗ Đình Sâm, Đỗ Thanh Hoa (2002), Giáo trình Đất lâm nghiệp, NXB Nông
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nghiệp Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Trần Văn Chính (2006), Giáo trình Thổ nhưỡng học, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
3. Lê Thanh Bồn (2009), Bài giảng Khoa học đất, Dự án hợp tác Việt Nam – Hà Lan, Trường Đại
học Nông Lâm Huế.
4. Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Đặng, Dương Thanh Hà, Hoàng Hải, Đỗ Thị Lan (2006), Giáo
trình Đất lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
5. Lê Văn Khoa (2001), Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng, NXB Giáo dục
13. Nội dung chi tiết của học phần
Tên bài,
số tiết
Chương 1:
Khoáng vật hình
thành đất
(LT: 4 tiết)
Chương 2: Đá
hình thành đất
(LT: 4 tiết)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

1.1. Các quá trình hình thành khoáng vật
1.2. Tính chất chung của khoáng vật
1.3. Phân loại và mô tả khoáng vật

- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
1-29 về khoáng vật hình thành
đất.

2.1. Đá macma
2.2. Đá trầm tích
2.3. Đá biến chất
3.1. Sự phong hoá đá khoáng
3.2. Sự hình thành đất
3.3 Một số quá trình xảy ra trong đất
* Kiểm tra định kỳ bài số 1

- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
30-67 về đá hình thành đất.

Bài thực hành 1
(TH: 4 tiết )

Đào phẫu diện, mô tả và lấy mẫu đất

- Đọc trước tài liệu [4]

Chương 4: Sinh
học đất
(LT: 2 tiết)

4.1. Thực vật đất
4.2. Vi sinh vật đất
4.3. Động vật đất
5.1. Khái niệm về chất hữu cơ trong đất
5.2. Nguồn gốc và thành phần xác hữu cơ
trong đất
5.3. Sự chuyển hoá các hợp chất hữu cơ
trong đất
5.4. Đặc điểm thành phần chất mùn
5.5. Đặc điểm tích luỹ mùn và thành phần
mùn của Việt Nam
5.6. Các hợp chất mùn - khoáng
5.7. Các loại hình mùn rừng chủ yếu
5.8. Vai trò của chất hữu cơ và mùn trong
việc phát triển độ phì đất và trong dinh
dưỡng thực vật
Xác định Mùn trong đất

- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
108-129 về sinh vật đất.

6.1. Thành phần cơ giới đất
6.2. Kết cấu đất
6.3. Những tính chất vật lí cơ bản của đất
6.4. Không khí trong đất
6.5. Nhiệt trong đất

- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
158- 180 về thành phần cơ giới;
kết cấu đất; từ trang 181-211 về
tính chất vật lý đất, không khí
và nhiệt trong đất.

Chương 3: Phong
hóa và sự hình
thành đất
(LT: 7 tiết)

Chương 5: Chất
hữu cơ và mùn
trong đất
(LT: 4 tiết)

Bài thực hành 2
(TH: 2 tiết )
Chương 6: Lí học
đất
(LT: 5 tiết)
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- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
68-85 về sự phong hóa đá và
khoáng; từ trang 86 - 107 về sự
hình thành đất

- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
130-157 về chất hữu cơ và mùn
trong đất.
- Đọc tài liệu [2] từ trang 62 –
80 về hợp chất hữu cơ trong đất.

- Đọc trước tài liệu [4]

Bài thực hành 3
(TH: 4 tiết )
Bài thực hành 4
(TH: 4 tiết )
Chương 7: Hóa
học đất
(LT: 5 tiết)
Bài thực hành 5
(TH: 4 tiết )
Bài thực hành 6
(TH: 2 tiết )
Chương 8: Nước
trong đất
(LT: 2 tiết)

Kiểm tra định kỳ bài số 2
Xác định độ ẩm đất

- Đọc trước tài liệu [4]

Xác định Dung trọng, tỉ trọng và độ xốp
của đất
7.1. Thành phần hoá học đất
7.2. Khả năng hấp phụ của đất
7.3. Dung dịch đất

- Đọc trước tài liệu [4]

Xác định độ chua của đất

- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
212- 250 về thành phần hóa học
và khả năng hấp phụ của đất; từ
trang 251 - 276 về dung dịch
đất.
- Đọc trước tài liệu [4]

Xác định tổng Bazơ trao đổi và độ no Bazơ

- Đọc trước tài liệu [4]

8.1. Các dạng nước trong đất
8.2. Các chỉ số nước trong đất
8.3. Cân bằng nước trong đất
8.4. Chế dộ nước trong đất
8.5. Biện pháp điều tiết nước trong đất

- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
277 - 293 về các dạng nước và
các chỉ số nước trong đất, từ
trang 294 - 301 về cân bằng
nước, chế độ nước và biện pháp
điều tiết nước trong đất.

9.1. Khái niệm về độ phì đất
Chương 9: Độ phì
9.2. Sự phát sinh và phát triển độ phì đất
đất
9.3. Các chỉ tiêu về độ phì đất
(LT: 2 tiết)
9.4. Các biện pháp nâng cao độ phì đất
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- Đọc trước tài liệu [1] từ trang
302 - 311 độ phì đất.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Khí tượng thủy văn

Mã học phần: NQM0180

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết:
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 25 tiết
4.2. Thực hành: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Sau khi học môn khí tượng thuỷ văn sinh viên hiểu được bản chất của các yếu tố khí
tượng cơ bản có ảnh hưởng đến đối tượng và quá trình hoạt động sản xuất lâm nghiệp
- Kỹ năng: Giải thích được sự tác động qua lại giữa rừng với các yếu tố khí tượng thuỷ văn, từ đó
đưa ra các giải pháp điều hòa mối quan hệ đó theo hướng phát triển rừng bền vững.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có kiến thức chuyên môn đã được đào tạo liên quan đến lĩnh
vực khí tượng thủy văn, có khả năng xây dựng kế hoạch, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ được giao góp phần bảo vệ môi trường phát triển bền vững, thích ứng và giảm thiểu tác động của
biến đổi khí hậu.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khí tượng học, khí hậu thủy văn,
thành phần và kiến trúc khí quyển, các dạng bức xạ, biến đổi của nhiệt độ đất và không khí, chu trình
nước tự nhiên, khí hậu và sự biến đổi khí hậu để đưa ra được các giải pháp ứng phó hướng tới sự phát
triển bền vững rừng và môi trường.
7. Thông tin về giảng viên: Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978747595
Đào Nhân Lợi
Số ĐT:0917002790
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận, thực hành.
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực
hành): có trọng số 50%.
Điểm bộ phận trọng số 50% gồm:
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ: 20%
Điểm thực hành: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Vương Văn Quỳnh, Trần Tuyết Hằng (1996), Khí tượng thủy văn rừng, NXB Nông nghiệp.
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2. Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Thanh Bình, Trần Đức Hạnh, Lê Quang Vĩnh(2005), Khí tượng nông
nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
3. Trần Công Minh (2007), Khí hậu và khí tượng đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
4. Đặng Thị Hồng Thủy (2003), Khí tượng nông nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Đọc tài liệu [1] từ trang 5 –
18 về thành phần không khí
1.1 Thành phần của khí quyển
Bài mở đầu + Chương
trong khí quyển, trong quần
1.2. Kiến trúc của khí quyển
1: Cấu trúc và thành
thể thực vật, vai trò của các
1.2.1 Kiến trúc theo chiều thẳng đứng
phần của khí quyển
chất khí trong khí quyển, cấu
1.2.2 Kiến trúc theo chiều nằm ngang
(LT2 tiết)
trúc theo chiều thẳng đứng và
theo chiều ngang của khí
quyển.
2.1 Một số đặc trưng vật lý, thiên văn
Đọc tài liệu [1] từ trang 19 –
Chương 2. Mặt trời và của mặt trời
33 về một số đặc trưng vật lý,
chuyển động biểu kiến 2.2 Chuyển động biểu kiến, Bức xạ
thiên văn của mặt trời, cường
của nó
mặt trời.
độ bức xạ mặt trời, quang
(LT2 tiết)
2.3. Bức xạ mặt đất, bức xạ nghịch,
phổ bức xạ mặt trời.
bức xạ hiệu dụng
2.1 Một số đặc trưng vật lý, thiên văn
của mặt trời 2.2 Chuyển động biểu
Đọc tài liệu [1] từ trang 19 –
Chương 2. Mặt trời và
kiến, Bức xạ mặt trời.
33 về một số đặc trưng vật lý,
chuyển động biểu kiến
2.3. Bức xạ mặt đất, bức xạ nghịch,
thiên văn của mặt trời, cường
của nó (tiếp)
bức xạ hiệu dụng, quang phổ bức xạ và độ bức xạ mặt trời, quang
(LT 2 tiết)
quang chu kỳ
phổ bức xạ mặt trời.
* Kiểm tra chương 1 và chương 2
Bài 1 : Thực hành (2
Đọc tài liệu [2] từ trang 261Đo bức xạ và số giờ nắng
tiết)
266
Đọc tài liệu [1] từ trang 34 –
Chương 3. Nhiệt độ đất
47 về các thang đo nhiệt độ
3.1. Các thang đo nhiệt độ
và nhiệt độ không khí
và nhiệt độ đất, quá trình
3.2 nhiệt độ đất
(LT 2 tiết)
nóng lên và lạnh đi của
3.3. Nhiệt độ không khí
không khí, biến thiên của
nhiệt độ không khí.
Bài 2 + 3: Thực hành (4
tiết)
Chương 4. Tuần hoàn
nước trong tự nhiên
(LT 2 tiết)

Chương 4. Tuần hoàn
nước trong tự nhiên
(LT 2 tiết)

Đo nhiệt độ, độ ẩm và kết hợp khảo sát
thực nghiệm

4.1 Tuần hoàn nước trong tự nhiên
4.2 Bốc hơi nước và độ ẩm không khí

4.3 Ngưng kết hơi nước
4.4 Giáng thủy
4.5. Nước trong mạng lưới thủy văn
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Đọc tài liệu [2] từ trang 267280
Đọc tài liệu [1] từ trang 48 –
54 về chu trình nước trong tự
nhiên, độ ẩm không khí, sự
bốc hơi : bản chất của bốc
hơi, các yếu tố ảnh hưởng và
diễn biến của sự bốc hơi.
Đọc tài liệu [1] từ trang 54 –
69 về ngưng kết hơi nước :
điều kiện để ngưng kết và các
sản phẩm ngưng kết và giáng
thủy, nước trong mạng lưới

Bài 4: Thực hành (2
tiết)
Chương 5. Áp xuất
không khí và gió
(LT 2 tiết)
Chương 5. Áp xuất
không khí và gió (tiếp)
(LT 2 tiết)
Bài 5 : Thực hành (2
tiết)

Chương 6. Thời tiết và
khí hậu (tiếp)
(LT 2 tiết)

Chương 6. Thời tiết và
khí hậu (tiếp)
(LT 1 tiết)

Chương 7. Ảnh hưởng
qua lại giữa rừng và
điều kiện khí tượng
thủy văn
(LT 2 tiết)
Chương 7. Ảnh hưởng
qua lại giữa rừng và
điều kiện khí tượng
thủy văn (tiếp)
(TL 1 tiết)
Chương 8. Các phương
pháp trong nghiên cứu
khí tượng thủy văn
rừng
(LT 2 tiết)

Đo lượng giáng thủy và bốc hơi
5.1. Áp xuất không khí

5.2. Gió
* Kiểm tra chương3, 4 và chương 5
Đo áp suất khí quyển và gió
6.1. Thời tiết
6.2. Khí hậu
6.2.1. Các khái niệm
6.2.2. Những nhân tố hình thành khí
hậu
6.2.3. Phân loại khí hậu

6.2.4. Khí hậu Việt Nam
6.2.4.1. Ý nghĩa của nghiên cứu khí
hậu Việt Nam
6.2.4.2. Nhân tố hình thành khí hậu
Việt Nam
6.2.4.3. Phân vùng khí hậu Việt Nam
(7 vùng)
6.2.5. Đặc trưng của khí hậu Việt Nam
6.2.6 Ảnh hưởng của khí hậu Việt Nam
đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp
7.1. Vai trò của các yếu tố khí tượng
trong đời sống của thực vật rừng
7.2. Ảnh hưởng tổng hợp của các yếu
tố khí tượng đến rừng

7.3 Đánh giá điều kiện khí hậu
7.4. Tiểu khí hậu rừng

8.1. Các phương pháp nghiên cứu
trong khí tượng thủy văn rừng
8.2. Các phương pháp xử lý số liệu khi
phân tích vòng năm.
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thủy văn
Đọc tài liệu [2] từ trang 281290
Đọc tài liệu [1] từ trang 7073 về áp suất khí quyển :
khái niệm và sự biến đổi của
áp suất khí quyển
Đọc tài liệu [1] từ trang 73 –
80 về nguyên nhân sinh ra
gió, các lực ảnh hưởng tới
gió, các đặc trưng của gió..
Đọc tài liệu [2] từ trang 291297
Đọc tài liệu [1] từ trang 81 –
97 về khái niệm thời tiết, các
nhân tố hình thành, dự báo
thời tiết, một số dạng thời tiết
thường gặp ở khu vực Tây
Bắc và ở Việt Nam. Khái
niệm khí hậu, các nhân tố
hình thành và phân loại khí
hậu.
Đọc tài liệu [1] từ trang 97 –
108, tài liệu [2] từ trang 164
– 196 (chú ý tài liệu [2]) về ý
nghĩa, các nhân tố hình thành
khí hậu, hoàn lưu và các
nhiễu động khí quyển
về phân vùng khí hậu Việt
Nam, các đặc trưng như nắng
và bức xạ, chế độ nhiệt...và
ảnh hưởng của khí hậu đến
hoạt động sản xuất.
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
109- 125 về vai trò của các
yếu tố khí tượng và ảnh
hưởng của chúng đến đời
sống của thực vật rừng.
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
125- 137

Đọc trước tài liệu [1] từ trang
145-153

Chương 8. Các phương
pháp trong nghiên cứu
khí tượng thủy văn
rừng
(TL 1 tiết)

8.2. Các phương pháp xử lý số liệu khi
phân tích vòng năm (tiếp)
* Kiểm tra chương 6 và chương 7
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Đọc trước tài liệu [1] từ trang
145-153

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Mã học phần: NLS0108
2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học. Yêu cầu cơ bản về một
đề cương nghiên cứu. Các hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong
chuyên ngành. Các nguyên tắc viết tài liệu khoa học.
5.2. Kỹ Năng
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng lựa chọn được vấn đề ưu tiên nghiên cứu, xây
dựng được đề cương nghiên cứu khoa học về 1 vấn đề mình quan tâm, biết cách viết 1 báo cáo kết quả
nghiên cứu khoa học. Biết cách viết các dạng tài liệu khoa học đẩm bảo đúng thể thức và yêu cầu từ
hình thức đến văn phong khoa học.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Có năng lực sáng tạo trong tìm tòi các vấn đề nghiêm cứu mới, cách thức lựa chọn ý tưởng khoa
học, cách xây dựng đề cương đến báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, cách viết báo cáo khoa học dưới
các dạng tài liệu khác nhau theo đúng thể thức khoa học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Khái niệm khoa học, phương nghiên cứu khoa học, các dạng tài liệu khoa học và đặc điểm của
báo cáo khoa học. Cách thức xây dựng đề cương và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, trình bày tài
liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Phan Thị Thanh Huyền
SĐT 0982784605
2.Nguyễn Tiến Dũng
Số ĐT: 0912559612
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi lên lớp.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực
hành): có trọng số 50%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Nguyễn Trọng Bình (2012), Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học, Trường Đại học
Lâm Nghiệp, Hà Nội. (Giáo trình chính)
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12.2. Tài liệu tham khảo
2. Vũ Cao Đàm (2000), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Khoa học kỹ
thuật, Hà Nội.
3. Lưu Xuân Mới (2001), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Khoa học kỹ
thuật.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1Khoa học là gì?
1.1-1. Khoa học
1.1-2. Quy luật hình thành và phát triển
khoa học.
1.1-3. Tiêu chí nhận biết một bộ môn KH.
1.1-4. Phân loại khoa học.
1.2Kĩ thuật công nghệ là gì?
1.2.1- Công nghệ.
Đọc trước tài liệu [1] về các
1.2.2- Kỹ thuật.
khái niệm cơ bản. Phân biệt
Chương 1: Khái 1.2.3- Phân biệt khoa học, kỹ thuật và công
được công nghệ, kỹ thuật. Đọc
niệm cơ bản về nghệ.
và tham khảo thêm các tài liệu
khoa học và
1.3Nghiên cứu khoa học là gì?
liên quan để nắm được các
nghiên cứu khoa 1.3.1- Chức năng cơ bản của nghiên cứu khoa kiến thức liên quan: nghiên
học
học.
cứu khoa học, đề tài nghiên
(LT 8 tiết)
1.3.2- Tri thức khoa học.
cứu khoa học. Tự tìm hiểu mẫu
1.3.3- Các đặc điểm của nghiên cứu khoa
về nghiên cứu khoa học của
học.
sinh viên và một số đề tài khác
1.3.4- Các loại hình của nghiên cứu khoa học.
1.4. - Đề tài nghiên cứu khoa học.
1.4.1- Khái niệm về đề tài.
1.4.2- Nhiệm vụ của nghiên cứu.
1.4.3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.4.4- Mục tiêu nghiên cứu.
1.4.5- Đặt tên đề tài.
1.4.6- Tổ chức đề tài.
2.1- Các thao tác logic trong nghiên cứu khoa
học
Đọc trước tài liệu [1] về các
2.1.1- Tư duy khái niệm.
Chương 2: Bản
khái niệm cơ bản về các thao
2.1.2- phán đoán.
chất của nghiên
tác, cấu trúc logic trong nghiên
2.1.3- Suy luận.
cứu khoa học
cứu khoa học. Tự tìm hiểu và
2.2- Cấu trúc lô gic của một chuyên khảo
(LT 5 tiết)
liên hệ cấu trúc của một
khoa học.
chuyên khảo khoa học.
2.2.1- Luận đề.
2.2.2- Luận cứ.
2.2.3- Luận chứng
Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết)
3.1- Trình tự logic của nghiên cứu khoa học.
Đọc trước tài liệu [1] về các
Chương 3:
3.1.1- Phát hiện vấn đề.
khái niệm cơ bản. Các yêu cầu
Phương pháp
3.1.2- Đặt giả thiết khoa học.
cơ bản của một đề cương
luận nghiên cứu
3.1.3- Xác định phương pháp
nghiên cứu. Các dạng tài liệu
Lâm nghiệp.
3.1.4- Tìm luận cứ
khoa học thường gặp. Tham
(LT 20 tiết)
3.1.5- Phân tích, thảo luận kết quả
khảo các tài liệu liên quan, tự
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3.1.6- Tổng hợp kết quả/Kết luận/Khuyến
nghị.
3.2- Xác định ưu tiên nghiên cứu.
3.2.1- Tiêu chuẩn xác định ưu tiên nghiên
cứu
3.2.2- Xây dựng khung logic.
3.3- Xây dựng đề cương nghiên cứu
3.3.1- Khái niệm
3.3.2- Yêu cầu cơ bản của một đề cương
nghiên cứu.
3.3.3- Các nội dung cơ bản của một đề cương
nghiên cứu
3.3.4- Chuẩn bị xây dựng đề cương nghiên
cứu.
3.4- Viết tài liệu khoa học.
3.4.1- Mục đích cuả viết tài liệu khoa học.
3.4.2- Các dạng tài liệu khoa học.
3.4.3- Báo cáo khoa học
3.4.4- Bài báo khoa học
3.4.5- Báo cáo kết quả nghiên cứu.
3.4.6-Một số nguyên tắc viết tài liệu khoa học
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xây dựng một đề cương nghiên
cứu dự kiến.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quy hoạch sinh thái cảnh quan

Mã học phần: NQM0202

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 15 giờ.
4.2. Thực hành: 30 giờ.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến cảnh quan, sinh thái
cảnh quan và quy hoạch sinh thái cảnh quan.
5.2. Kĩ năng: Giúp cho sinh viên có kĩ năng thành lập bản đồ sinh thái cảnh quan và bản đồ quy
hoạch sinh thái cảnh quan.
5.3. Thái độ: Nhận thức đúng đắn về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trong quy hoạch và sử
dụng hợp lý lãnh thổ.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về cảnh quan và sinh thái cảnh quan, Thành lập
bản đồ sinh thái cảnh quan, Đánh giá cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ miền núi.
7. Thông tin về giảng viên
1. TS. Phạm Anh Tuân, ĐT: 0912869751, email: phamtuantbu@gmail.com
2. TS. Trần Thị Hằng, ĐT: 0915.607.559, email: Hangtran25@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Đảm bảo thời gian lên lớp.
- Tích cực tham gia xây dựng bài, thể hiện những quan điểm cá nhân về các vấn đề đựơc nghiên
cứu.
- Làm các bài tập thảo luận thực hành đầy đủ.
- Tích cực tìm đọc các tài liệu có liên quan tới học phần, thường xuyên truy cập các trang Web để
có các thông tin số liệu cập nhật cho bộ môn.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
- Điểm quá trình (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì; trọng số 50%).
- Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt được các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 24 giờ trên lớp.
- Làm đầy đủ 1 bài kiểm tra giữa kì.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Phạm Hoàng Hải và nnk (1997), Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hơp lý tài nguyên
thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nôi.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. X.V. Kalexnik (1978), Những quy luật địa lý chung của Trái Đất, Người dịch Đào Trọng Năng,
Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
3. Đỗ Quang Huy (2009), Bài giảng quy hoạch cảnh quan sinh thái, NXB Nông nghiệp.
4. A.G. Ixtrenko (1985), Cảnh quan học ứng dụng, Người dịch Đào Trọng Năng, Nxb Khoa học
Kỹ thuật, Hà Nội.
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5. Lê Bá Thảo (1988), Cơ sở địa lý tự lý tự nhiên - Tập III, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1. Các khái niệm cảnh quan và sinh
thái cảnh quan.
2. Đối tượng nghiên cứu của sinh thái
cảnh
quan
Chương 1: Cơ sở lý luận
về cảnh quan và sinh thái 3. Nội dung nghiên cứu của sinh thái
cảnh quan
cảnh quan.
(4 tiết lý thuyết).
4. Các phương pháp nghiên cứu của
sinh thái cảnh quan
5. Các hệ thống phân loại cảnh quan.
6. Xây dựng hệ thống phân loại cho
cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu.
1. Thành lập và biên tập các bản đồ - Thu thập số liệu, tài liệu, dữ
hợp phần thành tạo cảnh quan
liệu địa chất, địa hình khu vực
- Địa chất – nhân tố thành tạo nền tảng nghiên cứu;
rắn và dinh dưỡng trong cảnh quan.
- Thu thập số liệu, tài liệu, dữ
- Địa hình – nhân tố thành tạo nền tảng liệu khí hậu, thủy văn khu vực
rắn trong cảnh quan.
nghiên cứu;
- Khí hậu – nhân tố thành tạo nền tảng - Thu thập số liệu, tài liệu, dữ
Chương 2. Các nhân tố
nhiệt ẩm trong cảnh quan
liệu thổ nhưỡng khu vực
thành tạo cảnh quan (4
- Thủy văn – nhân tố thành tạo nền nghiên cứu;
tiết lý thuyết; 10 tiết thực
tảng ẩm trong cảnh quan.
- Thu thập số liệu, tài liệu, dữ
hành).
- Thổ nhưỡng – nhân tố thành tạo nền liệu hiện trạng sử dụng đất,
tảng dinh dưỡng trong cảnh quan.
hiện trạng rừng khu vực
- Sinh vật – nhân tố chỉ thị cảnh quan.
nghiên cứu;
2. Thành lập bản đồ sinh thái cảnh - Thu thập số liệu, tài liệu, dữ
quan
liệu các điều kiện nhân sinh,
- Xây dựng bảng chú giải
kinh tế, văn hóa khu vực
- Thành lập bản đồ cảnh quan
nghiên cứu.
Chương 3. Phân tích bản 1. Phân tích cấu trúc đứng
- Phân tích bản đồ sinh thái
đồ sinh thái cảnh quan (4 2. Phân tích cấu trúc ngang
cảnh quan của khu vực nghiên
tiết lý thuyết; 10 tiết thực 3. Phân tích cấu trúc chức năng.
cứu đã lựa chọn.
hành).
1. Đánh giá cảnh quan phục vụ quy - Đánh giá cảnh quan phục vụ
hoạch và phát triển lâm nghiệp.
quy hoạch và phát triển lâm
2. Đánh giá cảnh quan phục vụ quy nghiệp của khu vực nghiên
hoạch và phát triển nông nghiệp.
cứu đã lựa chọn.
Chương 4. Quy hoạch
3. Đánh giá cảnh quan phục vụ quy - Đánh giá cảnh quan phục vụ
sinh thái cảnh quan (3
hoạch bảo vệ môi trường
quy hoạch và phát triển nông
tiết lý thuyết; 10 tiết thực
nghiệp của khu vực nghiên
hành).
cứu đã lựa chọn.
- Đánh giá cảnh quan phục vụ
quy hoạch bảo vệ môi trường
của khu vực nghiên cứu đã
lựa chọn.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
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1. Tên học phần: Mô hình hóa môi trường

Mã học phần: NQM0254

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30
4.2. Thực hành: 30
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên cách tiếp cận, lập bài toán và giải quyết bài toán quản lý môi trường bằng
công cụ mô hình hóa. Ngoài ra, sinh viên được làm quen với một số mô hình cơ bản ứng dụng trong
quản lý môi trường.
5.2. Kỹ năng
Sau khi học xong học phần, kết hợp với một số phần mềm trong thực hành, sinh viên có khả năng
đặt bài toán, tự giải hoặc cộng tác với các chuyên gia toán tin để giải những bài toán mô hình cơ bản ứng
dụng trong quản lý môi trường.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Mỗi Sinh viên hiểu, giải thích được những công cụ và kiến thức cần thiết cho mô hình hóa, biết
thu thập và phân tích số liệu đầu vào, tìm kiếm thuật toán và phép giải, có khả năng nhận xét và mở rộng
các kết quả phân tích; có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học được phân thành 05 chương, bao gồm những kiến thức cơ bản về mô hình hóa môi
trường trong quản lý tài nguyên môi trường, ứng dụng một số mô hình hóa trong nghiên cứu và quản lý
môi trường, cụ thể gồm: Tổng quan về mô hình hóa; phân loại và tiến trình mô hình; hiệu chỉnh các
thông số mô hình; thể hiện mô hình; ứng dụng mô hình hóa môi trường.
7. Thông tin về giảng viên
(1) Vũ Đức Toàn
Số ĐT: 0915771984
(2) Nguyễn Thị Bích Ngọc Số ĐT: 0977778046
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia đầy
đủ các buổi thực hành thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm thảo luận) có
trọng số 50%.
+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 10%
+ Điểm kiểm tra giữa học kỳ: 20%
+ Điểm thực hành: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thảo luận.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
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12.1. Giáo trình chính
1. Lê Anh Tuấn (2008), Bài giảng Mô hình hóa môi trường, Đại học Cần Thơ.
2. Bùi Tá Long (2008), Mô hình hóa môi trường, NXB Đại học Quốc gia Thành phố HCM.
12.2. Tài liệu tham khảo
3. Nguyễn Hữu Dư (2007), Mô hình toán học trong sinh thái và môi trường, NXB Đại học Khoa
học tự nhiên, Hà Nội.
4. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh (2006), Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng,
NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
13.1. Phần lý thuyết, thảo luận, bài tập
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương I: Tổng quan
1.1. Khái quát chung
Đọc trước tài liệu
từ
về mô hình hóa
1.2. Nội dung, ý nghĩa của mô hình hóa
trang 1-8. Tham khảo tài
LT 2 tiết
1.3. Những công cụ, kiến thức cần cho
liệu [2] từ trang 7-25.
mô hình hóa
1.4. Đặt bài toán mô hình hóa
Chương II: Phân loại và 2.1. Phân loại mô hình
Đọc trước tài liệu
từ
tiến trình mô hình
2.2. Tiến trình vận hành mô hình
trang 9-20. Tham khảo tài
LT 4 tiết
2.3. Tiêu chuẩn chọn lựa mô hình
liệu [2] từ trang 26-47.
Chương III: Hiệu chỉnh 3.1. Khái quát chung
Đọc trước tài liệu [1] từ
các thông số mô hình
3.2. Các bước trong tiến trình hiệu chỉnh
21-31.
LT 9 tiết
3.3. Các tiếp cận để hiệu chỉnh thông số
mô hình
3.4. Các vấn đề khi thành lập các thông số
trong các mô hình môi trường
Chương IV: Thể hiện
4.1. Kiểm nghiệm và định trị mô hình
Đọc trước tài liệu
từ
mô hình
4.2. Nghiên cứu kiểm nghiệm
trang 32-38.
LT 6 tiết
4.3. Vấn đề kiểm nghiêm mô hình
Chương V: Ứng dụng
5.1. Sơ đồ phát triển và ứng dụng mô hình Đọc trước tài liệu 1 từ
mô hình hóa môi
5.2. Xu thế phát triển mô hình hóa môi
trang 39-47.
trường
trường theo qui mô không gian
LT 9 tiết
5.3. Giới thiệu một số mô hình môi
trường
13.2. Thực hành
Bài 1 (5 tiết): Tính toán sự phát tán ô nhiễm không khí theo mô hình GAUSS. Sinh viên đọc trước
tài liệu [2] từ trang 71-112.
Bài 2 (5 tiết): Tính toán sự phát tán ô nhiễm không khí theo mô hình BERLIAND. Sinh viên đọc
trước tài liệu [2] từ trang 113-165.
Bài 3 (5 tiết): Mô hình hóa nước dưới đất. Sinh viên đọc trước tài liệu [2] từ trang 393-444.
Bài 4 (5 tiết): Ứng dụng phần mềm ENVIMAP tính toán ô nhiễm cho trường hợp nhiều nguồn
thải. Sinh viên đọc trước tài liệu [2] từ trang 359-380.
Bài 5 (5 tiết): Mô hình PHELPS – STREETER mô phỏng chất lương nước trên sông, suối. Sinh
viên đọc trước tài liệu [2] từ trang 250-253.
Bài 6 (5 tiết): Mô phỏng chất lượng nước bằng phần mềm ENVIMQ2K.. Sinh viên đọc trước tài
liệu [2] từ trang 276-358.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Mã học phần: NQM0250

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khí tượng thủy văn
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Kiến thức: Học phần giúp sinh viên nhận biết, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với
hoạt động sống của con người cũng như trong lĩnh vực ngành nghề đang học.
- Kỹ năng: Sau khi học xong học phần sinh viên nắm bắt được kiến thức nhằm đánh giá và phân
tích được các tác động của biến đổi khí hậu đối với con người và các hoạt động sản xuất nhằm lựa chọn
các giải pháp phù hợp với từng khu vực
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nắm bắt được chuyên môn đã được đào tạo có khả năng xây
dựng kế hoạch, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về biến đổi khí hậu, sơ lược lịch sử
của biến đổi khí hậu, các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu. Học phần cũng trang bị cho người học
các kiến thức nhằm đánh giá và phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của con
người từ đó xác định và chọn lựa các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hện nay. Ngoài ra, những
thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các giải pháp ứng phó sẽ được nghiên cứu
trong học phần này.
7. Thông tin về giảng viên:
Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978747595
Nguyễn Thùy Trang
Số ĐT:0973738512
8. Nhiệm vụ của người học:
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận, thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồmđiểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực hành): có
trọng số 50%.
Điểm bộ phận trọng số 50% gồm:
Điểm chuyên cần: 15%
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 15%
Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
1. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng HIệu, Trần Thục, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị
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Lan, Vũ Văn Thắng(2010), Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam, Viện khoa học khí tượng thủy văn
và môi trường.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Bộ tài nguyên và môi trường (2008), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí
hậu, Bộ tài nguyên và môi trường
3. Nguyễn Văn Viết, Đinh Vũ Thanh (2014), Biến đổi khí hậu và nông nghiệp Việt Nam, NXB
Tài nguyên- Môi trường và Bản đồ Việt Nam
4. Trần Đức Hạ và cộng tác viên (2013), Môi trường khí hậu biến đổi- mối hiểm họa toàn cầu,
NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
13. Nội dung chi tiết:
13.1. Phần lý thuyết, thảo luận, bài tập
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1. Khái niệm
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
Chương 1: Một
1.2. Biến đổi khí hậu toàn cầu
43-77 về một số khái niệm,
số thuật ngữ và
1.2.1. Khí nhà kính
nội dung biến đổi khí hậu toàn
kiến thức cơ bản 1.2.2. Các khí nhà kính, nguồn gốc và đặc
cầu và Việt Nam, ảnh hưởng
về biến đổi khí
điểm
của biến đổi khí hậu đến một
hậu
1.3. Biến đổi khí hậu trong tầng đối lưu của
số lĩnh vực, lịch sử biến đổi
(LT 3tiết)
khí quyển
khí hậu.
1.4Tác động của biến đổi khí hậu trên phạm
vi toàn cầu
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
Chương 1: Một
1.4Tác động của biến đổi khí hậu trên phạm
72-97 về một số khái niệm,
số thuật ngữ và
vi toàn cầu (tiếp)
nội dung biến đổi khí hậu toàn
kiến thức cơ bản 1.5. Các hiệp định quốc tế về biến đổi khí
cầu và Việt Nam, ảnh hưởng
về biến đổi khí
hậu
của biến đổi khí hậu đến một
hậu
1.6. Lịch sử biến đổi khí hậu và các sự kiện
số lĩnh vực, lịch sử biến đổi
(LT 3tiết)
quan trọng gần đây.
khí hậu
2.1. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt
Chương 2: Biến
Nam
đổi khí hậu ở
Đọc trước tài liệu [1] về các
2.1.1. Biến đổi của một số yếu tố hoàn lưu
Việt Nam
biểu hiện của biến đổi khí hậu
khí quyển
(LT 3 tiết)
ở Việt Nam từ trang 98-112.
2.2.2. Biến đổi của một số yếu tố khí tượng
cơ bản
Chương 2: Biến
đổi khí hậu ở
Đọc trước tài liệu [1] về kịch
2.2. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam
Việt Nam
bản biến đổi khí hậu cho Việt
* Kiểm tra chương 1
(T L 3 tiết)
Nam từ trang 113 – 135.
Chương 2: Biến
đổi khí hậu ở
Việt Nam
(LT 3 tiết)
Chương 2: Biến
đổi khí hậu ở
Việt Nam
(LT 3 tiết)

2.3. Tác động của biến đổi khí hậu
2.3.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến
điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.3.2. Tác dộng của biến đổi khí hậu đến các
lĩnh vực kinh tế xã hội
2.3.2. Tác dộng của biến đổi khí hậu đến các
lĩnh vực kinh tế xã hội (tiếp)
2.3.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến
cuộc sống và sức khỏe cộng đồng
2.3.3.1.Tác động của biến đổi khí hậu đến du
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Đọc trước tài liệu [1] về tác
động của biến đổi khí hậu đến
một số lĩnh vực như tài
nguyên, kinh tế.. từ trang 138
– 153.
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
154-176 về tác động của biến
đổi khí hậu đến xã hội, cuộc
sống và sức khỏe cộng đồng.

lịch
2.3.3.2.Tác động của biến đổi khí hậu đến
các vùng khí hậu
Chương 2: Biến
đổi khí hậu ở
Việt Nam
(T L3 tiết)
Chương 3.
Các giải pháp
chiến lược ứng
phó với biến đổi
khí hậu ở Việt
Nam
(LT 3 tiết)
Chương 3.
Các giải pháp
chiến lược ứng
phó với biến đổi
khí hậu ở Việt
Nam
(LT 3 tiết)
Chương 3.
Các giải pháp
chiến lược ứng
phó với biến đổi
khí hậu ở Việt
Nam
(TL 3 tiết)
Chương 3.
Các giải pháp
chiến lược ứng
phó với biến đổi
khí hậu ở Việt
Nam
(LT3 tiết)

Chương 3.
Các giải pháp
chiến lược ứng
phó với biến đổi
khí hậu ở Việt
Nam
(LT 3 tiết)

Thảo luận nhóm (Chương I+
II) theo chủ đề
3.1. Giải pháp chiến lược giảm nhẹ biến đổi
khí hậu trong một số lĩnh vực
3.1.1. Giải pháp giảm nhẹ trong năng lượng
3.1.2. Giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu
trong lâm nghiệp
3.13. Giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu
trong nông nghiệp.
3.2. Giải pháp chiến lược thích ứng với biến
đổi khí hậu
3.2.1. Giải pháp thích ứng với biến đổi khí
hậu trong tài nguyên nước
3.2.2. Giải pháp thích ứng trong nông
nghiệp.
3.2.3. Giải pháp thíc ứng trong lâm nghiệp
3.2.4. Giải pháp thích ứng trong thủy sản

Đọc trước tài liệu [1] về các
giải pháp trong việc giảm nhẹ
biến đổi khí hậu từ rang 177185. Đọc thêm tài liệu [2]

Đọc trước tài liệu [1] về các
giải pháp thích ứng với biến
đổi khí hậu trong lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp... từ
trang 186- 2 07.

* Kiểm tra chương 2 và chương 3
Tìm hiểu các giải pháp giảm nhẹ và thích
ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương

3.3. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu đối với các khu vực địa lý – khí hậu
3.3.1. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Tây Bắc
3.3.2. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Đông Bắc
3.3.3. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Bắc Bộ
3.3.4. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Bắc Trung Bộ
3.3. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu đối với các khu vực địa lý – khí hậu
3.3.1. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Nam Trung Bộ
3.3.2. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Tây Nguyên
3.3.3. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Đông Nam Bộ
3.3.4. Giải pháp ứng phó đối với khu vực
Tây Nam Bộ
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Đọc trước tài liệu [1] về các
giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu đối với các khu vực
địa lý- khí hậu208- 2 21

Đọc trước tài liệu [1] về các
giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu đối với các khu vực
địa lý- khí hậu 221- 2 32

Chương 4. Phương
pháp đánh giá tác
động của biến đổi
khí hậu và xây
dựng giải pháp
thích ứng với
BĐKH ở Việt
Nam
(LT 3 tiết)
Chương 4. Phương
pháp đánh giá tác
động của biến đổi
khí hậu và xây
dựng giải pháp
thích ứng với
BĐKH ở Việt
Nam
(TL 3 tiết)
Chương 4. Phương
pháp đánh giá tác
động của biến đổi
khí hậu và xây
dựng giải pháp
thích ứng với
BĐKH ở Việt
Nam
(LT 3 tiết)
13.2. Thực hành

4.1. Phương pháp nghiên cứu biểu hiện của
biến đổi khí hậu
4.2. Phương pháp đánh giá tác động của
BĐKH ở Việt Nam
4.1.1. Phương pháp đánh giá tác động của
BĐKH đến tài nguyên thiên nhiên
4.1.2. Phương pháp đánh giá tác động của
BĐKH đến hoạt động kinh tế - xã hội

4.1.2. Phương pháp đánh giá tác động của
BĐKH đến hoạt động kinh tế - xã hội (tiếp)
4.1.3. Phương pháp đánh giá tác động của
BĐKH đối với các lĩnh vực.
* Kiểm tra chương 3 và chương 4

4.1.3. Phương pháp đánh giá tác động của
BĐKH đối với các lĩnh vực (tiếp)
4.2. Phương pháp xây dựng các giải pháp
thích ứng với BĐKH ở Việt Nam
4.4. Cách tiếp cận và phương pháp xây dựng
giải pháp thích ứng.
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Đọc trước tài liệu [1] về
phương pháp nghiên cứu biểu
hiện và đánh giá tác động của
BĐKH ở Việt Nam từ trang
234-246.

Đọc trước tài liệu [1] về
phương pháp nghiên cứu biểu
hiện và đánh giá tác động của
BĐKH ở Việt Nam từ trang
246-252.

Đọc trước tài liệu [1] về
phương pháp nghiên cứu biểu
hiện và đánh giá tác động của
BĐKH ở Việt Nam từ trang
249-257.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phát triển bền vững

Mã học phần: NQM0255

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 30 tiết
4.2 Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về phát triển bền vững, các nhóm
mục tiêu trong phát triển bền vững và những phương pháp định lượng phát triển bền vững.
- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên nắm được các nội dung về phát triển bền vững, áp dụng
các giải pháp phát triển bền vững vào những trường hợp cụ thể.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: làm chủ được kiến thức và chuyên môn; có trách nhiệm đối với
nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, dám nghĩ dám làm trong lĩnh vực phát triển bền vững.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần bao gồm 6 chương: Những vấn đề cơ bản về môi trường; Phát triển bền vững; Phát triển
bền vững các vùng kinh tế sinh thái cơ bản; Những khó khăn trong bảo vệ môi trường và PTBV; Đánh
giá độ bền vững, Định hướng chiến lược BVMT và Phát triển bền vững ở Việt Nam.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
2. Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978 747 595
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài bài tập, thảo luận, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
1. Lê Văn Khoa (2013), Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo dục
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Lê Văn Khoa, (2010), Khoa học môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam
3.Vũ Trung Tạn, 2001. Cơ sở sinh thái học. Trường ĐHQG. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
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13.1. Phần lý thuyết, thảo luận, bài tập…
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp

Chương 1: Những
vấn đề cơ bản về
môi trường
(LT 2 tiết)

Chương 1: Những
vấn đề cơ bản về
môi trường
(LT 3 tiết)

Chương 1: Những
vấn đề cơ bản về
môi trường
(LT 2 tiết)
Chương 1: Những
vấn đề cơ bản về
môi trường
(LT 2 tiết)

1.1 Cấu trúc hệ thống môi trường
1.2 Chức năng của hệ thống môi trường
1.3 Các vấn đề môi trường
- Suy thoái môi trường
- Sự cố môi trường và tai biến môi trường
- Nghèo khó và môi trường
- Dân số và môi trường
- An ninh môi trường và an toàn môi trường
1.4 Những vấn đề môi trường toàn cầu
- Biến đổi khí hậu
- Suy giảm tầng ozon
- Ô nhiễm xuyên biên giới gia tăng
- Xuất khẩu chất thải độc hại
- Suy thoái đa dạng sinh học
1.5 Những vấn đề môi trường bức xúc ở Việt
Nam
- Biến đổi khí hậu
- Suy thoái đất
- Suy thoái tài nguyên
- Suy giảm đa dạng sinh học
-...

Nội dung SV tự học
Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 3 - 16 về các nội dung
cấu trúc hệ thống môi
trường, chức năng của hệ
thống môi trường, các vấn
đề môi trường.

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 19 - 21 về nội dung
những vấn đề môi trường
toàn cầu
Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 221 -234 về nội dung
cơ sở kinh tế của quản lý
môi trường, cơ sở pháp luật
của quản lý môi trường, các
công cụ quản lý môi trường.

Tìm hiểu các vấn đề môi
- Các vấn đề môi trường ở Việt Nam: nguyên
trường đang bức xúc ở Việt
nhân và hậu quả
Nam.

Chương 2. Phát
triển bền vững
(LT 2 tiết)

2.1. Khái niệm chung về phát triển bền vững
2.2. Các mục tiêu của phát triển bền vững

Đọc tài liệu [1] từ trang 28 38 về nội dung khái niệm
chung về phát triển bền
vững, các nguyên tắc của
phát triển bền vững, mục
tiêu của PTBV

Chương 2. Phát
triển bền vững
(LT 2 tiết)

2.2. Các mục tiêu của phát triển bền vững
(tiếp)
2.3. Tổng hợp những quan điểm khác biệt
giữa 2 hướng phát triển

Đọc tài liệu [1] từ trang 39 45 về mục tiêu của PTBV và
những quan điểm khác biệt
giữa 2 hướng phát triển

3.1 Phát triển bền vững nông thôn
3.1.1 Các vấn đề môi trường nông thôn
3.1.2 Hướng tới PTBV nông thôn

Đọc tài liệu [1] từ trang 47 52 về nội dung các vấn đề
môi trường ở nông thôn và

Chương 3. Phát
triển bền vững các
vùng kinh tế sinh
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thái cơ bản
(LT 2 tiết)

hướng tới PTBV nông thôn

Chương 3. Phát
triển bền vững các
vùng kinh tế sinh
thái cơ bản
(LT 3 tiết)

3.2 Phát triển bền vững đô thị
3.2.1 Các xu hướng đô thị hóa toàn cầu
3.2.2 Nghèo đói ở đô thị
3.2.3 Hướng tới PTBV đô thị
* Kiểm tra chương 1, 2 và 3

Đọc tài liệu [1] từ trang 53 60 về nội dung các xu hướng
đô thị hóa toàn cầu; Nghèo
đói ở đô thị và Hướng tới
PTBV đô thị

Chương 4. Những
khó khăn trong bảo
vệ môi trường và
PTBV
(LT 3 tiết)

4.1 Những thách thức chính trị
4.2 Phát triển cực đoan
4.3 Quan điểm môi trường cực đoan
4.4 Tệ tham nhũng và lối sống tiêu thụ
4.5 Bùng nổ dân số
4.6 Mặt trái của khoa học – công nghệ

Đọc tài liệu [1] từ trang 61 71 về nội dung: Những thách
thức chính trị; Phát triển cực
đoan; Quan điểm môi trường
cực đoan; Tệ tham nhũng và
lối sống tiêu thụ; Bùng nổ
dân số; Mặt trái của khoa
học – công nghệ.

Chương 5.
Đánh giá độ bền
vững
(LT 2 tiết)

5.1 Mười tiêu chuẩn chung của phát triển bền
vững
5.2 Bộ chỉ thị về PTBV của Việt Nam
5.3 Thước đo độ bền vững BS

Đọc tài liệu [1] từ trang 72 78 về nội dung: Mười tiêu
chuẩn chung của phát triển
bền vững; Bộ chỉ thị về
PTBV của Việt Nam; Thước
đo độ bền vững BS

Chương 5.
Đánh giá độ bền
vững
(LT 2 tiết)

5.4 Đánh giá phát triển cộng đồng vằng chỉ Đọc tài liệu [1] từ trang 79 số bền vững địa phương
83 về nội dung: Đánh giá
phát triển cộng đồng vằng
chỉ số bền vững địa phương

Chương 6. Định
hướng chiến lược
về BVMT và PTBV
ở Việt Nam
(LT 2 tiết)

6.1 Mục tiêu và định hướng bảo vệ môi
trường
6.2 Kế hoạch phát triển bền vững ở Việt Nam
6.3 Những thách thức cần vượt qua để đạt
được PTBV ở Việt Nam

Đọc tài liệu [1] từ trang 85 91 về: Mục tiêu và định
hướng bảo vệ môi trường;
Kế hoạch phát triển bền
vững ở Việt Nam, Những
thách thức cần vượt qua để
đạt được PTBV ở Việt Nam

Chương 6. Định
hướng chiến lược
về BVMT và PTBV
ở Việt Nam
(TL 3 tiết)

Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện
các giải pháp phát triển bền vững ở địa
phương
*Kiểm tra chương 4,5 và 6

Đánh giá thực trạng của địa
phương, phân tích những
thuận lợi, khó khăn, điểm
mạnh, điểm yếu khi áp dụng
các giải pháp PTBV ở địa
phương.

13.2. Thực hành
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tai biến thiên nhiên

Mã học phần: NQM0205

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khí tượng thủy văn
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 25 giờ.
4.2. Thực hành: 10 giờ.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tai biến thiên nhiên hậu,
nguyên nhân, biểu hiện và tác động; các khái niệm về thiên tai đặc trưng của thiên tai. Trang bị cho sinh
viên những kiến thức cơ bản về các dạng thiên tai chính và giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại
do thiên tai gây ra.
5.2. Kĩ năng: Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng ứng phó và khả năng thích nghi với tai biến thiên
nhiên. Sinh viên có thể tự mình đưa ra các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và các giải pháp
phòng tránh thiên tai phù hợp với thực tiễn của địa phương mình đang sống.
5.3. Thái độ: Giúp sinh viên thay đổi hành vi, có thái độ tích cực và chủ động trong việc ứng phó
và phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần gồm 3 chương: Một số khái niệm cơ bản về thiên tai, Các loại thiên tai và
giải pháp phòng chống thiên tai, Các vấn đề ứng phó và giảm nhẹ thiên tai.
7. Thông tin về giảng viên
1. TS. Trần Thị Hằng, ĐT: 0915.607.559, email: hang.tran256@gmail.com
2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, ĐT: 0977.731.604,
email: nguyennhungtbu@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Đảm bảo thời gian lên lớp.
- Tích cực tham gia xây dựng bài, thể hiện những quan điểm cá nhân về các vấn đề đựơc nghiên
cứu.
- Làm các bài tập thảo luận thực hành đầy đủ.
- Tích cực tìm đọc các tài liệu có liên quan tới học phần, thường xuyên truy cập các trang Web để
có các thông tin số liệu cập nhật cho bộ môn.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
- Điểm quá trình (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì; trọng số 50%).
- Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 24 giờ trên lớp.
- Làm đầy đủ 1 bài kiểm tra giữa kì.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hòe (2005), Tai biến môi trường, NXB ĐHQG, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Lê Văn Khoa (2013), Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo dục.
3. Vũ Quyết Thắng (2005), Quy hoạch môi trường, NXB ĐHQG, Hà Nội.
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13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
1.1. Thiên tai
Chương 1 Một số
1.2. Khái niệm về thiên tai
khái niệm cơ bản về 1.3. Đặc trưng của thiên tai
thiên tai
1.4. Phân loại thiên tai
(5 tiết)
1.5. Tình hình thiên tai trên thế giới và ở
Việt Nam
2.1. Bão
Chương 2. Các loại
2.2. Động đất, núi lửa, sóng thần
thiên tai và giải pháp
2.3. Biến đổi khí hậu
phòng chống thiên
2.4. Bão
tai.
2.5. Lũ lụt, hạn hán
(15 tiết)
2.6. Trượt lở đất đá
2.7. Thiên tai do sinh vật
3.1. Vấn đề ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại
Chương 3 Các vấn
do thiên tai
đề ứng phó và giảm
3.2. Các nước phát triển
nhẹ thiên tai.
3.3. Việt Nam
(5 tiết)
Thực hành
(10 giờ)

Nội dung SV tự học
- Tìm hiểu về các loại thiên tai
do hoạt động nội sinh
- Tìm hiểu về lịch sử nghiên
thiên tai trên thế giới

- Tìm hiểu một số thiên tai
khác.
- Tìm hiểu một số đại dịch lớn
trên thế giới và Việt Nam
- Tìm hiểu lũ quyét ở Việt
Nam
- Các mô hình giảm nhẹ thiên
tai trên thế giới và Việt Nam

- Thực hành thảo luận tại lớp về các vấn đề - Viết báo cáo các vấn đề thiên
được đề cập trong bài giảng và một số tình tai ở địa phương
huống trong thực tế liên quan.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý dự án

Mã học phần: NQM0191

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 30h
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Kiến thức
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có hiểu được khái niệm, vai trò của quản lý dự án lâm nghiệp
nói chung.
5.2. Kỹ năng
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng phân tích đánh giá vai trò của quản lý dự án.
Sinh viên cũng có thể tham gia thiết kế và thực hiện điều tra thao tác lập kế hoach xây dựng một dự án.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về lĩnh vực xây dựng thiết kế dự
án; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm trong hoạt động quản lý dự án.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giúp sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản về dự án, các loại dự án, các bước xây dựng dự
án. Cách xây dựng, tìm hiểu, đánh giá, xử lý mục tiêu, giải quyết vấn đề theo phương pháp làm việc
nhóm.
7. Thông tin về giảng viên:
1-Trần Anh Tuấn
Số ĐT : 0916025725
2- Nguyễn Tiến Dũng
Số ĐT : 0912559612
8. Nhiệm vụ của Học viên:
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia đầy
đủ các buổi thực hành thực tập
9. Tiêu chuẩn đánh giá Học viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm chấm bài tập lớn.
- Điểm bộ phận (bao gồmđiểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực hành): có
trọng số 50%.
+ Điểm chuyên cần : 10%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận : 20%
+ Điểm kiểm tra giữa học phần : 20%
- Điểm chấm bài tập lớn: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Học viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
1. ThS. Trần Hữu Dào (2009), giáo trình “Quản lý dự án” Trường Đại học Lâm nghiệp. NXB
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Nông nghiệp Hà nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Quyết định số 995/QĐ-BKHCN(9/5/2004), Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, Bộ trưởng bộ
khoa học công nghệ.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Chương 1. Dự án 1.1 Khái niệm về dự án và quản lý dự án
và chu trình dự án 1.2
Chu trình quản lý dự án
(Lý thuyết 8 giờ)
Chương 2. Thiết 2.1 Nghiên cứu cơ hội đầu tư
kế dự án
2.2 Nghiên cứu tiền khả thi
(Lý thuyết 10 giờ) 2.3 Nghiên cứu khả thi
3.1. Các chỉ tiêu đánh giá dự án
3.2. Phân tích tài chính
Chương 3. Phân 3.3 Phân tích kinh tế, xã hội và môi trường
tích dự án
3.4 Đánh giá tổng hợp và lựa chọn dự án
(Lý thuyết 6 giờ) 3.5 Sử dụng phân tích kinh tế trong phác thảo dự án
3.6 Sử dụng phân tích kinh tế trng việc đánh giá một
dự án lâm nghiệp
4.1 Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án
Chương 4. Quản
4.2 Tổ chức quản lý dự án
lý dự án
4.3 Điều phối và quản lý hoạt động dự án
(Lý thuyết 6 giờ)
4.4 Quản lý rủi ro trong dự án

77

Nội dung học viên tự học
Đọc trước tài liệu [1]

Đọc trước tài liệu [1]

Đọc trước tài liệu [1]

Đọc trước tài liệu [1]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Vệ sinh an toàn thực phẩm

Mã học phần: NSU0215

2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 40 giờ
4.2. Thực hành:10 giờ
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên
Hiểu biết về thực phẩm, an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm; tình trạng ô nhiễm thực phẩm
và việc sử dụng các chất hóa học, thuốc kháng sinh và các chất cấm trong sản xuất thực phẩm hiện nay.
Hiểu biết đại cương về vi sinh vật trong thực phẩm, các nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm, các
yêu cầu và biện pháp chủ yếu áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Áp
dụng được kỹ thuật HACCP trong việc đảm bảo chất lượng thực phẩm.
Hiểu biết về Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn
thực hiện luật.
- Kĩ năng
Có kĩ năng vận dụng những kiến thức vào thực tiễn cuộc sống và công tác sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết của bản thân về lĩnh vực vệ sinh an toàn
thực phẩm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học bao gồm các nội dung chính sau:
Các khái niệm về chất độc, sự ngộ độc, an toàn vệ sinh thực phẩm, các phương pháp sử dụng
trong phân loại ngộ độc thực phẩm, các phương pháp đánh giá ngộ độc thực phẩm.
Nguồn gốc các chất độc có trong thực phẩm, tác nhân và cơ chế gây ngộ độc, triệu chứng ngộ
độc, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Nguyên tắc xử lý, hướng dẫn xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, nội dung điều tra ngộ độc thực
phẩm. Kiểm soát vệ sinh tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Kiểm nghiệm
chất lượng vệ sinh thực phẩm.
Các tài liệu quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
7. Thông tin về giảng viên
1.
ThS. Vũ Phương Liên, ĐT: 09149031089, Email: lienvp310@gmail.com
2.
ThS. Trần Hồng Sơn , ĐT: 0947140785
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành thực tập
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần, điểm đánh giá phần thực hành, điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận) có trọng số 50%, điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: 5%
+ Điểm thảo luận: 5%
+ Điểm thực hành: 20%
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+ Điểm thi giữa học phần: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
[1]. Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm (2005). Vệ sinh và an toàn thực phẩm. NXB ĐH Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo
[2]. Kiều Hữu Ảnh (2012). Vi sinh vật học thực phẩm, NXB Giáo dục Việt Nam
[3]. Lê Văn Khoa (2013). Giáo trình con người và môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
tiết
Chương 1: 1.1. Một số khái niệm chung về an toàn vệ
Yêu cầu:
Mở Đầu
sinh thực phẩm
SV đọc tài liệu phần mở đầu [1].
(2 tiết)
1.2. Ngộ độc thực phẩm – Các nguyên nhân
SV tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm
gây ngộ độc thực phẩm
thực phẩm nơi mình sinh sống và
1.3. Các phương pháp đánh giá mức độ vệ sinh đưa ra các giải pháp khắc phục.
và an toàn thực phẩm
1.4. Sự hấp thu, phân tán và thải tiết độc tố
1.5. Tình hình ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam
* Kiểm tra chương 1
Chương 2: 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển
Yêu cầu:
Ngộ độc
của vi sinh vật trong thực phẩm 2.2. Ngộ độc
SV đọc tài liệu phần Chương 1 [1],
thực phẩm thực phẩm do vi sinh vật 2.2.1. Đặc điểm
[3]
do vi sinh
chung
SV tìm hiểu những yếu tố ảnh
vật và các 2.2.2. Tác nhân gây nhiễm khuẩn thực phẩm
hưởng đến sự phát triển của VSV
độc tố vi
2.2.3. Nguyên nhân thực phẩm bị nhiễm khuẩn trong thực phẩm.
sinh vật
2.2.4. Các loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm
(6 tiết)
khuẩn cao
2.3. Các loại ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn,
virus và độc tố của chúng:
- Ngộ độc do Salmonella
- Ngộ độc do Staphylococcus aureus
- Ngộ độc do Bacillus cereus
- Ngộ độc do Clostridium botulinum
- Ngộ độc do Escherichia coli
- Ngộ độc do Vibrio cholera
- Ngộ độc do Proteus
2.4. Ngộ độc thực phẩm do độc tố của nấm
mốc (Mycotoxin)
* Kiểm tra chương 2
Chương 3: 3.1. Một số loại chất độc có nguồn gốc thực
Yêu cầu:
Ngộ độc do vật thường gặp trong thực phẩm 3.1.1.
SV đọc tài liệu phần Chương 1 [1],
bản thân có Glucoside trong thực vật
[3]
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chứa chất
độc
(6 tiết)

Chương 4:
Ngộ độc
thực phẩm
do thực
phẩm bị
biến chất ôi
hỏng
(6 tiết)

Bài thực
hành 1
(5 tiết)
Chương 5:
Ngộ độc do
chất độc
hình thành
trong sản
xuất, chế
biến thực
phẩm
(5 tiết)
Bài thực
hành số 2
(5 tiết)

- Thioglucoside
- Cyanglucoside
- Solaninglucoside
3.1.2. Chất hemaglutine
3.1.3. Chất kìm hãm enzyme
3.2. Một số loại chất độc có nguồn gốc động
vật thường gặp trong thực phẩm 3.2.1. Ngộ
độc bufotoxin ở cóc
3.2.2. Ngộ độc tetrodotoxin ở cá nóc 3.2.3.
Ngộ độc do ăn thủy hải sản bị nhiễm độc tố từ
tảo biển
3.3. Một số loại nấm độc
* Kiểm tra chương 3
4.1. Các nguyên nhân làm thực phẩm bị biến
chất
4.2. Quá trình biến chất, hư hỏng của thực
phẩm giàu protein
- Sự lên men chua (hiện tượng tự phân giải)
- Sự lên men thối (hiện tượng ôi thiu)
- Ngộ độc do thức ăn giàu đạm bị ôi hỏng
4.3. Quá trình biến chất, hư hỏng của chất béo
- Sự hóa chua (thủy phân lipid)
- Sự oxy hóa acid béo
- Tác hại của dầu mỡ bị biến chất 4.4. Quá
trình chuyển hóa của glucid
- Hô hấp hiếu khí
- Lên men (lên men rượu, lên men chua)
* Kiểm tra chương 4
Đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm nơi
mình sinh sống và đưa ra các giải pháp khắc
phục

SV tìm hiểu về các nguyên nhân
gây nhiễm độc thực phẩm, đưa ra
các giải pháp khắc phục

5.1. Sự hình thành 3 -MCPD và 1,3 -DCP
trong quá trình sản xuất nước tương bằng
phương pháp hóa giải
5.2. Sự hình thành acrylamide trong các sản
phẩm chiên, nướng cháy
5.3. Chất béo dạng Trans và tính độc hại của
nó.
* Kiểm tra chương 5

Yêu cầu:
SV đọc trước tài liệu [1]
SV tìm hiểu về các tiêu chuẩn chất
lượng thực phẩm của Quốc gia và
quốc tế. Các hệ thống đánh giá và
kiểm soát chất lượng thực phẩm
hiện nay

Yêu cầu:
SV tìm hiểu thực tế về vấn đề vệ
sinh ăn uống công cộng nơi cư trú.

SV điều tra và viết báo cáo

Điều tra tình hình sử dụng các chất phụ gia SV điều tra và viết báo cáo
trong thực phẩm tại địa phương.
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Chương 6:
Ngộ độc do
thực phẩm
bị nhiễm
hóa chất
(6 tiết)

Chương 7:
Một số
bệnh động
vật lây sang
người theo
con đường
thực phẩm
(3 tiết)
Chương 8:
Quản lý an
toàn vệ sinh
thực phẩm
(6 tiết)

6.1. Ngộ độc do thực phẩm bị nhiễm kim loại
nặng (As, Pb, Hg, Cd, Sn, Zn )
6.2. Ngộ độc do sử dụng phụ gia thực phẩm
không đúng cách
6.3. Ngộ độc do thực phẩm nhiễm phân bón,
hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp
6.4. Ngộ độc do thực phẩm nhiễm thuốc kích
thích tăng trưởng, thuốc kháng sinh trong chăn
nuôi
6.5. Ngộ độc do chất sát khuẩn dùng tronq
công tác vệ sinh
6.6. Ngộ độc do thực phẩm bị nhiễm dioxin
6.7. Ngộ độc do thực phẩm bị nhiễm hóa chất
độc hại (melamine)
7.1. Bệnh cúm gia cầm
7.2. Bệnh xốp não ở bò (bệnh bò điên)
7.3. Bệnh lở mồm long móng
7.4. Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp ở lợn
(heo tai xanh)
* Kiểm tra chương 7

Yêu cầu:
SV đọc trước nội dung trong tài
liệu [1].

8.1. Vai trò của cơ quan quản lý, nhà sản xuất
thực phẩm và người tiêu dùng trong đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm
8.2. Công tác điều tra và xử lý khi có ngộ độc
thực phẩm
8.2.1. Nguyên tắc xử lý khi xảy ra ngộ độc
thực phấm
8.2.2. Nội dung của điều tra ngộ độc thực
phẩm
8.2.3. Xử lý sau xảy ra ngộ độc thực phẩm
8.2.4. Kiểm soát chất lượng vệ sinh thực phẩm
8.3. Giới thiệu luật và các quy định về an toàn
thực phẩm trong và ngoài nước
8.3.1. Luật an toàn thực phẩm ở một số Quốc
gia
8.3.2. Luật an toàn thực phẩm ở Việt Nam
8.3.3. Nội dung luật an toàn thực phẩm
Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan

Yêu cầu:
SV đọc trước nội dung trong tài
liệu [1].
SV tìm hiểu Luật an toàn thực
phẩm ở Việt Nam và Thế giới.

81

Yêu cầu:
SV đọc trước nội dung trong tài
liệu [1].

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phân tích môi trường

Mã học phần: NQM0188

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoá phân tích
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 35 tiết
4.2. Thực hành: 20 tiết
5. Mục tiêu học phần
−
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên được trang bị các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu về cách
thực hiện, lộ trình thực hiện, các phương pháp thực hiện khi tiến hành phân tích môi trường.
−
Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên nắm được các bước thực hiện và các phương pháp sử
dụng trong phân tích môi trường.
−
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: làm chủ được kiến thức và chuyên môn; có trách nhiệm
đối với nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, dám nghĩ dám làm trong lĩnh vực phân tích môi trường.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần gồm 5 chương: Những vấn đề chung về phân tích môi trường; Các phương pháp dùng
trong phân tích môi trường; Phân tích nước; Phân tích khí; Phân tích đất
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
2. Nguyễn Thị Minh Châu
Số ĐT: 0978 747 595
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành.
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm đánh giá phần thực hành: 20%
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
- Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm của học
phần thực hành là điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một
chữ số thập phân.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, thảo luận, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính:
1. Lê Đức, Trần Khắc Hiệp (2004), Một số phương pháp phân tích môi trường, NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
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2. Nguyễn Tuấn Anh (2008), Giáo trình Phân tích môi trường, NXB Nông nghiệp
3. Nguyễn Trường Sơn (2010), Hóa học phân tích, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
13.1. Phần lý thuyết, thảo luận, bài tập…
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 1 1.1 Định nghĩa phân tích môi trường
13 về nội dung định nghĩa phân
Chương 1: Những 1.2 Sự lựa chọn phương pháp để phân tích tích môi trường, sự lựa chọn
vấn đề chung về môi trường
phương pháp để phân tích, giá trị
phân tích môi
1.3 Đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong của các số liệu trong phân tích
trường
phân tích môi trường
môi trường, đảm bảo và kiểm
(LT 3 tiết)
1.4 Sai số và độ chính xác
soát chất lượng trong phân tích
1.5 Đồ thị kiểm tra
môi trường, sai số và độ chính
xác, đồ thị kiểm tra
2.1 Phương pháp khối lượng
Chương 2: Các
2.2 Phương pháp phân tích thể tích
phương pháp
- nguyên tắc
Đọc trước tài liệu [2], phương
dùng trong phân - các khái niệm trong phân tích thể tích
pháp khối lượng, phương pháp
tích môi trường - phân loại các phương pháp phân tích thể phân tích thể tích
(LT 2 tiết)
tích.
- Các cách chuẩn độ
Chương 2: Các
phương pháp
Đọc lý thuyết và các dạng bài tập
Ứng dụng phương pháp phân tích trọng
dùng trong phân
liên quan đến phân tích trọng
lượng, phương pháp phân tích thể tích
tích môi trường
lượng, phân tích thể tích.
(LT 2 tiết)
2.3 Phương pháp so màu quang điện
- khái niệm và nguyên tắc của phương
Chương 2: Các
pháp
Đọc tài liệu [1] từ trang 15 - 18
phương pháp
- Định luật cơ bản của phương pháp so về phương pháp so màu quang
dùng trong phân
màu
điện,
tích môi trường
- Các đại lượng dùng trong phương pháp
(LT 2 tiết)
so màu
- Các phương pháp định lượng
Chương 2: Các
phương pháp
dùng trong phân
tích môi trường
(LT 2 tiết)

2.4 Phương pháp quang phổ hấp thụ
nguyên tử
- cơ sở lý thuyết
Đọc tài liệu [1] từ trang 18 - 21
- nguyên tắc đo
phương pháp quang phổ hấp thụ
- quá trình nguyên tử hóa mẫu
nguyên tử
- Nguồn phát tia bức xạ đơn sắc
- Các phương pháp định lượng

Chương 2: Các
phương pháp
dùng trong phân
tích môi trường
(LT 3 tiết)

2.5 Phương pháp sắc ký
- nguyên lý của phương pháp
- phân loại các phương pháp sắc ký
- quá trình phân tách các chất trong sắc ký
*Kiểm tra chương 1 và 2
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Đọc tài liệu [1] từ trang 47 - 70
về phương pháp sắc ký

Chương 3. Phân
tích nước
(LT 2 tiết)

Chương 3. phân
tích nước
(LT 3 tiết)
Chương 3. Phân
tích nước
(LT 2 tiết)

Chương 4. Phân
tích khí
(LT 3 tiết)
Chương 4. Phân
tích khí
(LT 2 tiết)

Chương 5. Phân
tích đất
(LT 2 tiết)

Chương 5. Phân
tích đất
(LT 2 tiết)

Chương 5. Phân
tích đất
(LT 2 tiết)

3.1. Đại cương về các loại nước
3.1.1 Nước thiên nhiên
3.1.2 Nước thải
3.2. Phân tích nước
3.2.1 Phân tích nước thiên nhiên
3.2.2 Phân tích nước thải
3.2.3 Những điểm cần lưu ý khi phân tích
nước
3.3 Lấy và bảo quản mẫu nước
3.3.1 Xác định vị trí lấy mẫu
3.3.2 Một số chỉ dẫn lấy và bảo quản
mẫu nước
3.4 Phân tích một số chỉ tiêu nước

Đọc tài liệu [1] từ trang 83 – 86
về nội dung đại cương về các loại
nước, phân tích nước thiên nhiên,
phân tích nước thải, những điểm
cần lưu ý khi phân tích nước

Đọc tài liệu [1] về nội dung lấy
và bảo quản mẫu nước, phân tích
các chỉ tiêu pH, hàm lượng chất
rắn, hàm lượng oxi hoà tan trong
nước, nhu cầu oxi sinh hoá BOD5
Đọc tài liệu [1] về nội dung phân
Ứng dụng pha chế hóa chất, phân tích các tích các chỉ tiêu nhu cầu oxi hoá
chỉ tiêu môi trường.
học COD, xác định Cu, xác định
Fe, xác định Ni, xác định Cl4.1. Lấy mẫu và bảo quản mẫu khí
Đọc tài liệu [1] từ trang 119 - 132
4.2. Xác định một số tính chất hoá học của về nội dung lấy mẫu và bảo quản
không khí
mẫu khí, xác định một số tính
4.3. Một số tính chất hoá học của không chất hoá học của không khí, một
khí
số tính chất hoá học của không
khí
4.4. Một số phương pháp phân tích định
tính khí
4.5. Phương pháp định lượng một số chỉ Đọc tài liệu [1] từ trang 132 –
tiêu trong không khí
144 về nội dung một số phương
4.5.1 Xác định hàm lượng bụi
pháp phân tích định tính khí,
4.5.2 Xác định nito oxit và nito đioxit
phương pháp định lượng một số
4.5.3 Xác định hàm lượng lưu huỳnh chỉ tiêu trong không khí
đioxitF
4.5.4 Xác định CO bằng phương pháp sắc
kí
Đọc tài liệu [1] từ trang 145 –
5.1. Lấy và bảo quản mẫu đất
163 về nội dung lấy và bảo quản
5.2. Phân tích một số tính chất lí hoá học
mẫu đất, phân tích một số tính
cơ bản của đất
chất lí hoá học cơ bản của đất,
5.2.1 Thành phần cơ giới đất
thành phần cơ giới đất, xác định
5.2.2 Xác định dung trọng và tỉ trọng đất
dung trọng đất
Đọc tài liệu [1] từ trang 164 –
5.2.3 Xác định chất hữu cơ trong đất
174 về nội dung xác định chất
5.2.4 Độ chua và cách xác định độ chua
hữu cơ trong đất, độ chua và cách
của đất
xác định độ chua của đất, xác
5.2.5 Xác định dung tích trao đổi cation
định dung tích trao đổi cation của
của đất
đất
5.3. Xác định một số kim loại nặng trong Đọc tài liệu [1] từ trang 175 –
đất
183 về nội dung xác định một số
5.3.1 Phương pháp phân huỷ mẫu truyền kim loại nặng trong đất, phương
thống
pháp phân huỷ mẫu truyền thống,
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5.3.2 Phương pháp phân huỷ mẫu bằng kĩ
thuật vi sóng
5.3.3 Chuẩn bị mẫu thực vật để xác định
hàm lượng các kim loại nặng
Chương 5. Phân
tích đất
(LT 2 tiết)

phương pháp phân huỷ mẫu bằng
kĩ thuật vi sóng, chuẩn bị mẫu
thực vật để xác định hàm lượng
các kim loại nặng
Đọc tài liệu [1] từ trang 184 –
5.3.4 Một số ví dụ về giới hạn phát hiện
205 về nội dung một số ví dụ về
của các phương pháp công cụ trong phân
giới hạn phát hiện của các
tích các kim loại nặng
phương pháp công cụ trong phân
5.3.5 Xác định chì trong đất
tích các kim loại nặng
5.3.6 Xác định thuỷ ngân trong đất

13.2. Thực hành
Bài 1: Giới thiệu các công cụ, thiết bị sử dụng trong phân tích môi trường (4 tiết)
Bài 2: Phương pháp chuẩn bộ axit - bazơ và xác định pH của dung dịch (4 tiết)
Bài 3: Xây dựng đường chuẩn để xác định chỉ tiêu Fe3+ bằng phương pháp so màu quang điện (4
tiết)
Bài 4: Xác định nồng độ Fe3+ trong mẫu nước bằng phương pháp so màu (4 tiết)
Bài 5: Xác định độ chua của đất bằng phương pháp Kappen (4 tiết)
(Thí nghiệm tại phòng thực hành Trung tâm THTN)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quan trắc môi trường

Mã học phần: NQM0274

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần:
- Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên về quy trình lập kế hoạch quan trắc môi
trường, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng và thực hiện quan trắc một số thành phần môi
trường
- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên nắm được các kỹ năng cơ bản trong quan trắc, việc lựa
chọn các điểm quan trắc, lập kế hoạch thời gian và tần xuất quan trắc đối với các thành phần môi trường,
việc thực hiện quan trắc một số thành phần môi trường như nước, không khí, tiếng ồn, rác thải.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Nắm bắt được chuyên môn đã được đào tạo có khả năng xây
dựng kế hoạch, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung học phần bao gồm: Các khái niệm cơ bản, vấn đề chung về môi trường, quan trắc môi
trường, thức chuyên sâu về quan trắc môi trường, quy trình lập kế hoạch chuẩn bị quan trắc môi trường,
đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, thực hiện quan trắc và phân
tích các thành phần môi trường và xử lý kết quả, viết báo cáo.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978747595
2. Nguyễn Thùy Trang
Số ĐT: 0973738512
8. Nhiệm vụ của người học:
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận, thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồmđiểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực hành): có
trọng số 50%.
+ Điểm chuyên cần: 15%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 15%
+ Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
1. Trương Mạnh Tiến (2012), Quan trắc môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 12.2. Tài
liệu tham khảo
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường( 2009), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Hà Nội
86

3. Bộ tài nguyên và môi trường (21/2012/TT- BTNMT), Thông tư quy định việc đảm bảo chất
lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
4. Bộ tài nguyên và môi trường(2008), Tuyển tập các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, Hà Nội
5. Luật bảo vệ môi trường Việt Nam (2014)
13. Nội dung chi tiết:
13.1. Phần lý thuyết, thảo luận, bài tập
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1 Khái niệm về môi trường và quản lý
môi trường
1.1.1.Khái niệm về môi trường
1.1.2.Khái niệm về quản lý môi trường
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 1 -7
Chương 1: Một 1.1.3. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi về nội dung khái niệm về môi
số khái niệm cơ trường
trường và quản lý môi trường, định
bản về quan trắc 1.2Khái niệm về quan trắc môi trường
nghĩa, mục tiêu và các yêu cầu
môi trường
1.2.1 Định nghĩa, mục tiêu và các yêu cầu quan trắc môi trường; đối tượng
(LT 3 tiết)
quan trắc
quan trắc môi trường
1.2.2 Xác định đối tượng quan trắc môi
trường
1.2.3 Nội dung quy mô và phân loại quan
trắc
Chương 1: Một
1.2.4 Khái niệm về chương trình quan trắc
số khái niệm
môi trường
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 7-14
trong đánh giá
1.2.5 Các phương pháp lấy mẫu
về nội dung quy mô, phân loại
tác động môi
1.2.6 Các phương pháp phân tích mẫu
quan trắc, chương trình quan trắc,
trường
1.2.7 Phương pháp xử lý số liệu quan trắc phương pháp lấy mẫu, phân tích
(LT 3 tiết)
1.2.8 Thông tin và sử dụng thông tin quan mẫu, xử lý số liệu quan trắc
trắc môi trường
Chương 1: Một
số khái niệm
trong đánh giá
tác động môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 1: Một
số khái niệm
trong đánh giá
tác động môi
trường
(TL 3 tiết)
Chương 2: Quy
trình lập kế
hoạch chuẩn bị
quan trắc môi
trường
(LT 3 tiết)

1.2.9 Các điều kiện tiên quyết trong quan
trắc
1.3 Hệ thống quan trắc môi trường ở Việt
Nam
1.3.1 Vài nét về lịch sử phát triển hoạt
động quan trắc môi trường ở Việt Nam
1.3.2 Mạng lưới môi trường quốc gia
1.3.3 Quy hoạch hệ thống quan trắc môi
trường Việt Nam đến 2020

Đọc trước tài liệu [1] từ trang 1420 về nội dung thông tin quan trắc,
các điều kiện tiên quyết trong quan
trắc.
Tìm hiểu về hệ thống quan trắc
môi trường ở Việt Nam

Hệ thống quan trắc môi trường tại Việt
Nam

Tìm hiểu mạng lưới quan trắc ở
Việt nam
Các loại hình quan trắc
Tình trạng hoạt động của các trạm
quan trắc

Đọc tài liệu [1] từ trang 21 – 26 về
2.1. Lựa chọn các điểm quan trắc
lựa chọn các điểm quan trắc, kế
2.2. Kế hoạch thời gian và tần suất quan hoạch thời gian và tần suất quan
trắc đối với các thành phần môi trường
trắc đối với các thành phần môi
trường
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Chương 2: Quy
trình lập kế
hoạch chuẩn bị
quan trắc môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(LT 3 tiết)

Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(TL 2 tiết)
Kiểm tra giữa kì
(1 tiết)
Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(LT 3 tiết)
Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi

2.3 Những vấn đề chung về bảo đảm và
kiểm soát chất lượng trong quan trắc và
phân tích môi trường
2.3.1 Một số khái niệm
2.3.2 Đảm bảo chất lượng và kiểm soát
chất lượng trong quan trắc và phân tích
môi trường
* Kiểm tra chương 1 và chương 2
3.1. Quan trắc và phân tích chất lượng
môi trường không khí
3.1.1 Môi trường không khí và các chất
gây ô nhiễm chính
3.1.2 Thiết kế mạng lưới các điểm quan
trắc và phân tích môi trường không khí
(TCVN 5970 – 1995)
3.1.3 Mục tiêu chất lượng của các dữ liệu
3.1.4 Thiết bị, dụng cụ và phương pháp
lấy mẫu tại hiện trường
3.1.5 Những điểm cần lưu ý khi tiến hành
quan trắc tại hiện trường
3.1.6 Các phương pháp phân tích mẫu khí
bụi
3.1.7 Những điều cần lưu ý khi phân tích
mẫu khí và bụi
3.1.7 Những điều cần lưu ý khi phân tích
mẫu khí và bụi (tiếp)
3.1.8 Lập báo cáo quan trắc và các bảng
biểu

Đọc tài liệu [2] từ trang 1 – 7 về
nội dung những vấn đề chung về
bảo đảm và kiểm soát chất lượng
trong quan trắc và phân tích môi
trường

Đọc tài liệu [1] từ trang 29-35 về
môi trường không khí và các chất
gây ô nhiễm chính, thiết kế mạng
lưới quan trắc, mục tiêu chất lượng
các dự liệu

Đọc tài liệu [1] từ trang 35 - 46 về
thiết bị, dụng cụ, phương pháp lấy
mẫu; những điểm cần lưu ý khi tiến
hành quan trắc, các phương pháp
phân tích mẫu
Đọc tham khảo tài liệu [3], [4]

Tìm hiểu các thông tin đặc trưng
về môi trường không khí của 1 khu
Thiết kế mạng lưới các điểm quan trắc
công nghiệp, nhà máy, khu dân cư
môi trường không khí cho 1 địa điểm cụ
.... cụ thể
thể
Ôn lại các kiến thức về thiết kế
mạng lưới các điểm quan trắc
Ôn tập kiến thức từ chương 1 đến
chương 3
3.2 Quan trắc tiếng ồn đô thị
3.2.1 Tiếng ồn và các đại lượng
Đọc tài liệu [1] từ trang 48 - 51 về
3.2.2 Mạng lưới các điểm quan trắc tiếng tiếng ồn và các đại lượng, mạng
ồn
lưới quan trắc tiếng ồn, các thông
3.2.3 Các thông số cần quan trắc
số cần quan trắc, thiết bị quan trắc,
3.2.4 Thiết bị quan trắc
phương pháp quan trắc, biểu mẫu
3.2.5 Phương pháp quan trắc
báo cáo
3.2.6 Các biểu mẫu báo cáo kết quả quan Đọc tham khảo tài liệu [3], [4]
trắc
3.3 Quan trắc và phân tích chất lượng môi Đọc tài liệu [1] từ trang 51 – 59 về
trường nước lục địa
nội dung môi trường nước, một số
3.3.1 Mục tiêu
thống số đánh giá chất lượng nước,
3.3.2 Môi trường nước và một số thông số thiết kế mạng lưới các điểm quan
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trường
(LT 3 tiết)

Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(LT 3 tiết)
Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(TL 3 tiết)
Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(LT 3 tiết)
Chương 3. Thực
hiện quan trắc và
phân tích các
thành phần môi
trường
(TL 3 tiết)

đánh chất lượng nước
trắc
3.3.3 Thiết kế mạng lưới các điểm quan
trắc và phân tích chất lượng môi trường
nước lục địa
Đọc tài liệu [1] từ trang 60 – 82 về
3.3.4 Phương pháp lấy mẫu
nội dung phương pháp lấy mẫu,
3.3.5 Hướng dẫn lấy mẫu nước
bảo quản, vận chuyển và tiếp nhận
3.3.6 Bảo quản, vận chuyển mẫu và tiếp
mẫu, các phương pháp phân tích,
nhận mẫu
những điểm cần lưu ý khi phân tích
3.3.7 Các phương pháp chuẩn phân tích
trong phòng thí nghiệm, các biểu
nước trong phòng thí nghiệm
mẫu cho quan trắc
Thiết kế mạng lưới các điểm quan trắc
môi trường nước cho 1 địa điểm cụ thể
Quy trình lấy mẫu phân tích nước đảm
bảo chất lượng
*Kiểm tra nội dung chương 3

Tìm hiểu các thông tin đặc trưng
về môi trường nước của 1 khu công
nghiệp, nhà máy, khu dân cư cụ thể
Ôn lại các kiến thức về thiết kế
mạng lưới các điểm quan trắc

3.4 Quan trắc rác thải đô thị
3.4.1 Chất thải rắn đô thị (rác thải)
3.4.2 Mạng lưới quan trắc rác thải đô thị
3.4.3 Phương pháp quan trắc rác thải

Đọc tài liệu [1] từ trang 82 – 85 về
nội dung chất thải rắn đô thị, mạng
lưới quan trắc rác thải đô thị,
phương pháp quan trắc rác thải

Tìm hiểu các thông tin đặc trưng
Thiết kế mạng lưới các điểm quan trắc rác về môi trường của 1 khu tập trung
thải cho 1 địa điểm cụ thể
rác thải
Các phương pháp quan trắc rác thải
Ôn lại các kiến thức về phương
pháp quan trắc rác thải
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám

Mã học phần: NQM0251

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tin học, Trắc địa bản đồ
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 giờ
4.2. Thực hành: 30 giờ
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám và
một số ứng dụng của công nghệ này trong quản lý tài nguyên và môi trường. Các phương pháp thành
lập, quản lý, khai thác dữ liệu bản đồ kỹ thuật số bằng công nghệ GIS.
5.2. Kỹ năng
Sau khi học xong học phần, sinh viên sử dụng được phần mềm bản đồ Mapinfo, AcrGIS kết hợp
với một số phần mềm hỗ trợ trong thực hành xây dựng được bản đồ chuyên đề từ nguồn dữ liệu không
gian (GPS, thiết bị di động thông minh, ảnh viễn thám). Sinh viên có khả năng phân tích, khai thác dữ
liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của bản đồ kỹ thuật số, ảnh viễn thám để xác định ranh giới lưu vực,
phân loại lớp phủ thực vật.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Mỗi sinh viên chủ động được trong việc tìm kiếm tài liệu, trau dồi bổ sung kiến thức về bản đồ
kỹ thuật số, phương pháp thành lập, quản lý, chỉnh lý bản đồ kỹ thuật số từ các nguồn dữ liệu bản đồ
giấy, GPS, ảnh viễn thám; có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám gồm hai phần chính: Phần 1 giới thiệu về hệ
thống thông tin địa lý toàn cầu (GIS), các kiến thức cơ bản về hệ thống định vị toàn cầu GPS, viễn thám.
Phần 2 cung cấp kiến thức về sử dụng một số phần mềm bản đồ để thành lập bản đồ kỹ thuật số từ dữ
liệu bản đồ giấy, GPS, ảnh viễn thám; phân tích, khai thác dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, dữ liệu
GPS, ảnh viễn thám phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường.
7. Thông tin về giảng viên
Đoàn Hương Giang, số ĐT 0936399551
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia đầy
đủ các buổi thực hành thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận có trọng số 50%, bao gồm:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 10%
+ Điểm kiểm tra giữa học kỳ: 20%
+ Điểm thực hành: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thảo luận.
11. Thang điểm: 10 điểm
90

12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Lê Bảo Tuấn (2014), Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, Trường Đại học Khoa học Huế.
2. Trần Quốc Bình (2009), Bài giảng GIS ứng dụng, Trường Đại học khoa học Tự Nhiên, Đại học
Quốc gia Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
3. Cục Kiểm lâm vùng I (2011), Hướng dẫn sử dụng máy định vị vệ tinh GARMIN, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.
4. Nguyễn Khắc Thời và các tác giả (2011), Giáo trình viễn thám, Trường Đại học Nông nghiệp
Hà Nội.
5. Trần Quang Bảo và các tác giả (2013), Giáo trình GIS và Viễn thám, Trường Đại học Lâm
Nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương I: Giới thiệu 1.1. Lược sử ra đời và phát triển của hệ Đọc trước tài liệu
,
về hệ thống thông tin thông tin địa lý
[2], Tham khảo tài liệu
địa lý (GIS)
1.2. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý [5] từ trang 7-33.
4 tiết
(GIS)
1.3. Tổng quan các thành phần cơ bản của
GIS
1.4. Cơ sở dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu
Chương II: Số hóa
2.1. Số hóa bản đồ
Đọc trước tài liệu
từ
bản đồ và thành lập 2.2. Quy định về tách lớp thông tin, cách đặt trang 48-84, [2]. Tham
bản đồ số bằng phần tên và ký hiệu cho các lớp thông tin
khảo tài liệu [4] từ trang
mềm Microstation
2.3. Giới thiệu một số chức năng và công cụ 43-70.
(hoặc Arcgis)
cơ bản của các phần mềm
6 tiết
2.4. Xây dựng, quản lý, chỉnh sửa dữ liệu
bản đồ bằng phần mềm Mapinfo
Thực hành Bài 1: Số - Định vị ảnh bản đồ
Đọc trước tài liệu
từ
hóa và tạo lập các lớp - Số hóa điểm, đường, vùng, tạo các lớp bản trang 48-84. Tham khảo
dữ liệu bản đồ bằng đồ
tài liệu [5] từ trang 43-70.
phần mềm Mapinfo - Xây dựng, chỉnh sửa dữ liệu không gian.
10 tiết
- Xây dựng, chỉnh sửa dữ liệu thuộc tính.
Chương III: Chuyển 3.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống định vị Đọc trước tài liệu [3].
đổi và kết xuất dữ
toàn cầu (GPS).
liệu bản đồ từ GPS và 3.2. Giới thiệu các tính năng định vị cơ bản
thiết bị di động thông của GPS, thiết bị di động thông minh
minh
3.3. Chuyển đổi kết xuất dữ liệu giữa máy
4 tiết
tính và với GPS thiết bị di động thông minh
Thực hành Bài 2:
- Hướng dẫn sử dụng máy GPS, chức năng
Đọc trước tài liệu 2 .
Chuyển đổi kết xuất định vị của thiết bị di động thông minh.
dữ liệu bản đồ từ
- Sử dụng GPS, thiết bị di động thông minh
GPS, thiết bị di động khoanh vẽ bản đồ.
thông minh
- Chuyển đổi, kết xuất dữ liệu định vị từ
10 tiết
GPS, thiết bị di động thông minh vào máy
tính để xây dựng bản đồ số.
Chương IV: Quản lý 4.1. Nhập và quản lý dữ liệu
Đọc trước tài liệu
từ
và phân tích dữ liệu 4.2. Phân tích dữ liệu không gian
trang 48-102. Tham khảo
không gian 4 tiết
4.4. Hiển thị và xuất dữ liệu
tài liệu [5] từ trang 43-70.

91

Bài thực hành 3: Xác
định ranh giới lưu
vực
10 tiết
Chương V: Kiến thức
cơ bản về viễn thám
2 tiết
Chương VI: Ứng
dụng viễn thám trong
nghiên cứu tài nguyên
và môi trường
5 tiết
Bài thực hành 4: Giải
đoán ảnh viễn thám,
phân loại lớp phủ
thực vật bằng phần
mềm ArcGIS.
10 tiết

- Làm quen với phần mềm AcrGIS
- Chuyển đổi dữ liệu độ cao tạo DEM
- Xác định ranh giới lưu vực
5.1. Khái quát về viễn thám
5.2. Phản xạ phổ của đối tượng tự nhiên
5.3. Dữ liệu viễn thám
6.1. Giải đoán ảnh viễn thám.
6.2. Kỹ thuật viễn thám điều tra thành lập
bản đồ tài nguyên rừng
6.3. Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu
sử dụng đất và lớp phủ bề mặt
- Nhập dữ liệu ảnh viễn thám
- Hiệu chỉnh ảnh viễn thám
- Giải đoán ảnh viễn thám phân loại lớp phủ
thực vật
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Đọc trước tài liệu 4 từ
trang 2-48. Tham khảo tài
liệu [5] từ trang 73-137.
Đọc trước tài liệu 4 từ
trang 49-115. Tham khảo
tài liệu [5] từ trang 138180.
Đọc trước tài liệu 3 từ
trang 70-94. Tham khảo
tài liệu [5] từ trang 169180.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý tài nguyên động vật Mã học phần: NQM0197
2. Số tín chỉ:
4
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 60 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Kiến thức
- Nắm vững được những kiến thức kiến thức cơ bản về tài nguyên động vật thuộc các lớp Ếch
nhái, Bò sát, Chim, Thú trên các phương diện phân loại và ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển bền
vững kinh tế xã hội. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý và kỹ thuật ứng dụng trong
công tác quản lý nguồn tài nguyên động vật.
5.2. Kỹ năng
- Kỹ năng nhận biết được những loài động vật quí hiếm, thường gặp và có giá trị bảo tồn của các
nhóm ếch nhái, Bò sát, Chim và Thú.
- Sinh viên có khả năng tổ chức các hoạt động điều tra, nghiên cứu, kiểm kê và đánh giá nguồn tài
nguyên động vật hoang dã và các điều kiện sống cần thiết của chúng.
5.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về lĩnh vực Quản lý tài nguyên
động vật; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm trong hoạt động điều tra giám sát đa dạng động vật.
- Có khả năng đề xuất phương án, giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên động vật hoang dã.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nội dung của học phần bao gồm: 2 phần: Các loài động vật hoang dã ở Việt Nam và Quản lý
động vật hoang dã. Các loài động vật hoang dã ở Việt Nam: Khái quát về giới động vật; Ngành có dây
sống; Lớp ếch nhái (Amphibia); Lớp Bò sát (Reptilia); Lớp Chim (Aves); Lớp thú (Mammalia). Quản lý
động vật: Sinh thái động vật; Điều tra động vật, Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã.
7. Thông tin về giảng viên: 1. TS. Đào Nhân Lợi
Số ĐT: 0917.002.790
2. ThS. Đinh Văn Thái
Số ĐT: 0976.792.499
8. Nhiệm vụ của người học:
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học.
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm kiểm tra giữa
học phần): có trọng số 50%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1. Giáo trình chính
1. Đào Nhân Lợi (2012), Giáo trình Động Vật rừng, Giáo trình nội bộ Trường Đại học Tây Bắc.
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2. Đỗ Quang Huy, Lê Xuân Cảnh, Lưu Quang Vinh (2009), Quản lý động vật rừng, NXB Nông
nghiệp, Hà Nội
3. Phạm Nhật, Đỗ Quang Huy (1998), Động vật rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội
12.2. Tài liệu tham khảo
4. Bộ khoa học công nghệ (2007), Động vật chí Việt Nam, tập 25 Lớp thú, Nhà xuất bản Khoa
học và Kĩ thuật.
5. Trần Kiên, Trần Hồng Việt (2001), Động vật học có xương sống, Nhà xuất bản Giáo dục.
6. Trần Kiên, Trần Hồng Việt (2002), Động vật có xương sống, tập 1 Cá và lưỡng cư, Nhà xuất
bản Đại học Sư phạm Hà Nội.
7. Trần Kiên, Trần Hồng Việt (2009), Động vật học có xương sống, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
8. Lê Vũ Khôi (2006), Động vật học có xương sống, Nhà xuất bản GD.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Bài 1. Khái quát
về giới động vật
(Lý thuyết: 4 tiết)

Bài 2. Ngành dây
sống (Chordata)
(3 tiết)

Nội dung lên lớp
Chương 1. Khái quát về giới động vật
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của động vật
học
1.2. Hệ thống phân loại động vật
1.3. Các ngành động vật nguyên sinh
1.4. Động vật đa bào

Chương 2. Ngành dây sống (Chordata)
2.1. Đặc điểm chung
2.2. Sơ lược về phân loại động vật có dây
sống.
2.3. Phân loại động vật có dây sống bậc
thấp
2.4. Phân ngành Động vật Có xương sống
(Vertebrata)

Chương 3. Lớp ếch nhái (AMPHIBIA)
Bài 3. Lớp ếch
nhái (Amphibia)
Lý thuyết : 4 Tiết.

Bài 4. Lớp bò sát
(Reptilia)
(Lý thuyết 6 tiết)

3.1. Đặc điểm chung của lớp ếch nhái
3.3. Sinh thái học các loài ếch nhái
3.4. Một số loài ếch nhái quý hiếm Việt
Nam và Vùng tây Bắc

Chương 4. Lớp bò sát (REPTILIA)
4.1. Đặc điểm chung của bò sát
4.2. Sinh thái học bò sát
4.3. Một số loài Bò sát quý hiếm Việt
Nam và Vùng tây Bắc
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Nội dung SV tự học
Sinh viên tham khảo trước tài
liệu [1] với các nội dung như đối
tượng nhiệm vụ của động vật
học, hệ thống phân loại động
vật, các ngành động vật nguyên
sinh, động vật đa bào. Ngoài ra
sinh viên cần tham khảo các tài
liệu [1, 2,5,6,7,8,9] và các tài
liệu tham khảo khác.
Sinh viên tham khảo trước tài
liệu [1] với các nội dung như
Đặc điểm chung của động vật
ngành dây sống, Sơ lược về
phân loại ngành có dây sống,
phân loại động vật có dây sống
bậc thấp, phân ngành Động vật
Có xương sống. Ngoài ra sinh
viên cần tham khảo các tài liệu
[1, 2,5,6,7,8,9] và các tài liệu
tham khảo khác.
Sinh viên tham khảo trước tài
liệu [1] Các nội dung Đặc điểm
chung của lớp ếch nhái, Cấu tạo
và hoạt động sống, Sinh thái học
các loài ếch nhái, Ếch nhái rừng
Việt Nam và vùng Tây Bắc.
Ngoài ra sinh viên cần tham
khảo các tài liệu [1, 2,5,6,7,8,9]
và các tài liệu tham khảo khác
Sinh viên đọc trước tài liệu tham
khảo số [1] về các nội dung Đặc
điểm chung lớp bò sát, cấu tạo
và hoạt động sống, Sinh thái học
bò sát, Bò sát rừng Việt Nam và
khu vực Tây Bắc. Ngoài ra sinh
viên cần tham khảo các tài liệu

Bài 5. Lớp chim
(Aves)
(Lý thuyết 2 tiết)

Bài 6. Lớp chim
Aves (tiếp)
Lý thuyết 3 tiết.

Bài 7. Lớp chim
Aves (tiết)
Lý thuyết 3 tiết.

Bài 8. Lớp chim
Aves (tiết)
Lý thuyết 4 tiết.
Bài 9. Lớp thú
(Mammalia)
Lý thuyết 2 tiết
Bài 10. Lớp thú
(Mammalia)
Lý thuyết 3 tiết

Bài 11. Lớp thú
(Mammalia)
Lý thuyết 4 tiết

Chương 5. Lớp chim (AVES)
5.1. Đặc điểm chung
5.2. Sinh thái học các loài chim

[1, 2,5,6,7,8,9] và các tài liệu
tham khảo khác
Sinh viên tham khảo tài liệu [1]
về các nội dung Đặc điểm chung
của lớp chim, Cấu tạo và hoạt
động sống. Ngoài ra sinh viên
cần tham khảo các tài liệu [1,
2,5,6,7,8,9] và các tài liệu tham
khảo khác

Chương 5. Lớp chim (AVES)
Sinh viên tham khảo tài liệu [1]
5.3. Một số loài chim rừng quý hiếm tại
về các nội dung Bộ cò
Việt Nam và Tây Bắc
(Ciconiigormes),
Bộ
cắt
5.3.1.
(Falconiformes),
Bộ
gà
ộ cò (Ciconiigormes)
(Galliformes). Ngoài ra sinh
5.3.2.
viên cần tham khảo các tài liệu
ộ cắt (Falconiformes)
[1, 2,5,6,7,8,9] và các tài liệu
5.3.3. Bộ gà (Galliformes)
tham khảo khác
Chương 5. Lớp chim (AVES)
5.3. Một số loài Chim quý hiếm ở Việt
Nam và vùng Tây Bắc
5.3.4. Bộ sếu Gruiformes
5.3.5. Bộ Bồ Câu (Comlumiformes)
5.3.6. Bộ vẹt (Psittaciormes)
5.3.7. Bộ cú (Strigiformes)
5.3.8. Bộ Cu cu (Cuculiformes)
Chương 5. Lớp chim (AVES)
5.3. Một số loài Chim quý hiếm ở Việt
Nam và vùng Tây Bắc
5.3.9. Bộ sả (Coraciformes)
5.3.10. Bộ gõ kiến (Piciformes)
5.3.11. Bộ sẻ (Passeriformes)
Chương 6. Lớp Thú (MAMMALIA)
6.1. Đặc điểm chung
6.2. Sinh thái học các loài thú
Chương 6. Lớp Thú (MAMMALIA)
6.3. Một số loài thú quý hiếm ở Việt Nam
và vùng Tây Bắc
6.3.1. Bộ Cánh da (Dermoptera)
6.3.2. Bộ dơi (Chiroptera)
6.3.3. Bộ linh trưởng (Primates)
Chương 6. LỚP THÚ (MAMMALIA)
6.3. Một số loài thú quý hiếm ở Việt Nam
và vùng Tây Bắc
6.3.4. Bộ ăn thịt (Canivora)
6.3.5. Bộ guốc ngón lẻ (Perissodactyla
Owen, 1848)
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Sinh viên tham khảo tài liệu [1]
về các nội dung Bộ sếu
Gruiformes; Bộ Bồ Câu
(Comlumiformes);
Bộ
vẹt
(Psittaciormes);
Bộ
cú
(Strigiformes); Bộ Cu cu
(Cuculiformes). Ngoài ra sinh
viên cần tham khảo các tài liệu
[1, 2,5,6,7,8,9] và các tài liệu
tham khảo khác.
Sinh viên tham khảo trước tài
liệu [1] về các nội dung:Bộ
Nuốc (Trogoniformes); Bộ sả
(Coraciformes); Bộ gõ kiến
(Piciformes);
Bộ
sẻ
(Passeriformes).
Sinh viên tham khảo tài liệu [1]
về các nội dung: Đặc điểm
chung, Sinh thái học các loài thú
Sinh viên tham khảo trước tài
liệu [1] về các nội dung:Bộ
Cánh da (Dermoptera); Bộ dơi
(Chiroptera); Bộ linh trưởng
(Primates)
Sinh viên tham khảo trước tài
liệu [1] về các nội dung: Bộ ăn
thịt (Canivora); Bộ guốc ngón lẻ
(Perissodactyla Owen, 1848

Bài 11. Lớp thú
(Mammalia)
Lý thuyết 3 tiết

Chương 6. Lớp thú (MAMMALIA)
6.3. Một số loài thú quý hiếm ở Việt Nam
và vùng Tây Bắc
6.3.6. Bộ móng guốc chẵn (Artiodactyla
Owen, 1848)
6.3.7. Bộ gặm nhấm (Rodentia)
6.3.8. Bộ tê tê (Pholidota)

Bài 12. Sinh thái
động vật
(5 tiết)

Chương 7. Sinh thái động vật
7.1. Quần thể động vật và những tính chất
7.2. Tổ chức và tính ổn định của quần xã
7.4. Vai trò điều khiển của các quần thể
động vật

Bài 13. Điều tra
động vật
(Lý thuyết 8 tiết)

Bài 14. Quản lý và
bảo tồn động vật
hoang dã
(Lý thuyết 6 tiết)

Chương 8. Điều tra động vật
8.1. Mục đích ý nghĩa của điều tra động
vật
8.2. Điều tra khu hệ
8.3. Điều tra mật độ và trữ lượng
8.4. Điều tra sinh cảnh
8.5. Thu thập, xử lý và bảo quản mẫu vật.
Chương 9. Quản lý và bảo tồn động vật
hoang dã
9.1. Các cơ quan quản lý động vật hoang
da
9.2. Các phương thức bảo tồn động vật
hoang dã
9.3. Khoanh nuôi động vật hoang dã
9.4 Chăn nuôi động vật hoang dã
9.5. Chiến lược phát triển động vật hoang
dã ở nước ta
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Sinh viên tham khảo trước tài
liệu [1] về các nội dung: Bộ
móng guốc chẵn (Artiodactyla
Owen, 1848); Bộ gặm nhấm
(Rodentia); Bộ tê tê (Pholidota
Sinh viên đọc trước tài liệu [2]
về các nội dung: Quần thể động
vật và nhưng tính chất, Tổ chức
và tính ổn định của quần xã; Vai
trò điều khiển của quần thể động
vật.
Sinh viên đọc trước tài liệu [2]
về các nội dung: Mục đích ý
nghĩa của điều tra động vật;
Điều tra khu hệ; Điều tra mật độ
và trữ lượng; Điều tra sinh cảnh;
Thu thập, xử lý và bảo quản mẫu
vật
Sinh viên đọc trước tài liệu [2]
về các nội dung: Các cơ quan
quản lý động vật hoang da; Các
phương thức bảo tồn động vật
hoang dã; Khoanh nuôi động vật
hoang dã; Chăn nuôi động vật
hoang dã; Chiến lược phát triển
động vật hoang dã ở nước ta

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý tài nguyên thực vật

Mã học phần: NQM0199

2. Số tín chỉ:
4
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 54 tiết
4.2. Thực hành: 12 tiết
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Giúp sinh viên có những kiến thức về các dạng hình thái cơ bản về các cơ quan sinh
sản (Hoa, Quả, Hạt) và sinh dưỡng (Thân, Rễ, Lá) của thực vật; Giúp sinh viên nắm được những phương
pháp, nguyên lý phân loại và cấu tạo tên khoa học thực vật; Giúp sinh viên có những kiến thức tổng hợp
về đặc điểm hình thái, sinh thái, vật hậu, phân bố, giá trị sử dụng của các loại thực vật, đặc biệt là tài
nguyên thực vật rừng; Giúp sinh viên kiến thức về giá trị tài nguyên thực vật rừng nói chúng đồng thời
còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xác định giá trị tài nguyên, phân loại thực vật quý hiếm,
các nguyên nhân làm suy thoái tài nguyên thực vật rừng ở VN. Môn học còn giúp sinh viên hiểu những
phương pháp điều tra đánh giá hiện trạng đối tượng bảo tồn, hiểu chức năng, nhiệm vụ các cơ sở bảo tồn
và những nội dung cơ bản trong công tác quản lý bảo tồn tài nguyên thực vật rừng, giúp sinh viên nhanh
chóng tiếp cận với nhiệm vụ quản lý bảo vệ tài nguyên thực vật, có thể tham gia và thực hiện phương án
bảo tồn thực vật rừng ở cơ sở.
- Kỹ năng: Có khả năng nhận biết, phân loại được các loài cây gỗ, cây bụi dây leo, thảm tươi phổ
biến, có giá trị cao trong sản xuất nông lâm nghiệp, trong các hệ sinh thái rừng tự nhiên ở Việt Nam. Có
kỹ năng mô tả, ghi chép, thu thập mẫu và làm tiêu bản thực vật rừng. Xây dựng kế hoạch và tiến hành
điều tra thực vật trong phạm vi nhỏ để phục vụ sản xuất và các môn học có yêu cầu về thực vật. Xây
dựng kế hoạch phân tích, đánh giá, xác định giá trị tài nguyên thực vật ở Việt Nam, cũng như xác định
các nguyên nhân làm suy thoái tài nguyên thực vật, đánh giá được hiện trạng đối tượng cần quản lý bảo
vệ và bảo tồn trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án bảo tồn tài nguyên thực vật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
về lĩnh vực Quản lý tài nguyên thực vật; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động quản lý và bảo tồn tài nguyên thực vật.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa hình thái thực vật học.
Phương pháp nghiên cứu hình thái thực vật; Các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thực vật; Nguyên
lý phân loại thực vật, thực vật ngành thông, ngành ngọc lan, thực vật lớp hành; Tài nguyên thực vật và
bảo tồn thực vật rừng Việt Nam.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Trần Quang Khải SĐT: 0915708619
2. Nguyễn Thành Sơn SĐT: 0975366523
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thực tập.
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực
hành): có trọng số 50%.
+ Điểm chuyên cần: 10%
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+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%
+ Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa học phần: 10%
+ Điểm thực hành: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Lê Thị Huyên, Nguyễn Tiến Hiệp (2004), Hình thái và phân loại thực vật rừng. NXB Nông
nghiệp.
2. Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên (2000), Thực vật rừng, NXB Nông nghiệp.
3. Nguyễn Văn Huy, Trần Ngọc Hải, Vương Duy Hưng (2009), Bảo tồn thực vật rừng, NXB
Nông nghiệp.
12.2. Tài liệu tham khảo
4. Bộ NN&PTNT (2000), Tên Cây rừng Việt Nam, NXB Nông nghiệp.
5. Hoàng Thị Bé (2004), Atlas Khuẩn lam – Nấm – Thực vật. NXB Đại học sư phạm.
6. Võ Văn Chi (2003), Từ điển thực vật thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
7. Đỗ Tất Lợi (2006), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học.
8. Bộ Khoa học và công nghệ (2007), Sách đỏ Việt Nam, Phần Thực vật, NXB Khoa học tự nhiên
và công nghệ.
13. Nội dung chi tiết
Nội dung sinh
Tên bài, số tiêt
Nội dung chính
viên tự đọc
Bài mở đầu.
1. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa hình thái thực vật
học.
Phần I: Hình thái 2. Lịch sử hình thái thực vật học (HTTV)
và phân loại thực 3. Phương pháp nghiên cứu HTTV
vật
Chương I: Các cơ quan sinh dưỡng của Thực Vật
Đọc trước tài liệu [1] từ
Chương I: Các 1.1. Rễ cây
trang 7 – 17 và các tài
cơ quan sinh
1.1.1 Chức năng và sự hình thành rễ 1.1.2. Cấu tạo
liệu tham khảo có liên
dưỡng của Thực và hình thái rễ cây
quan [2, 6]
Vật
1.1.3. Các loại rễ và biến thái của rễ
(Lý thuyết 2h)
1.2. Thân cây
1.1.1 Chức năng và sự hình thành thân cây

Chương I: Các
cơ quan sinh
dưỡng của Thực
Vật
(Lý thuyết 1h)
Bài tập (2h)
Chương II: Các
cơ quan sinh sản

1.1.2. Cấu tạo và hình thái thân cây
1.1.3. Các loại thân và biến thái của thân cây
Chương 1 (tiếp)
1.3. Lá cây
1.1.1 Chức năng và sự hình thành lá cây
1.1.2. Cấu tạo và các cách sắp xếp lá trên cây
1.1.3. Các loại lá và biến đổi hình thái lá cây
Vẽ các dạng lá kép điển hình
2.1. Hoa
2.1.1 Chức năng và sự hình thành hoa
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Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 18 – 24 và các tài
liệu tham khảo có liên
quan [2, 6]
Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 25 – 30 và các tài

của Thực Vật
(Lý thuyết 1h)
Chương II: Các
cơ quan sinh sản
của Thực Vật
(Lý thuyết 1h)
Bài tập (2h)
Chương II: Các
cơ quan sinh sản
của Thực Vật
(Lý thuyết 1h)

Chương II (tiếp)
Lý thuyết 2 h

Thảo luận 1h

Chương III:
Nguyên lý phân
loại
(Lý thuyết 3h)

Chương IV.
Thực vật thuộc
ngành Thông
(Lý thuyết 1 h)

Thảo luận 1h
Chương V. Cây
rừng Thuộc

2.1.2. Cấu tạo và hình thái hoa
2.1.3. Các loại hoa và biến thái của hoa
2.1.4. Hoa thức và hoa đồ

liệu tham khảo có liên
quan [2, 6]
Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 30 – 35 và các tài
liệu tham khảo có liên
quan [2, 6]

Viết hoa thức và vẽ hoa đồ của các loại hoa
2.1.5. Hoa tự
2.1.6. Sự nở hoa và sự thụ phấn.
2.1.7. Tiến hoá và sự biến đổi của hoa

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 35 – 38 và các tài
liệu tham khảo có liên
quan [2, 6]

1.2. Quả
1.2.1 Chức năng và sự hình thành quả
1.2.2. Cấu tạo và hình thái quả
1.2.3. Các loại quả và biến thái của quả
1.3. Hạt
1.3.1 Chức năng và sự hình thành hạt
1.3.2. Cấu tạo và hình thái hạt
1.3.3. Các loại hạt, biến thái của hạt và sự phát tán
hạt

Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 38 – 44 và các tài
liệu tham khảo có ien
quan [2, 6]

Các hình thức phát tán quả, hạt của thực vật

Chuẩn bị bài trình bày,
mẫu, hình ảnh minh hoạ
của mỗi nhóm

3.1. Các bậc phân loại, Taxon.
3.1.1 Bậc phân loại loài
3.1.2 Bậc phân loại trên loài
3.1.3 Bậc phân loại dưới loài
3.2. Cấu tạo tên khoa học các taxon thực vật.
3.2.1. Tên taxon bậc loài
3.2.2. Tên gọi các taxon bậc phân loại trên loài
3.2.3. Tên goi các taxon bậc phân loại dưới loài
3.3. Sơ lược về cấu tạo và cách đọc tên Latinh
3.4. Sơ lược về các ngành thực vật chính trong giới
thực vật
4.1. Họ Tuế và các cây thuộc họ Tuế
4.2. Họ Thông và cây rừng thuộc họ Thông
4.2.1. Nhóm lá hình kim (Thông Pà cò, Thông đuôi
ngựa)
4.2.2. Nhóm lá hình dải (Du sam)
4.3. Họ Bụt mọc (Sa mu)
4.4. Họ Kim giao (Kim giao)
4.5. Họ Hoàng đàn (Pơmu)

Các loài Hạt trần điển hình Tây Bắc
5.1.Cây rừng thuộc phân lớp Ngọc Lan
5.1.1 Cây rừng thuộc họ Ngọc Lan (Mỡ, Vàng tâm)
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Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 47 – 59 và các tài
liệu tham khảo có lien
quan [2, 6, 7]

Đọc trước tài liệu [2] từ
trang 43 – 78 và các tài
liệu tham khảo có liên
quan [8, 6, 7]. Chương
IV (Mục 3.1; Mục 3.2.1
học Thông nhựa,
ienđuôi ngựa, Thông
Caribae; Mục 3.4. học
Hoàng đàn giả; Mục 3.5
học Bách xanh)
Chuẩn bị bài trình bày,
mẫu, hình ảnh minh hoạ
của mỗi nhóm
Đọc trước tài liệu [2] từ
trang 44 – 109 và các

ngành Ngọc lan
(Lý thuyết 1 h)

Bài tập (2h)

Chương V (tiếp)
5.2 Cây rừng
thuộc phân lớp
Sau sau
(Lý thuyết 1h)

Chương V (tiếp)
5.3 Cây rừng
thuộc phân lớp
Sổ
(Lý thuyết 2 h )

Chương V (tiếp)
5.4 Cây rừng
thuộc phân lớp
Hoa hồng
Lý thuyết 2 h

Chương V (tiếp)
(Lý thuyết 1 h)

Chương VI. Cây
rừng thuộc lớp
Hành
(Lý thuyết 3 h)

5.1.2 Cây rừng thuộc họ Na
5.1.3 Cây rừng thuộc họ Máu chó
5.1.4 Cây rừng thuộc họ Long não (Quế, Re hương)
5.1.5 Cây rừng thuộc họ Hồi (Hồi)
Chứng minh phân lớp Ngọc lan là phân lớp
nguyên thuỷ

5.2 Cây rừng thuộc phân lớp Sau sau
5.2.1 Cây rừng thuộc họ Sau sau (Sau sau, Tô hạp
Điện Biên)
5.2.2. Cây rừng thuộc họ Phi lao
5.2.3 Cây rừng thuộc họ Dẻ (Dẻ trùng khánh)
5.2.4. Cây rừng thuộc họ Cáng lò (Cáng lò)

Chương IV (tiếp)
5.3 Cây rừng thuộc phân lớp Sổ
5.3.1.Cây rừng thuộc họ Dầu (Chò nâu, Chò chỉ)
5.3.2. Cây rừng thuộc họ Chè (Vối thuốc lông)
5.3.3. Cây rừng thuộc họ Măng cụt (Trai lý)
5.3.4. Cây rừng thuộc họ Bồ đề (Bồ đề bắc bộ)
5.3.5. Cây rừng thuộc họ Thị (Mun)
5.3.6. Cây rừng thuộc họ Đay (Nghiến)
5.3.7. Họ Đơn nem (Lá khôi)
5.3.8. Cây rừng thuộc họ Ba mảnh vỏ (Nhội, Cao su)
5.3.9. Cây rừng thuộc họ Trầm (Trầm hương)
5..4 Cây rừng thuộc phân lớp Hoa hồng
5.4.1. Cây rừng thuộc họ Trinh nữ
5.4.2. Cây rừng thuộc họ Vang (Lim xanh, Vàng
Anh)
5.4.3. Cây rừng thuộc họ Đậu (Sưa)
5.4.4. Cây rừng thuộc họ Trám (Trám trắng, Trám
đen)
5.4.5. Cây rừng thuộc họ Xoan (Lát hoa, Gội nếp)
5.4.6. Cây rừng thuộc họ Thích (Thích 5 thuỳ)
5.4.7. Cây rừng thuộc họ Ngũ gia bì (Sâm Ngọc
Linh, Tam thất)
5.5.Cây rừng thuộc phân lớp Hoa môi, Cúc
5.5.1. Cây rừng thuộc họ Trúc đào
5.5.2. Cây rừng thuộc họ Cà phê
5.5.3. Cây rừng thuộc họ Đinh (Đinh, Núc nác)
5.5.4. Cây rừng thuộc họ Tếch (Tếch)
5.5.5. Họ Cúc
6.1.Cây rừng thuộc họ Hành (Hoàng tinh hoa đỏ,
Hoàng tinh hoa trắng)
6.2 Cây rừng thuộc họ Củ nâu (Củ mài)
6.3. Cây rừng thuộc họ Gừng (Sa nhân, Thảo quả)
6.4. Họ Lan
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tài liệu tham khảo có
ien quan [ 6, 7, 8].

Đọc trước tài liệu [2] từ
trang 109 – 155 và các
tài liệu tham khảo có
liên quan [7, 6, 8]. Mục
5.2.1. tự học Hồng
quang; Mục 5.2.2. tự
học Tô hạp Mục 5.2.4
tự học dẻ ăn quả, Dẻ
Lơcông, Dẻ bốp, Sồi
xanh; Mục 5.2.3;

Đọc trước tài liệu [2] từ
trang 116 - 253và các
tài liệu tham khảo có
liên quan [ 7, 6, 8].

Đọc trước tài liệu [2] từ
trang 252 – 377 và tài
liệu tham khảo có liên
quan [7, 6, 8] ;

Đọc trước tài liệu [2] từ
trang 377 - 408 và tài
liệu tham khảo có liên
quan [7, 6, 8].
Đọc trước tài liệu [2] từ
trang 408 – 445 và tài
liệu tham khảo có liên
quan [3, 4, 6, 8]. Mục
6.2 đến 6.6; học Củ nâu;

6.5. Cây rừng thuộc họ Tre trúc
6.6. Cây rừng thuộc họ Cau (Song mật)

Thảo luận (1h)

Đa dạng các loại Lan tại Việt Nam và khu vực
Tây Bắc

PHẦN II:
QUẢN LÝ TÀI
NGUYÊN
THỰC VẬT
Chương I
Tài nguyên thực
vật rừng Việt
nam
(Lý thuyết 4 h)

Chương I
Tài nguyên thực vật rừng Việt nam
1.1. Khu hệ thực vật rừng VN
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm tự nhiên khu hệ thực vật VN
1.1.3. Đặc điểm thực vật trong khu hệ thực vật VN
1.2. Tài nguyên thực vật rừng Việt nam
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm và Vai trò của tài nguyên thực vật
VN
1.3. Diễn biến tài nguyên rừng
1.3.1.Trên Thế giới
1.3.2. Tại Việt Nam
- Hình thức
- Nguyên nhân

Thảo luận 1h
Chương I. Tài
nguyên thực vật
rừng Việt nam
(Lý thuyết 2 h)

Chương I. Tài
nguyên thực vật
rừng Việt nam
(Lý thuyết 3 h)

Tiểu luận (1h)

Chương II. Bảo
tồn thực vật rừng
Việt Nam
(Lý thuyết 2 h)

Sa nhân, Tre gai,
Luồng, mai, Giang,
Nứa, Mây
Chuẩn bị bài trình bày,
mẫu, hình ảnh minh hoạ
của mỗi nhóm

Đọc trước tài liệu [3] từ
trang 1 – 14 và tài liệu
tham khảo có liên quan
[2, 5]. Tự học: Mục
1.2.2 tự học Vai trò của
Tài nguyên thực vật;
Mục 1.3.1

Mỗi nhóm chuẩn bị bài
thảo luận của nhóm
mình
1.4. Phân loại tài nguyên TV theo mục tiêu bảo Đọc trước tài liệu [3] từ
tồn
trang 15 – 46 và tài liệu
1.4.1. Phân loại công dụng
tham khảo có liên quan[
1.4.2. Phân loại theo xuất xứ và mức độ quý hiếm
2, 5].
Đọc trước tài liệu [1] từ
trang 15 – 46 và tài liệu
tham khảo có liên
1.5. Các cây rừng quý hiếm (Trong sách đỏ và Nghị
quan[2, 4, 5, 8]. Mục
định 32)
1.4. tự học những loài
cây được học trong
phần Hình thái và phân
loại thực vật
Mỗi sinh viên tự đọc
Viết tiểu luận: Các loài thực vật rừng quý hiếm của
giáo trình và tài liệu
địa phương có tên trong sách đỏ và Nghị định 32
tham khảo
2.1. Quản lý tài nguyên thực vật
2.1.1. Mục đích, ý nghĩa
2.1.2. Nhiệm vụ
Đọc trước tài liệu [3 ] từ
2.1.3. Biện pháp quản lý
trang 46 – 57 và tài liệu
2.1.4. Hình thức quản lý
tham khảo có liên quan
2.2. Bảo tồn TVR
[8, 5]. Tự học: Mục
2.2.1.Khái niệm
2.1.3; Mục 2.1.4; mục
2.2.2.Chiến lược bảo vệ và phát triển tài nguyên 2.2.2
TVR ở VN
2.2.3. Mục đích, ý nghĩa
Nguyên nhân gây suy thoái và cạn kiệt tài nguyên
thực vật rừng tại VN
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Chương II. Bảo
tồn thực vật rừng
Việt Nam
(Lý thuyết 2h)

Tiểu luận 1h

Chương II. Bảo
tồn thực vật rừng
Việt Nam
(Lý thuyết 5h)

Chương II. Bảo
tồn thực vật rừng
Việt Nam
(Lý thuyết 2h)
Thực hành
(2h)
Thực hành
(2h)
Thực hành
(2h)
Thực hành
(2h)
Thực hành
(2h)
Thực hành
(2h)

2.2.4.Đối tượng và nguyên tắc bảo tồn
2.2.5. Thời gian và Hình thức bảo tồn TVR
2.2.6. Biện pháp bảo tồn TVR
2.3. Đơn vị quản lý - bảo tồn TVR
2.3.1. Đơn vị quản lý hành chính và lãnh thổ
2.3.2. Đơn vị chuyên môn quản lý bảo tồn TVR
2.3.2.1. Vườn quốc gia
2.3.2.2. Vườn thực vật
2.3.2.3. Khu bảo tồn thiên nhiên
2.3.2.4. Rừng văn hoá, lịch sử, môi trường, cảnh
quan, quân sự
2.3.2.5. Rừng phòng hộ và sản xuất
2.3.2.5. Trang trại, hộ gia đình
Các vườn quốc gia hiện có tại Việt Nam và hệthực
vật đặc trưng cần bảo tồn
2.4. Điều tra thực vật rừng phục vụ công tác bảo tồn
2.4.1. Mục đích, ý nghĩa
2.4.2. Nội dung điều tra tài nguyên TV
2.4.3.Các bước điều tra
2.4.4. Phương pháp điều tra
- Điều tra, phỏng vấn có sự tham gia
- Phương pháp điều tra theo tuyến
- Phương pháp điều tra trên ÔTC
- Phương pháp điều tra ô 6 cây
2.4. Điều tra thực vật rừng phục vụ công tác bảo tồn
(tiếp)
2.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá tài nguyên thực vật
2.5. Quy hoạch bảo tồn thực vật
2.5.1. Mục đích
2.5.2. Nguyên tắc
2.5.3. Cơ sở quy hoạch bảo tồn TVR
2.5.4. Nội dung cơ bản trong quy hoạch bảo tồn thực
vật
Bài thực hành 1: Quan sát, mô tả, vẽ hình các dạng
hình thái lá của các loài thực vật rừng điẻn hình
(Mẫu lá tươi + Tiêu bản khô)
Bài thực hành 2: Quan sát, mô tả phân tích, vẽ hoa
đồ, viết công thức hoa các loài thực vật điẻn hình
(Mẫu hoa tươi + Tiêu bản khô + Hình ảnh)
Bài thực hành 3: Quan sát, mô tả phân tích các loại
quả, hạt các loài thực vật rừng điẻn hình (Mẫu quả,
hạt tươi + Tiêu bản khô + Hình ảnh)
Bài thực hành 4: Thực vật Hạt trần (Tiêu bản khô +
Hình ảnh)
Bài thực hành 5: Thực vật Ngành Ngọc lan (Tiêu bản
khô + Hình ảnh)
Bài thực hành 6: Thực vật quý hiếm điển hình (Tiêu
bản khô + Hình ảnh)
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Đọc trước tài liệu [3 ] từ
trang 57 – 63 và tài liệu
tham khảo có liên quan
[8, 2, 6].

Mỗi sinh viên tự đọc
giáo trình và tài liệu
tham khảo

Đọc trước tài liệu [3] từ
trang 63 – 71 và tài liệu
tham khảo có liên quan
[8, 5, 6]. Mục 2.4.3 và
Phương pháp điều tra
phỏng vấn có sự tham
gia.

Đọc trước tài liệu [3] từ
trang 71 – 75 và tài liệu
tham khảo có liên quan
Mục 2.5.3; một số nội
dung trong mục 2.5.4
Đọc trước tài liệu [1, 2,
3]
Đọc trước tài liệu [1, 2,
3]
Đọc trước tài liệu [1, 2,
3]
Đọc trước tài liệu [1, 2,
3]
Đọc trước tài liệu [1, 2,
3]
Đọc trước tài liệu [1, 2,
3]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý tài nguyên đất đai

Mã học phần: NQM0275

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học đất
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý tài nguyên đất bền vững bao gồm luật
và chính sách liên quan đến đất đai, quy hoạch sử dụng đất hợp lý, quản lý sử dụng đất bền vững.
5.2. Kỹ năng
- Sinh viên có khả năng đề xuất các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp cụ thể.
- Sinh viên có khả năng so sánh, lựa chọn mô hình sử dụng đất phù hợp nhất về kinh tế, môi
trường sinh thái và xã hội với từng địa phương cụ thể.
- Sinh viên có khả năng nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên đất và đề xuất các phương
án sử dụng đất bền vững.
5.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về lĩnh vực Quản lý tài nguyên
đất đai; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Có khả năng đề xuất phương án, giải pháp nhằm quản lý tài nguyên đất bền vững.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Các vấn đề chung về đất đai; đất đai và bản chất của quy hoạch sử dụng đất; Trình tự, nội dung
lập quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ đất; mô tả, đánh giá các mô hình sử dụng đất.
7. Thông tin về giảng viên: Đoàn Hương Giang, Số ĐT: 0936399551
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các bài thảo luận.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực
hành): có trọng số 50%.
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 20%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận 10%
+ Điểm kiểm tra giữa kỳ: 10%
+ Điểm bài tập: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
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1. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, PGS.TS Trần Văn Tuấn, Đại học hoa khọc Tự nhiên, ĐH
Quốc gia Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Quản lý đất đai và bất động sản đô thị, PGS. TS Đỗ Hậu – TS. Nguyễn Đình Bồng, nxb Xây
dựng 2015.
3. Sinh thái và môi trường đất, Lê Văn Khoa, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội
4. Luật đất đai 2013.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1. Lịch sử quản lý đất đai thế giới
1.2. Lịch sử quản lý đất đai ở Việt Nam
Chương 1: Các
1.3. Khái niệm và những chức năng cơ bản của Đọc trước tài liệu Lịch sử
vấn đề chung về
đất đai
quản lý đất đai, Sinh thái và
đất đai
1.4. Vai trò của đất đai với nền kinh tế xã hội
môi trường đất
(LT 2 tiết)
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng
đất
1.6. Các xu thế phát triển sử dụng đất đai
2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại quy
hoạch sử dụng đất
Chương 2: Cơ sở
2.2. Căn cứ, mục tiêu và nội dung của quy
lý luận của quy
hoạch sử dụng đất
hoạch sử dụng
Đọc trước tài liệu Luật đất
2.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
đất
đai
quy hoạch sử dụng đất
(LT 4 tiết)
2.4. Các nguyên tắc cơ bản khi phân bố đất đai
trong quy hoạch sử dụng đất
* Kiểm tra chương 1 và chương 2
3.1. Các vấn đề cơ bản trong lập quy hoạch sử
Chương 3: Trình
dụng đất
Đọc trước tài liệu giáo trình
tự lập quy hoạch
3.2. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất theo Quy hoạch sử dụng đất, giáo
sử dụng đất
hướng dẫn của bộ Tài nguyên và Môi trường
trình Quy hoạch sử dụng đất
(LT 12 tiết)
3.3. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
4.1. Hoạch định ranh giới đất đai
Chương 4: Phân
4.2. Quy hoạch sử dụng đất khu dân cư nông
bố đất đai trong
thôn
Đọc trước tài liệu giáo trình
quy hoạch sử
4.3. Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp
Quy hoạch sử dụng đất
dụng đất
4.4. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
(LT 10 tiết)
* Kiểm tra chương 3 và chương 4
5.1. Xói mòn
Chương 5
5.2. Ô nhiễm môi trường đất
giáo trình Quy hoạch sử
Bảo vệ đất
5.3. Phương pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài dụng đất
(LT 6 tiết)
nguyên đất
6.1. Mô tả mô hình sử dụng đất.
6.2. Đánh giá mô hình sử dụng đất.
Chương 6: Mô tả,
6.2.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế.
Đọc tài liệu và tìm hiểu các
đánh giá các mô
6.2.2. Đánh giá hiệu quả xã hội
phương pháp đánh giá đất đai
hình sử dụng đất
6.2.3. Đánh giá hiệu quả sinh thái
the
(LT 11 tiết)
6.2.4. Đánh giá hiệu quả tổng hợp.
* Kiểm tra chương 5 và chương 6
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lí tài nguyên khoáng sản

Mã học phần:

2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: đã học xong các học phần đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
Lí thuyết: 40 giờ.
Thực hành: 5 giờ.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm phân bố, thực trạng
khai thác, sử dụng, quản lý và quy hoạch khoáng sản tại Việt Nam.
5.2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc bản đồ, phân tích các số liệu, phân tích các mối quan hệ giữa khai
thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản với ô nhiễm môi trường.
5.3. Thái độ: Có nhận thức đúng đắn việc bảo vệ, sử dụng hợp lí tài nguyên và môi trường. Có
thái độ học tập nghiêm túc.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 3 chương chính
Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về khoáng sản và quản lí khoáng sản.
Chương 2: Quản lí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Tiềm năng khoáng sản Việt Nam.
Chương 3: Quản lí khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam
7. Thông tin về giảng viên
- ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương, ĐT: 0917.886.185; huong.tbu87@gmail.com
- ThS. Đặng Thị Nhuần: 0913.555.941, nhuan4899@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Đảm bảo thời gian lên lớp.
- Tích cực tham gia xây dựng bài, thể hiện những quan điểm cá nhân về các vấn đề đựơc nghiên
cứu.
- Làm các bài tập thảo luận thực hành đầy đủ.
- Tích cực tìm đọc các tài liệu có liên quan tới học phần, thường xuyên truy cập các trang Web để
có các thông tin số liệu cập nhật cho bộ môn.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
- Điểm quá trình (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì; trọng số 50%).
- Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt được các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 32 giờ trên lớp.
- Làm đầy đủ 1 bài kiểm tra giữa kì.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Bộ tài nguyên và môi trường – Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, 2009, Quản lý Nhà nước
về khoáng sản.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Tổng hội địa chất Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam, Viện tư vẫn và
phát triển. Báo cáo nghiên cứu, đánh giá “Thực trạng về quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên
khoáng sản Việt Nam”.
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- Quyết định số 1388/QĐ.TTg ngày 13.8.2013 về Phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và
khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1.
1. Khoáng sản
- Tìm hiểu về quá trình hình
Một số vấn đề - Khoáng sản và một số khái niệm liên quan
thành một số loại khoáng
lý luận chung - Thành phần hóa học và khoáng vật quặng
sản chính.
về khoáng sản - Phân loại và sự hình thành các mỏ khoáng sản
- Các phương pháp khai thác
và quản lí
- Phương pháp khai thác tài nguyên khoáng sản
khoáng sản
khoáng sản. (7 2. Quản lí khoáng sản
giờ)
- Khái niệm
- Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về KS
Chương 2.
1. Quản lí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. - Tìm hiểu về hệ thống các
Quản lí điều tra - Công tác điều tra thăm dò
cơ quan, ban ngành có liên
cơ bản địa chất - Công tác lập quy hoạch, chiến lược
quan đến quản lí khoáng sản
về khoáng sản. - Tình hình thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản
tại Việt Nam
Tiềm năng
địa chất về tài nguyên khoáng sản 2013
- Tiềm năng khoáng sản tại
khoáng sản
2. Tiềm năng khoáng sản Việt Nam
địa phương sinh sống.
Việt Nam.
- Khái quát chung
(15 giờ)
- Tiềm năng một số loại khoáng sản chính
Chương 3.
1. Khái quát chung
- Những thuận lợi và khó
Quản lí khai
2. Những thuận lợi và khó khăn trong khai thác và khăn trong khai thác và sử
thác và sử dụng sử dụng khoáng sản
dụng
tài nguyên
3. Tình hình khai thác và sử dụng một số loại
- Một số tồn tại và bất cập
khoáng sản tại khoáng sản chính tại Việt Nam
trong công tác quản lí nhà
Việt Nam (18 4. Kết quả quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng
nước về khoáng sản
giờ)
sản Việt Nam
- Các biện pháp giải quyết.
5. Một số tồn tại và bất cập trong công tác quản lí
nhà nước về khoáng sản – Giải pháp
Thực hành (5 Đọc bản đồ phân bố khoáng sản, phân tích bảng Thực hành phân tích và viết
giờ)
số liệu về tình hình khai thác và sử dụng khaongs báo cáo về tình hình khai
sản.
thác, sử dụng và quản lí
khoáng sản tại Việt Nam và
địa phương,
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật quản lý lưu vực

Mã học phần: NQM0272

2. Số tín chỉ: 3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khí tượng thủy văn (NQM0180)
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Mục tiêu của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến kỹ
thuật phân tích và xây dựng những giải pháp quản lý lưu vực.
- Kỹ năng: Môn kỹ thuật quản lý lưu vực trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số phần
mềm ứng dụng GIS, viễn thám phục vụ phân cấp đầu nguồn, đánh giá tài nguyên trong lưu vực.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
về lĩnh vực Kỹ thuật quản lý lưu vực; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm: Lưu vực và các đặc trưng cơ bản của lưu vực; Phân cấp đầu
nguồn lưu vực; Các biện pháp kỹ thuật quản lý lưu vực; Điều tra phân tích lưu vực; Ứng dụng công
nghệ trong quản lý lưu vực.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Trần Quang Khải
SĐT: 0915708619
2. Nguyễn Thùy Trang SĐT: 0973738512
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thực tập.
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực
hành): có trọng số 50%.
+ Điểm chuyên cần: 15%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 15%
+ Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa học phần: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thảo luận, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Vương Văn Quỳnh, Võ Đại Hải, Phùng Văn Khoa (2013), Quản lý lưu vực, NXB Nông nghiệp
Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Phạm Văn Điển, Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh (2011), Thủy văn rừng, NXB Nông nghiệp
Hà Nội.
107

3. Vương Văn Quỳnh, Trần Tuyết Hằng (1996), Khí tượng thuỷ văn rừng, NXB Nông Nghiệp. Hà Nội.
4. Trần Quang Bảo, Chu Ngọc Thuấn, Nguyễn Huy Hoàng (2013), GIS và Viễn thám, NXB Nông
nghiệp Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1
1.1. Khái niệm lưu vực
Đọc trước tài liệu [1]:
Lưu vực và các đặc
1.2. Cấu trúc và các đặc trưng cơ bản của lưu - Từ trang 26 – 43
trưng cơ bản của lưu vực
vực
1.2.1. Cấu trúc của lưu vực
[4 tiết lý thuyết]
1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của lưu vực
Chương 1
Xác định một số đặc trưng cơ bản của lưu vực: Đọc trước tài liệu [1]:
(tiếp)
chỉ số hình dạng tròn, ranh giới, độ dốc chung, - Từ trang 26 – 43
[2 tiết bài tập]
tỷ lệ chia nhánh…
Chương 1
1.3. Chức năng cơ bản của lưu vực
Đọc trước tài liệu [1]:
(tiếp)
1.4. Xói mòn đất và bồi lắng trong lưu vực
- Từ trang 43 – 47
[3 tiết lý thuyết]
- Từ trang 64 – 66
- Từ trang 75 - 85
Chương 1
Dự báo xói mòn đất
Đọc trước tài liệu [1]:
(tiếp)
- Từ trang 78 - 82
[3 tiết bài tập]
Chương 2
2.1. Khái niệm về phân cấp đầu nguồn
Đọc trước tài liệu [1]:
Phân cấp đầu nguồn 2.2. Mục đích của phân cấp đầu nguồn
- Từ trang 110 - 117
[5 tiết lý thuyết]
2.3. Phương pháp phân cấp đầu nguồn
2.4. Sản phẩm phân cấp đầu nguồn
Chương 3
3.1. Quy hoạch sử dụng đất
Đọc trước tài liệu [1]:
Các biện pháp kỹ
3.2. Kỹ thuật bảo vệ đất chăn thả
- Từ trang 133 – 134
thuật quản lý lưu vực
- Từ trang 136 – 138
[3 tiết lý thuyết]
Chương 3
(tiếp)
[4 tiết lý thuyết]
Chương 4
Điều tra và phân tích
lưu vực
[4 tiết lý thuyết]
Chương 4
(tiếp)
[3 tiết lý thuyết]
Chương 5. Ứng dụng
công nghệ trong quản
lý lưu vực
[4 tiết lý thuyết]

3.3. Kỹ thuật bảo vệ đất nông nghiệp
3.4. Kỹ thuật bảo vệ đất lâm nghiệp
3.5. Kỹ thuật sử dụng các nguồn năng lượng
thay thế năng lượng củi
4.1. Điều tra lưu vực
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Các cấp độ điều tra trong lưu vực
4.1.3. Điều tra mộ số chỉ tiêu đặc trưng trong
lưu vực
4.2. Phân tích lưu vực
4.2.1. Khái niệm phân tích lưu vực
4.2.2. Các bước cơ bản phân tích lưu vực
5.1. Mô hình số hoá độ cao (DEM)
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Phương pháp xây dựng mô hình số độ
cao
5.1.3. Các ứng dụng của mô hình số độ cao
5.2. GIS và viễn thám trong quản lý lưu vực
5.2.1. GIS trong quản lý lưu vực
5.2.2. Viễn thám trong quản lý lưu vực
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Đọc trước tài liệu [1]:
- Từ trang 134 – 136

Đọc trước tài liệu [1]:
- Từ trang 86 - 97

Đọc trước tài liệu [1]:
- Từ trang 98 - 102
Tham khảo tài liệu [4]:

Chương 5 (tiếp)
[2 tiết bài tập]
Chương 5 (tiếp)
[2 tiết bài tập]
Chương 5 (tiếp)
[2 tiết bài tập]
Chương 5 (tiếp)
[2 tiết bài tập]
Chương 5 (tiếp)
[2 tiết bài tập]

Bài 1: Ứng dụng GIS nội suy không gian và xây
dựng mô hình số hóa địa hình
Bài 2: Ứng dụng GIS khoanh vẽ lưu vực và xác
định một số chỉ tiêu đặc trưng của lưu vực.
Bài 3: Ứng dụng GIS phân cấp đầu nguồn trong
lưu vực.
Bài 4: Ứng dụng viễn thám xác định biến động
tài nguyên rừng trong lưu vực.
5.3. Bài toán tối ưu trong quản lý lưu vực
5.4. Xác định cơ cấu canh tác hợp lý cho một
đơn vị sản xuất kinh doanh
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Tham khảo tài liệu [4]:
Tham khảo tài liệu [4]:
Tham khảo tài liệu [4]:
Tham khảo tài liệu [4]:
Đọc trước tài liệu [1]:
- Từ trang 82 - 85

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Vi sinh vật môi trường

Mã học phần: NSU0218

2. Số tín chỉ:
03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 35
4.2. Thực hành: 20
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Vi sinh vật Môi trường là môn học giúp sinh viên biết khái niệm vi sinh vật và các
quá trình chuyển hóa các hợp chất trong đất và nước. Động học của phản ứng chuyển hóa các chất hữu
cơ từ đơn giản đển phức tạp được thực hiện bởi vi sinh vật.Qua các quá trình chuyển hóa nitơ,
phosphore, và một số hợp chất khác, sinh viên có thể hiểu rõ được vai trò của vi sinh trong môi trường;
Sinh viên nắm được tầm quan trọng của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hóa vật chất và ứng dụng
chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của công nghệ sinh học thực vật đối
với nông nghiệp và sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạo nguồn cung cấp năng lượng từ các vật liệu
sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này.
- Kĩ năng: Biết liên hệ, vận dụng được vào việc học tập các học phần về kỹ thuật nông nghiệp để
hiểu được những ứng dụng chính của VSV trong lĩnh vực đó.
Khi cần thiết biết lựa chọn những nội dung thích hợp vào việc nghiên cứu về lĩnh vực trong sản
xuất, trong bảo vệ môi trường.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết của
bản thân về lĩnh vực VSV và ứng dụng VSV trong bảo vệ môi trường.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần vi sinh vật môi trường gồm có 4 chương trong đó chương 1 giới thiệu tổng quan về
môn học, cung cấp cho người học kiến thức đại cương hình thái, cấu tao của các nhóm vi sinh vật,
chương 2 Khả năng chuyển hóa các hợp chất trong môi trường tự nhiên của vi sinh vật đây là chương cơ
sở cho các ứng dụng về xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở chương 4, chương 3 sẽ giúp cho sinh
viên hiểu các quá trình biến dị và di truyền vi sinh vật.
7. Thông tin về giảng viên: Vũ Phương Liên
Số ĐT: 0914931089
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành thực tập
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần, điểm đánh giá phần thực hành, điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận) có trọng số 50%, điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: 5%
+ Điểm thảo luận: 5%
+ Điểm thực hành: 20%
+ Điểm thi giữa học phần: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
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- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Nguyễn Như Thanh (2004), Vi sinh vật học đại cương, NXB Nông nghiệp.
2. Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thành, Dương Đức Tiến (2003), Vi sinh vật học nông
nghiệp, NXB Đại học Sư phạm.
3. Trần Cẩm Vân (2002), Giáo trình vi sinh vật học môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
4. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (1998), Vi sinh vật học, NXB Giáo dục.
5. Nguyễn Thành Đạt, Mai Thị Hằng (2000), Sinh học vi sinh vật, NXB Giáo dục.
6. Phạm Thị Thuỳ (2004), Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1. Đại cương về vi sinh vật
1.1. Vi sinh vật là gì?
1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học vi sinh
vật
1.3. Sơ lược lịch sử phát triển của vi sinh vật
1.4. Vị trí của vi sinh vật trong sinh giới
1.5. Các dạng tồn tại của vi sinh vật
1.6. Vai trò của vi sinh vật
2. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi
Sinh viên tự đọc trước tài
Chương 1: MỞ trường
liệu [1] từ trang 5-11. Tài
ĐẦU
2.1. Môi trường đất và sự phân bố của vi sinh liệu [2] từ trang 5- 14. Tài
(3 tiết)
vật trong môi trường đất
liệu [3] từ trang 11- 26.
2.1.1. Môi trường đất
2.1.2. Sự phân bố của vi sinh vật trong đất và
mối quan hệ giữa các nhóm vi sinh vật
2.2. Môi trường nước và sự phân bố của vi
sinh vật trong môi trường nước
2.2.1. Môi trường nước
2.2.2. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi
trường nước
2.3. Môi trường không khí và sự phân bố của
vi sinh vật trong môi trường không khí
2.3. Môi trường không khí và sự phân bố của
Chương 1: MỞ
vi sinh vật trong môi trường không khí
ĐẦU
Tài liệu [3] từ trang 11- 26.
* Thảo luận:
(2 tiết)
Mối quan hệ giữa đất, nước, không khí, vi sinh
vật và thực vật
3. Các nhóm vi sinh vật chính
Sinh viên tự đọc và tự
3.1. Virus
nghiên cứu phần 3.1 virus
Chương 1: MỞ 3.1.1. Đặc điểm chung
trong tài liệu [1] từ trang
ĐẦU
3.1.2. Hình thái và cấu trúc của virs
144- 167. Tài liệu [2] từ
(3 tiết)
3.1.3. Quá trình hoạt động của virus trong tế bào trang 30- 37. Tài liệu [3] từ
chủ
trang 30- 38.
3.1.4. Hiện tượng Inferteron và ứng dụng của nó
3.1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của virus
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Chương 1: MỞ
ĐẦU
(2 tiết)

Thực hành (4
tiết)

Chương 1: MỞ
ĐẦU
(3 tiết)

Thực hành (4
tiết)
Chương 1: MỞ
ĐẦU
(2 tiết)

Chương 1: MỞ
ĐẦU
(2 tiết)

Thực hành (4
tiết)
Chương 2. Khả
năng chuyển
hóa các hợp
chất trong môi

3.2. Vi khuẩn
3.2.1. Đặc điểm chung
3.2.2. Hính thái và kích thước
3.2.2.1. Cầu khuẩn (Coccus)
3.2.2.2. Trực khuẩn
3.2.2.3. Phẩy khuẩn
3.2.2.4. Xoắn khuẩn
3.2.3. Cấu tạo tế bào
3.2.4. Sinh sản của vi khuẩn
3.2.5.Thuyết sinh trưởng và phát triển vi khuẩn
3.2.6. Ý nghĩa thức tiễn của vi khuẩn
* Thảo luận :
-Sưu tầm tên và hình ảnh của các loài vi khuẩn
thường gặp
- Kể tên, nêu biểu hiện của một số bệnh do
chúng gây nên
* Kiểm tra chương 1 và phần đã học chương 2
Bài 1: Trang thiết bị cần thiết để nghiên cứu
VSV. Quan sát hình thái VSV
3.3. Xạ khuẩn
3.3.1. Đặc điểm chung
3.3.2. Hính thái và kích thước
3.3.3. Cấu tạo tế bào
3.3.4. Sinh sản của vi khuẩn
3.3.5. Ý nghĩa thức tiễn của xạ khuẩn
3.4. Vi nấm
3.4.1. Nấm men
3.4.2. Nấm mốc
Bài 2: Phương pháp cố định tiêu bản và nhuộm
tế bào VSV
* Thảo luận:
- So sánh các đặc điểm cấu tạo của vi khuẩn, vi
khuẩn lam và xạ khuẩn
- Ứng dụng của các nhóm VSV
* Kiểm tra chương 1
4. Cơ sở vi sinh vật học của các quá trình
chuyển hóa vật chất
4.1. Dinh dưỡng ở vi sinh vật
4.1.1. Nhu cầu về dinh dưỡng ở vi sinh vật
4.1.2. Các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật
4.1.3. Cơ chế vận chuyển thức ăn vào tế bào vi
sinh vật
4.2. Trao đổi vật chất và trao đổi năng lượng
Bài 3: Đo kích thước và đếm số lượng tế bào
VSV
1.
Khả năng chuyển hóa các hợp chất
cacbon
1.1. Vai trò của vi sinh vật trong vòng tuần
hoàn cacbon
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Sinh viên tự đọc trước tài
liệu [1] từ trang 13-34. Tài
liệu [2] từ trang 36-42. Tài
liệu [3] từ trang 39-48.

Sinh viên tự đọc trước tài
liệu [1] từ trang 36-51. Tài
liệu [2] từ trang 57-65. Tài
liệu [3] từ trang 48-57.

Sinh viên đọc trước tài liệu
[3] từ trang 64-74.

Sinh viên đọc trước tài liệu
[1] từ trang 77- 91. Tài liệu
[2] từ trang 60- 110. Tài liệu
[3] từ trang 77-87.

trường tự
nhiên của vi
sinh vật
(3 tiết)

Thực hành (4
tiết)

Chương 2. Khả
năng chuyển
hóa các hợp
chất trong môi
trường tự
nhiên của vi
sinh vật
(3 tiết)

Thực hành (4
tiết)
Chương 2: Khả
năng chuyển
hóa các hợp
chất trong môi
trường tự

1.2. Sự phân giải Xenluloza
1.2.1. Xenluloza trong tự nhiên
1.2.2. Cơ chế cảu quá trình phân giải xenluloza
nhờ vi sinh vật
1.2.3. Vi sinh vật phân hủy
1.3. Sự phân giải tinh bột
1.3.1. tinh bột trong tự nhiên
1.3.2. Cơ chế cảu quá trình phân giải tinh bột
nhờ vi sinh vật
1.3.3. Vi sinh vật phân hủy
1.4. Sự phân giải đường đơn
1.4.1. Sự phân giải đường nhờ các quá trình lên
men
1.4.1.1. Quá trình lên men etylic
1.4.1.2. Quá trình lên men lactic
1.4.2. Sự phân giải đường nhờ các quá trình oxy
hóa
1.4.2.Sự cố định CO2 ở vi sinh vật
*Kiểm tra chương 2
Bài 4: Phương pháp lấy mẫu và phân tích VSV
trên cơ chất
2. Khả năng chuyển hóa các hợp chất Nito
2.1. Vòng tuần hoàn nitrogen trong tự nhiên
2.2. Quá trình amon hóa
2.2.1. Sự amon hóa urea
2.2.1. Sự amon hóa protein
2.3. Quá trình nitrate hóa
2.3.1. Giai đoạn nitrite hóa
2.3.2. Giai đoạn nitrate hóa
2.4. Quá trình phản nitrate hóa
2.5. Qúa trình cố định nitrogen phân tử
2.5.1. Cơ chế của quá trình cố định nito phân tử
2.5.2. Vi sinh vật cố định nito
2.5.2.1. Vi khuẩn cố định nito cộng sinh với
cây họ đậu
2.5.2.2.Vi khuẩn cố định nito sống tự do
trong đất
* Tự học:
- Vai trò và biện pháp hạn chế phản nitrat hóa
trong sản xuất nông nghiệp
- Các dạng chế phẩm VSV và phân HC
(bản chất, tác dụng và ứng dụng thực tiễn)
Bài 5: Kiểm tra kết quả thí nghiệm phân tích
VSV trên cơ chất
3. Khả năng chuyển hóa các hợp chất
phosphore và lưu huỳnh
3.1. Sự chuyển hóa các hợp chất phosphore
3.1.1. Vòng tuần hoàn lưu huỳnh trong tự nhiên
3.1.2. Sự phân giải phosphore hữu cơ của vi sinh
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Sinh viên đọc trước tài liệu
[1] từ trang 77- 91. Tài liệu
[2] từ trang 60- 110. Tài liệu
[3] từ trang 88-99.

Sinh viên đọc trước tài liệu
[1] từ trang 77- 91. Tài liệu
[2] từ trang 60- 110. Tài liệu
[3] từ trang 108- 115.

nhiên của vi
sinh vật
(2 tiết)

Chương 3: Di
truyền và biến
dị ở vi sinh vật
(3 tiết)

Chương 3: Di
truyền và biến
dị ở vi sinh vật
(3 tiết)

Chương 4: Ô
nhiễm vi sinh
vật và một số
ứng dụng trong
bảo vệ môi
trường
(2 tiết)
Chương 4: Ô
nhiễm vi sinh
vật và một số

vật
3.1.3. Sự phân giải phosphore vô cơ của vi sinh
vật
3.2. Sự chuyển hóa các hợp chất lưu huỳnh
3.2.1. Vòng tuần hoàn lưu huỳnh trong tự nhiên
3.2.2. Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh
3.2.2.1. Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh
do vi khuẩn tự dưỡng hóa năng
3.2.2.1. Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh do
vi khuẩn tự dưỡng quang năng
3.2.3. Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh vô cơ
do vi sinh vật
* Kiểm tra chương 2
1. Di truyền ở VSV
1.1. Những đặc điểm trong di truyền VSV
1.2. Nhân tố di truyền ở VSV
1.3 Cơ chế chuyển nguyên liệu di truyền ở VSV
1.3.1. Biến nạp
1.3.1.1. Khái niệm
1.3.1.2. Sự phát hiện hiện tượng biến nạp
1.3.1.3. Cơ chế biến nạp: gồm 5 giai đoạn
1.3.2. Tải nạp
1.3.2.1. Khái niệm
1.3.2.2. Cơ chế chung của tải nạp
1.3.3. Sự tiếp hợp
1.3.3.1. Khái niệm chung
1.3.3.2. Cơ chế của tiếp hợp
1.3.3.3. Ý nghĩa của tiếp hợp
2. Hiện tượng biến dị ở vi sinh vật
2.1. Biến dị phenotip (Thường biến)
2.2. Biến dị genotip (Đột biến)
3. Đột biến ở vi sinh vật
3.1. Khái niệm
3.2. Các tác nhân gây đột biến
3.3. Các loại đột biến
3.4. Những biểu hiện của sự đột biến ở vi khuẩn
3.5. Thể đột biến tự phát và thể đột biến cảm ứng
* Kiểm tra chương 3

Sinh viên đọc trước tài liệu
[1] từ trang 111- 124. Tài
liệu [2] từ trang 96- 97.

Sinh viên chuẩn bị các nội
dung lên lớp báo cáo theo
nhóm. Đọc tài liệu [1] từ
trang 134-143.
Đọc tài liệu [2] từ trang116123.

1. Nguyên nhân của vấn đề ô nhiễm vi sinh
1.1. Vấn đề chất thải của các bệnh viện
1.2. Vấn đề chất thải sinh hoạt và vệ sinh đô thị
2. Vi sinh vật chỉ thị ô nhiễm
2.1. Escherichia coli
2.2. Streptococcus
2.3. Clostridium

Sinh viên đọc trước tài
liệu[3] từ trang 117-119 và
từ trang 156-158.

3. Vi sinh vật ứng dụng trong xử lý phế thải
3.1. Chế phẩm vi sinh vật dùng trong xử lý phế
thải sinh hoạt

Sinh viên đọc tài liệu [2] từ
trang 144 -196.
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ứng dụng trong
bảo vệ môi
trường
(2 tiết)

3.2. Chế phẩm vi sinh vật dùng trong xử lý phế
thải hữu cơ rắn
3.3.Chế phẩm vi sinh vật dùng trong xử lý nước
thải
4. Vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp
4.1. Chế phẩm vi sinh vật cố định nitơ phân tử
4.2. Chế phẩm vi sinh vật phân giải phospho
4.3. Phân hữu cơ sinh học
4.4. Chế phẩm vi sinh vật trong phòng trừ sâu
bệnh hại cây trồng
5. Nhiên liệu sinh học
5.1. Bối cảnh và tiềm năng sản xuất nhiên liệu
sinh học bằng công nghệ vi sinh
5.2. Xăng sinh học
5.3. Cồn sinh học
5.4. Biogas
* Thảo luận:
Các phương pháp xử lý chất thải với sự tác động
của VSV.
* Kiểm tra chương 4
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

Mã học phần: NQM0257

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khí tượng thủy văn
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về chu trình thủy văn và nhu cầu
đối với tài nguyên nước. Phân tích quá trình lan nhiễm chất ô nhiễm trong nguồn nước.
- Kỹ năng: Giúp người học hiểu rõ các chỉ tiêu lý học, hóa học và sinh học cũng như các quá trình
diễn ra trong các nguồn nước. Sinh viên nắm được các công cụ pháp lý, kinh tế, kỹ thuật thường được áp
dụng trong công tác kiểm soát ô nhiễm nước.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nắm bắt được chuyên môn đã được đào tạo có khả năng xây
dựng kế hoạch, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những thông tin tổng quan về chu trình thủy văn và nhu cầu
đối với tài nguyên nước. Từ những nhu cầu về nước, người học có thể thấy được tầm quan trọng của
nguồn tài nguyên này. Giúp người học hiểu rõ các chỉ tiêu lý học, hoá học và sinh học cũng như các quá
trình diễn ra trong các nguồn nước. Ðặc biệt, môn học sẽ đi sâu vào phân tích quá trình lan nhiễm chất ô
nhiễm trong nguồn nước. Người đọc sẽ nắm được những tính chất cơ bản của nước ngầm, sự ô nhiễm
và các tác động ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. Các công cụ liên quan đến thể chế, chính sách,
kinh tế, hệ thống thông tin… phục vụ cho việc kiểm soát sự ô nhiễm nước cũng được đề cập trong môn
học
7. Thông tin về giảng viên: Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978747595
Nguyễn Thùy Trang
Số ĐT: 0973738512
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồmđiểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực hành): có
trọng số 50%.
+ Điểm chuyên cần: 15%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 15%
+ Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, kiểm tra, thảo luận.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
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1. Nguyễn Thị Kim Thái, Nguyễn Thị Hiền Thảo (2003), Sinh thái học và bảo vệ môi trường,
NXB Xây dựng.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Lê Hoàng Việt (2002), Phương pháp xử lý nước thải, NXB Trường Đại học Cần Thơ.
3. Trịnh Xuân Lai (2013), Tính toán thiết kế các công trình nước thải, NXB Xây dựng.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1: Giới
Đọc trước tài liệu [1], [2] về nội
1.1. Giới thiệu về trữ lượng nước, chu trình
thiệu môn học
dung trữ lượng nước, chu trình
thủy văn và phâm loại nguồn nước
(LT2 tiết)
thủy văn, phân loại nguồn nước,
1.2. Các đặc tính thủy văn của nguồn nước
các đặc tính thủy văn.
Chương 2: Đặc
Đọc trước tài liệu [1], [2] về các
2.1. Khái quát đặc tính hóa và sinh học của
tính nguồn nước
đặc tính hóa và sinh học của
nguồn nước
(LT 2 tiết)
nguồn nước, nhu cầu nước trên
2.2. Tìm hiểu về nhu cầu nước trên thế giới
thế giới
Đọc trước tài liệu [1], [2] Khái
3.1. Khái niệm về ô nhiễm nước
Chương 3: Ô
niệm về ô nhiễm nước, nguồn
3.2. Nguồn gốc của sự ô nhiễm
nhiễm nguồn nước
gốc của sự ô nhiễm, dấu hiệu
3.3. Dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm
(LT 2 tiết, TL 2
nguồn nước bị ô nhiễm và các
3.4. Các quá trình và hiện tượng xảy ra
tiết)
quá trình và hiện tượng xảy ra
trong nguồn nước
trong nguồn nước
* Kiểm tra chương 1,2.3
Chương 4: Một số
thông số liên quan
chất lượng nguồn
nước
(LT 4 tiết)
Chương5: Ảnh
hưởng chất ô
nhiễm đến sông
ngòi, ao hồ
(LT 4 tiết)
Chương5: Ảnh
hưởng chất ô
nhiễm đến sông
ngòi, ao hồ
(LT 2 tiết, TL 2
tiết)

Chương 6.
Nước ngầm
(LT 4tiết)

4.1. Các thông số liên quan đến chất lượng
nước
4.2. Tiêu chuẩn về chất lượng môi trường
nước mặt
4.3. Một số biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm
nguồn nước.
5.1. Ảnh hưởng của chất ô nhiễm đối với
sông ngòi
5.2. Phương trình pha loãng tổng quát
5.3. Độ thiếu hụt oxy hòa tan. Phương trình
diễn biến DO
5.4. Ảnh hưởng của các dưỡng chất và các
yếu tố khác đến chất lượng nước sông.
5.4. Ảnh hưởng của các dưỡng chất và các
yếu tố khác đến chất lượng nước sông.
5.5.Chiến lược quản lý
5.6.Chất lượng nước ao, hồ. Quá trình cơ
bản của hệ sinh thái diễn ra trong hồ
5.7. Sự hạn chế chất dinh dưỡng. Xác định
dưỡng chất.
*Kiểm tra chương 4 và chương 5
6.1 Phân loại nước ngầm và các đặc tính
của nó
6.2. Những vấn đề thường gặp ảnh hưởng
đến chất lượng nước ngầm
6.3. Quản lý chất lượng nước ngầm
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Đọc trước tài liệu [1], [2] về
thông số chất lượng nước, tiêu
chuẩn chất lượng nước mặt

Đọc trước tài liệu [1],[2] về ảnh
hưởng của chất ô nhiễm, thiết
hụt oxy trong nước, các yếu tố
ảnh hưởng đến chất lượng nước
sông.
Đọc trước tài liệu [1], [2] về
ảnh hưởng của các dưỡng chất
và các yếu tố khác đến chất
lượng nước sông, chiến lược
quản lý .Quá trình cơ bản của
hệ sinh thái diễn ra trong hồ

Đọc trước tài liệu [1], [2] về
phân loại nước ngầm và các đặc
tính của nó, những vấn đề
thường gặp ảnh hưởng đến chất
lượng nước ngầm và quản lý
chất lượng nước ngầm

Chương 7.
Kiểm soát ô nhiễm
nguồn nước
(LT 2tiết)

6.3. Quản lý chất lượng nước ngầm (tiếp)
7.1. Nguyên lý kiểm soát ô nhiễm nước

Đọc trước tài liệu [1], [2] về
quản lý chất lượng nước ngầm ,
nguyên lý kiểm soát ô nhiễm
nước.

Chương 7.
Kiểm soát ô nhiễm
nguồn nước
(LT 4tiết)

7.2. Công cụ pháp lý và chính sách trong
kiểm soát ô nhiễm nước
7.3. Khía cạnh kinh tế trong kiểm soát ô
nhiễm
7.4. Ứng dụng hệ thống thông tin trong
kiểm soát ô nhiễm
* Kiểm tra chương 6 và chương 7

Đọc trước tài liệu [1], [2], [3]
về công cụ pháp lý và chính
sách trong kiểm soát ô nhiễm
nước, ứng dụng thông tin trong
kiểm soát ô nhiễm nước.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý Tài nguyên trên cơ sở cộng đồng. Mã học phần: NQM0200
2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học đất
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30h
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý tài nguyên rừng trên cơ sở cộng đồng.
Các thách thức và một số giải pháp quản lý tài nguyên rừng trên cơ sở cộng đồng.
5.2. Kỹ năng
Sinh viên sử dụng được các công cụ trong phương pháp PRA, qua các bài thảo luận và làm bài
tập nhóm dựa trên cơ sở lý thuyết đã học sẽ thực hiện thuần thục các bước thực hiện chủ yếu trong quản
lý các loại tài nguyên dựa trên cơ sở cộng đồng.
5.3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Sinh viên có khả năng thực hiện tốt các chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo trong quản lý tài
nguyên dựa trên cơ sở cộng đồng, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung ủa học phần bao gồm: Cộng đồng và các đặc điểm của cộng đồng, cơ sở lý luận để thực
hiện quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Các bước thực hiện quản lý tài nguyên rừng dựa trên cơ sở cộng
đồng
7. Thông tin về giảng viên: 1. ThS. Đào Thanh Hải Số ĐT: 0986445586
2. ThS. Đào Thị Mai Hồng SĐT: 0916050925
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành thực tập
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm kiểm tra giữa
học phần): có trọng số 50%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
Hình thức thi: Tự luận
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Võ Văn Thoan, Nguyễn Bá Ngãi (2002), Bài giảng Lâm nghiệp xã hội đại cương, Hà Nội.
2. Hoàng Ngọc Quang (2010), giáo trình Quản lý tài nguyên nước, NXB nông nghiệp
3. Đinh Ngọc Lan (2002), Giáo trình Quản lý rừng cộng đồng trong phát triển bền vững nông thôn
miền núi phía Bắc Việt Nam., NXB nông nghiệp.
12.2. Tài liệu tham khảo
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4. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác
(2004). Cẩm nang ngành lâm nghiệp, chương Lâm nghiệp cộng đồng.
5. Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam: Chính sách và thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về
quản lý rừng cộng đồng, Hà Nội, Ngày 5/6/2009.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1: Cộng
đồng và các đặc 1.1. Khái niệm về cộng đồng
Đọc trước tài liệu [1] về các
điểm của cộng
1.2. Các đặc điểm cơ bản của cộng đồng
thông tin liên quan
đồng
1.3. Tri thức bản địa và quản lý tài nguyên
(LT 4 tiết, thảo
luận 3 tiết)
2.1. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia
Chương 2: Cơ sở của người dân (PRA)
lý luận về quản 2.2. Một số chính sách liên quan đến quản lý
lý tài nguyên
tài nguyên tại Việt Nam
Đọc trước tài liệu [1] trang và
dựa trên cơ sở
2.2.1. Chính sách về quản lý tài nguyên đất
[2]về các thông tin liên quan
cộng đồng (LT 6 2.2.2. Chính sách về quản lý tài nguyên
tiết, thảo luận 3 nước
tiết)
2.2.3. Chính sách về quản lý tài nguyên
rừng
3.1. Quản lý tài nguyên nước dựa trên cơ sở
cộng đồng
3.1.1. Khái niệm và đặc điểm nguồn tài
nguyên nước ở Việt Nam
3.1.2. Cơ sở thực tiễn quản lý tổng hợp tài
Chương 3: Quá
nguyên nước lưu vực
trình thực hiện
3.2. Quản lý tài nguyên rừng dựa trên cơ sở Đọc trước tài liệu [2] từ trang 7
quản lý tài
cộng đồng
đến trang 20
nguyên trên cơ
3.2.1. Các loại rừng và thực trạng quản lý Đọc trước tài liệu [3] từ trang 73
sở cộng đồng
các loại rừng ở Việt Nam
đến trang 90
(LT 9 tiết, thảo
3.2.2.Trình tự các bước giao rừng cho cộng
luận 5 tiết)
đồng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
3.3.3. Quá trình xây dựng quy ước bảo vệ và
phát triển rừng cấp thôn bản
3.3.4. Phương pháp xây dựng kế hoạch phát
triển rừng cộng đồng
Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Du lịch sinh thái

Mã học phần: NQM0177

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh thái môi trường
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 giờ
4.2. Thực hành: 6 giờ
5. Mục tiêu học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về du lịch sinh thái và quản lí các dự án du lịch
sinh thái tại các khu du lịch, khu bảo tồn, vườn quốc gia.
Trang bị các phương pháp, kĩ năng để có thể tham gia xây dựng các quy hoạch, kế hoạch quản lí,
phát triển du lịch sinh thái, làm việc tại các khu du lịch, khu bảo tồn, vườn quốc gia…
Có ý thức hơn trong việc giữ gìn bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho việc phát
triển du lịch sinh thái..
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm: Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lí sinh thái học vào du lịch
sinh thái. Những vấn đề cơ bản của du lịch sinh thái. Tài nguyên du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái và
bảo tồn thiên nhiên. Quản lí du lịch sinh thái.
7. Thông tin về giảng viên
1. TS. Đỗ Thuý Mùi: 0989783218, email: maithuydotb@gmail.com
2. TS. Trần Thị Hằng: 0915.607.559
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Đảm bảo thời gian lên lớp.
- Tích cực tham gia xây dựng bài, thể hiện những quan điểm cá nhân về các vấn đề đựơc nghiên
cứu.
- Làm các bài tập thảo luận thực hành đầy đủ.
- Tích cực tìm đọc các tài liệu có liên quan tới học phần, thường xuyên truy cập các trang Web để
có các thông tin số liệu cập nhật cho bộ môn.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
Điểm bộ phận (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì, trọng số 50%)
Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 24 giờ trên lớp.
- Làm đầy đủ 1bài kiểm tra và 1 bài kiểm tra giữa kì.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyên (2006), Du lịch sinh thái, NXB Khoa học và Kĩ thuật.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Vũ Trung Tạng (2001), Cơ sở sinh thái học, NXB Giáo dục
3. Trần Kiên (2002), Sinh thái và Môi trường, NXB Giáo dục
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1: Hệ sinh thái 1/ Hệ sinh thái
- Các hệ sinh thái ở Việt Nam
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và sự vận dụng các
nguyên lí sinh thái học
vào du lịch sinh thái.
(2 giờ)
Chương 2: Những vấn
đề cơ bản của du lịch
sinh thái
(8 giờ)

Chương 3 Tài nguyên
du lịch sinh thái
(7 giờ)

Chương 4: Du lịch sinh
thái và bảo tồn thiên
nhiên
(7 giờ)

Chương 5: Quản lí du
lịch sinh thái
(3 giờ)

Khái niệm
Các nguyên lý
2/ Sự vận dụng nguyên lý sinh thái
học vào du lịch sinh thái.
1/ Khái niệm về du lịch sinh thái.
2/ Các đặc trưng cơ bản của du lịch
sinh thái.
3/ Phát triển du lịch sinh thái bền
vững.
4/ Các nguyên tắc cơ bản của du lịch
sinh thái.
5/ Những yêu cầu cơ bản để phát
triển du lịch sinh thái.
1/ Khái niệm về tài nguyên và tài
nguyên du lịch sinh thái
2/ Đặc điểm của tài nguyên du lịch
sinh thái.
3/ Các loại tài nguyên du lịch sinh
thái cơ bản.
4/ Các loại tài nguyên du lịch sinh
thái đặc thù.
5/ Tài nguyên văn hoá bản địa
1/ Hiện trạng phát triển du lịch sinh
thái ở các khu bảo tồn thiên nhiên
Việt Nam.
2/ Quan điểm phát triển DLST ở các
khu BTTN
3/ Du lịch sinh thái và bảo tồn thiên
nhiên
4/ Lợi ích của du lịch sinh thái.
5/ Tác động của du lịch sinh thái đối
với môi trường.
1/ Trung tâm du khách.
2/ Đường mòn diễn giải
3/ Hướng dẫn viên du lịch sinh thái
4/ Nhà nghỉ
5/ Xúc tiến các dự án DLST

Thực hành
(6 giờ)
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- Các hệ sinh thái có thể phát
triển du lịch sinh thái ở Việt Nam

- Khái niệm về du lịch, các hình
thức du lịch.
- Phát triển bền vững.
- Đặc trưng cơ bản của du lịch
sinh thái.

- Tài nguyên du lịch, tài nguyên
du lịch tự nhiên và tài nguyên du
lịch nhân văn.
- Sự khác biệt tài nguyên du lịch
sinh thái và tài nguyên du lịch
khác.
- Tài nguyên văn hoá bản địa với
du lịch sinh thái.
- Các khu bảo tồn thiên nhiên ở
Việt Nam.
- Việc khai thác các khu bảo tồn
để phát triển du lịch sinh thái.
- Những lợi ích và tác động tiêu
cực của du lịch sinh thái đối với
môi trường.

- Thiết kế chương trình hướng
dẫn viên du lịch tại một khu bảo
tồn thiên nhiên cụ thể.
- Lập dự án cho việc phát triển du
lịch sinh thái.
Simina các nội dung:
- Đặc điểm của tài nguyên du lịch
sinh thái.
- Đánh giá thực trạng và tiềm
năng phát triển du lịch sinh thái ở
Việt Nam.
- Hướng dẫn một chuyến du lịch
sinh thái tham quan vườn Quốc
gia Cúc Phương (hay một khu
bảo tồn ở địa phương bạn)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý môi trường đô thị

Mã học phần: NQM0258

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
− Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý môi trường đô thị,
những vấn đề môi trường mà các khu công nghiệp gặp phải, các phương cách quản lý môi trường đô thị.
− Kĩ năng: Sau khi học xong sinh viên nắm được cách thức quản lý hiệu quả các thành phần
môi trường đô thị.
− Năng lực tự chủ và trách nhiệm: làm chủ được kiến thức và chuyên môn; có trách nhiệm đối
với nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, dám nghĩ dám làm trong lĩnh vực quản lý môi trường đô thị.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 4 chương: Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị; Luật pháp quản lý và
các tiêu chuẩn môi trường; Các phương cách quản lý môi trường; Quản lý các thành phần môi trường đô
thị.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
2. Nguyễn Tiến Chính
Số ĐT: 0942 369 887
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm thi giữa học phần, kiểm tra thường xuyên: 20%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài bài tập, thảo luận, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Phạm Ngọc Đăng (2011), Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, NXB Xây dựng.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Lưu Đức Hải, (2009), Cơ sở Khoa học môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Lê Văn Khoa, (2010), Khoa học môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam
13. Nội dung chi tiết
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Tên bài, số tiết
Chương 1:
Những vấn đề
môi trường của
phát triển đô thị
(LT 2 tiết)
Chương 1:
Những vấn đề
môi trường của
phát triển đô thị
(LT 2 tiết)
Chương 1:
Những vấn đề
môi trường của
phát triển đô thị
(LT 2 tiết)

Chương 2. Luật
pháp quản lý và
các tiêu chuẩn
môi trường
(LT 3 tiết)

Chương 2. Luật
pháp quản lý và
các tiêu chuẩn
môi trường
(LT 3 tiết)

Nội dung lên lớp
1.1 Đô thị hóa, công nghiệp hóa và môi
trường
1.2 Các tiêu chi đánh giá môi trường đô thị
- Tiêu chí về áp lực với môi trường
- Tiêu chí về đáp ứng với môi trường
- Tiêu chí về trạng thái (chất lượng) môi
trường
1.3 Hiện trạng môi trường đô thị ở Việt Nam
- hiện trạng môi trường nước
- hiện trạng môi trường không khí
- ô nhiễm tiếng ồn đô thị
- ô nhiễm về chất thải rắn và vệ sinh môi
trường đô thị

Nội dung SV tự học
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 8
- 23 về nội dung Đô thị hóa,
công nghiệp hóa và môi trường,
các tiêu chi đánh giá môi
trường đô thị,

Đọc trước tài liệu [1] từ trang
23 - 46 về nội dung hiện trạng
môi trường đô thị ở Việt Nam

Xác định hiện trạng môi trường
Nhận diện hiện trạng môi trường tại các khu
của các khu đô thị, phân tích
đô thị ở Việt Nam: nguyên nhân và hậu quả
nguyên nhân và hậu quả
2.1. Luật pháp quản lý môi trường
- Luật Bảo vệ môi trường
- Các văn bản pháp quy dưới luật về bảo vệ
môi trường
2.2. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường
ISO 14000
- Khái niệm về hệ thống tiêu chuẩn quản lý
môi trường ISO 14000
- Nội dung cơ bản của về hệ thống tiêu chuẩn
quản lý môi trường ISO 14000
2.3 Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường
- Khái niệm về tiêu chuẩn chất lượng môi
trường
- Các tiêu chuẩn về môi trường
* Kiểm tra chương 1 và 2

Đọc tài liệu [1] từ trang 58 - 81
về nội dung luật pháp quản lý
môi trường, tiêu chuẩn hệ thống
quản lý môi trường ISO 14000

Đọc tài liệu [1] từ trang 82 111 về nội dung các tiêu chuẩn
chất lượng môi trường.

Chương 3. Các
phương cách
quản lý môi
trường đô thị
(LT 3 tiết)

3.1 Phương cách pháp lý
3.1.1 Các quy định và tiêu chuẩn môi trường
3.1.2 Các loại giấy phép về môi trường
3.1.3 Kiểm soát môi trường
3.1.4 Thanh tra môi trường
3.1.5 Đánh giá tác động môi trường

Đọc tài liệu [1] từ trang 115 136 về các nội dung các quy
định và tiêu chuẩn môi trường,
các loại giấy phép về môi
trường, kiểm soát môi trường,
thanh tra môi trường, đánh giá
tác động môi trường.

Chương 3. Các
phương cách
quản lý môi
trường đô thị
(LT 3 tiết)

3.2 Phương cách kinh tế
3.2.1 Các lệ phí ô nhiễm
3.2.2 Thuế môi trường
3.2.3 Các khoản trợ cấp
3.2.4 Ký quỹ - môi trường
3.2.5 Đền bù thiệt hại
3.3 Phương cách quản lý hỗn hợp

Đọc tài liệu [1] từ trang 137 166 về các nội dung phương
cách kinh tế, phương cách quản
lý hỗn hợp.
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Chương 3. Các
phương cách
quản lý môi
trường đô thị
(LT 2 tiết)
Chương 4. Quản
lý các thành
phần môi trường
đô thị
(LT 3 tiết)

Chương 4. Quản
lý các thành
phần môi trường
đô thị
(LT 2 tiết)
Chương 4. Quản
lý các thành
phần môi trường
đô thị
(LT 3 tiết)
Chương 4. Quản
lý các thành
phần môi trường
đô thị
(LT 2 tiết)

So sánh, đánh giá ưu nhược
Ưu nhược điểm và khả năng áp dụng của các
điểm của các phương cách quản
phương cách quản lý môi trường đô thị
lý môi trường đô thị.
4.1 Quản lý môi trường không khí
4.1.1 Quản lý các nguồn thải ô nhiễm tĩnh
4.1.2 Quản lý các nguồn thải ô nhiễm di
động
4.2 Quản lý tiếng ồn trong đô thị
4.2.1 Tác hại của tiếng ồn
4.2.2. Các nguồn ồn chủ yếu
4.2.3 Kiểm soát tiếng ồn
4.3 Quản lý môi trường nước
4.3.1 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước
mặt
4.3.2 Quản lý môi trường nước mặt
4.3.3 Loại bỏ bùn thải ở thành phố
4.3.4. Thoát nước mưa và chống ngập ở thành
phố
4.3.5 Quản lý và bảo vệ nước ngầm
4.4 Quản lý chất thải rắn và chất thải rắn
nguy hại
4.4.1 Quản lý chất thải rắn
4.4.2 Quản lý chất thải rắn nguy hại
* Kiểm tra chương 3 và 4

Đọc tài liệu [1] từ trang 137 168 về các nội dung quản lý
môi trường không khí, quản lý
tiếng ồn trong đô thị

Đọc tài liệu [1] từ trang 165 168 về các nội dung quản lý
môi trường không khí

Đọc tài liệu [1] từ trang 168 178 về các nội dung quản lý
môi trường không khí

Ôn tập các kiến thức về quản lý
các thành phần môi trường đô
Xây dựng phương án quản lý các thành phần
thị, tìm hiểu những vấn đề về
môi trường đô thị.
thành phần môi trường đô thị cụ
thể.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý môi trường nông thôn

Mã học phần: NQM0259

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2. Thực hành: 0
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý môi trường nông thôn,
những vấn đề môi trường mà khu vực nông thôn gặp phải, các phương cách quản lý môi trường nông
thôn.
- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên nắm được cách thức quản lý hiệu quả các thành phần môi
trường nông thôn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: làm chủ được kiến thức và chuyên môn; có trách nhiệm đối với
nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, dám nghĩ dám làm trong lĩnh vực quản lý môi trường nông thôn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 4 chương: Những vấn đề môi trường nông thôn; Phương pháp luận, cách tiếp
cận nghiên cứu môi trường nông thôn; Các giải pháp quản lý môi trường nông thôn; Quản lý các thành
phần môi trường nông thôn.
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
2. Nguyễn Tiến Chính
Số ĐT: 0942 369 887
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài bài tập, thảo luận, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Lê Bá Huy (2016), Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. NXB Nông nghiệp.
2. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2000), Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, Nxb
Đại học Quốc gia, Hà Nội
12.2. Tài liệu tham khảo
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3. Bộ tài nguyên và môi trường (2014), Báo cáo môi trường quốc gia 2014 - Môi trường nông
thôn,NXB Xây dựng.
4. Lưu Đức Hải, (2009), Cơ sở Khoa học môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
5. Lê Văn Khoa, (2010), Khoa học môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1 Xu thế phát triển các hoạt động kinh tế
khu vực nông thôn
- Hoạt động trồng trọt
- Hoạt động chăn nuôi
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
Chương 1: Những
- Hoạt động nuôi trồng thủy sản
11 - 26 về nội dung Xu thế
vấn đề môi trường
- Chế biến nông lâm thủy sản
phát triển các hoạt động kinh
của nông thôn
- Xu thế phát triển các cụm công nghiệp và tế khu vực nông thôn; Vấn đề
(LT 2 tiết)
hoạt động tiểu thủ công nghiệp
đổi mới ở nông thôn
- Xu thế phát triển làng nghề
- Hoạt động phát triển lâm nghiệp
1.2 Vấn đề đổi mới ở nông thôn
1.3 Sức ép đối với môi trường nông thôn
- Sức ép từ hoạt động dân sinh
Chương 1: Những - Sức ép từ hoạt động trồng trọt và lâm
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
vấn đề môi trường nghiệp
27 - 49 về nội dung sức ép đối
của nông thôn
- Sức ép từ hoạt động chăn nuôi
với môi trường nông thôn
(LT 3 tiết)
- Sức ép từ hoạt động của làng nghề
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển
dâng và thiên tai
1.3 Hiện trạng môi trường nông thôn ở Việt Nam
Chương 1: Những 1.3.1 Môi trường không khí
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
vấn đề môi trường 1.3.2 Môi trường nước mặt
55 - 94 về nội dung sức Hiện
của nông thôn
1.3.3 Môi trường nước dưới đất
trạng môi trường nông thôn
(LT 3 tiết)
1.3.4 Môi trường đất
1.3.5 Chất thải rắn nông thôn
Chương 1: Những
Xác định hiện trạng môi
Nhận diện hiện trạng môi trường tại các vùng
vấn đề môi trường
trường của các vùng nông
nông thôn ở Việt Nam: nguyên nhân và hậu
của nông thôn
thôn, phân tích nguyên nhân
quả
(LT 2 tiết)
và hậu quả
2.1. Sinh thái môi trường nông thôn
Đọc tài liệu [1] từ trang 58 Chương 2.
2.2. Cân bằng vật chất và năng lượng trong
81 về nội dung luật pháp quản
Phương pháp
các hệ sinh thái nông thôn
lý môi trường, tiêu chuẩn hệ
luận, cách tiếp cận 2.3 Môi quan hệ giữa đô thị và nông thôn và
thống quản lý môi trường ISO
nghiên cứu môi
các hệ sinh thái lân cận
14000
trường nông thôn 2.4 Phương pháp luận, cách tiếp cận nghiên
(LT 4 tiết)
cứu môi trường nông thôn
* Kiểm tra chương 1 và 2
Đọc tài liệu [1] từ trang 115 Chương 3. Các
3.1 Các giải pháp pháp lý
124 về các nội dung các chính
giải pháp quản lý 3.1.1 Các chính sách và văn bản pháp luật
sách và văn bản pháp luật; Hệ
môi trường nông
3.1.2 Hệ thống tổ chức quản lý và phân công
thống tổ chức quản lý và phân
thôn
trách nhiệm
công trách nhiệm; Tiêu chí
(LT 3 tiết)
3.1.3 Tiêu chí môi trường
môi trường
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Chương 3. Các
giải pháp quản lý
môi trường nông
thôn
(LT 3 tiết)
Chương 3. Các
phương cách quản
lý môi trường
nông thôn
(LT 2 tiết)

Chương 4. Quản
lý các thành phần
môi trường nông
thôn
(LT 3 tiết)

Chương 4. Quản
lý các thành phần
môi trường nông
thôn
(LT 3 tiết)
Chương 4. Quản
lý các thành phần
môi trường nông
thôn
(LT 2 tiết)

3.2 Các giải pháp kinh tế
3.3 Các giải pháp quy hoạch, thiết kế
3.4 Các giải pháp về khoa học kĩ thuật

Đọc tài liệu [1] từ trang 303 320 về các nội dung phương
cách kinh tế quản lý môi
trường

So sánh, đánh giá ưu nhược
Ưu nhược điểm và khả năng áp dụng của các
điểm của các phương cách
phương cách quản lý môi trường nông thôn
quản lý môi trường nông thôn.
4.1 Quản lý môi trường không khí
4.1.1 Quản lý các nguồn thải ô nhiễm tĩnh
4.1.2 Quản lý các nguồn thải ô nhiễm di
động
4.2 Quản lý môi trường nước
4.2.1 Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước
mặt
4.2.2 Quản lý môi trường nước mặt
4.2.3 Quản lý và bảo vệ nước ngầm
4.3 Quản lý chất thải
4.3.1 Quản lý chất thải từ hoạt động trồng
trọt
4.3.2 Quản lý chất thải từ hoạt động chăn
nuôi
4.3.3 Quản lý chất thải từ làng nghề
4.3.4 Quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt
* Kiểm tra chương 3 và 4

Đọc tài liệu [1] từ trang 137 168 về các nội dung quản lý
môi trường không khí, quản lý
tiếng ồn trong đô thị

Đọc tài liệu [1] từ trang 168 178 về các nội dung quản lý
môi trường không khí

Ôn tập các kiến thức về quản
lý các thành phần môi trường
Xây dựng phương án quản lý các thành phần
nông thôn, tìm hiểu những vấn
môi trường nông thôn.
đề về thành phần môi trường
nông thôn cụ thể.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Luật và chính sách về tài nguyên môi trường. Mã học phần: NQM0273
2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Pháp luật Đại cương
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30h
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Sau khi học xong môn học sinh viên phải nắm vững những quy định của pháp luật về quản lý, bảo
vệ, phát triển sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Nắm được nội dung của một số công ước quốc tế trong
lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
5.2. Kĩ năng
Sinh viên phải có kỹ năng tìm hiểu văn bản pháp luật Việt Nam và các văn bản pháp lý quốc tế về
môi trường; Sinh viên có kỹ năng đọc điều và áp dụng các quy phạm pháp luật môi trường; Sinh viên có
kỹ năng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật môi trường và hệ thống văn bản pháp luật môi
trường.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Tạo được 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; Có thái độ đúng đắn trong xử sự với môi trường; Tôn trọng các
quy định về pháp luật môi trường; Có ý thưc trong việc bảo vệ và bảm đảm thực hiện quyền được sống
trong môi trường lành mạnh của người dân; Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm; Phát triển kỹ
năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi; Trau dồi, phát triển năng lực đánh gia và tự đánh giá; Phát triển
kỹ năng lập luận, hùng biện của người học; Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều kiển, theo
dõi, kiểm tra.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Tổng quan về luật và chính sách tài nguyên thiên nhiên. Luật và chính sách môi trường ở Việt
Nam. Một số công cụ đánh giá, phân tích cơ sỏ môi trường và biện pháp thi hành luật. Luật quốc tế về
môi trường.
7. Thông tin về giảng viên
1.Trần Anh Tuấn Số ĐT: 0916025725
2. Vũ Đức Toàn Số ĐT: 0915771984
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành thực tập
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và
thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần có trọng số 50%.
+ Điểm chuyên cần: 10%
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
+ Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập được quy định.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. PGS.TS Lê Hồng Hạnh và cvt (2006), Giáo trình Luật môi trường, NXB Công an Nhân dân.
12.2. Tài liệu tham khảo
2.GS. Lê Văn Khoa, TS Nguyễn Ngọc Sinh & TS Nguyễn Tiến Dũng(2006)- Chiến lược và chính
sách môi trường- NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội, bản in thứ 3
3. Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thanh Huyền (2007), Pháp luật lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm
nghiệp
4. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật bảo vệ và phát triển rừng, 2004
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1: Khái
1.1. Môi trường và các ảnh hưởng mang tính phổ
niệm luật môi
biến của môi trường
Đọc trước tài liệu 1
trường
1.2. Bảo vệ môi trường và vai trò của pháp luật
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 1: Tổng
1.3. Khái niệm luật môi trường ở Việt nam
quan về luật và
1.4. Khái quát sự phát triển của luật môi trường ở
chính sách tài
Đọc trước tài liệu 1
Việt nam
nguyên thiên nhiên
1.5. Nguồn của luật môi trường
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 2. Pháp
2. 1. Khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái
luật về kiểm soát ô
môi trường, sự cố môi trường
nhiễm, suy thoái,
Đọc trước tài liệu 1
2.2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi
sự cố môi trường
trường, sự cố môi trường
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 3. Pháp
3.1. Vấn đề đa dạng sinh học và việc bảo vệ đa
luật về bảo tồn đa
dạng sinh học
Đọc trước tài liệu 1
dạng sinh học
3.2 Pháp luật về đa dạng sinh học
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 4. Đánh
4.1 Khái niệm Đánh giá tác động môi trường,đánh
giá tác động môi
giá môi trường chiến lược
trường,đánh giá
4.2 Những nội dung cơ bản của pháp luật về quá
Đọc trước tài liệu 1
môi trường chiến
trình đánh giá môi trường
lược
4.3 Cam kết bảo vệ môi trường
(Lý thuyết 2 giờ)
5.1. Không khí và những ảnh hưởng từ hoạt động
Chương 5. Pháp
của con người
luật về kiểm soát ô 5.2 Những nội dung chủ yếu của pháp luật về
Đọc trước tài liệu 1
nhiễm không khí
kiểm soát ô nhiễm không khí
(Lý thuyết 2 giờ)
5.3 Xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm
không khí
Chương 6. Pháp
6.1. Nước và ảnh hưởng của hoạt động con người
luật về kiểm soát ô
6.2 Nội dung chủ yếu của pháp luật về kiểm soát ô Đọc trước tài liệu 1
nhiễm nước
nhiễm nguồn nước
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 7. Pháp
7.1. Tài nguyên đất và những ảnh hưởng từ hoạt
Đọc trước tài liệu 1
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luật kiểm soát suy
thoái đất
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 8. Pháp
luật về kiểm soát
suy thoái rừng
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 9. Pháp
luật về kiểm soát
suy thoái nguồn
thủy sinh
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 10. Pháp
luật về kiểm soát
nguồn gen
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 11. Pháp
luật về bảo tồn di
sản
(Lý thuyết 2 giờ)

Chương 12. Pháp
luật về kiểm soát ô
nhiễm đối với các
hoạt động có ảnh
hưởng đặc biệt tới
môi trường
(Lý thuyết 2 giờ)
Chương 13. Giải
quyết tranh chấp
môi trường
(Lý thuyết 2 giờ)

Chương 14. Thực
thi các công ước
quốc tế về kiểm
soát ô nhiễm ở việt
nam
(Lý thuyết 2 giờ)

động của con người
7.2 Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát
suy thoái tài nguyên đất
7.3 Xứ lý vi phạm pháp luật về tài nguyên đất
8.1 Rừng và vấn đề suy thoái rừng
8.2 Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng
8.3 Xứ lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm
soát suy thoái rừng
9.1 Nguồn thủy sinh và những ảnh hưởng từ các
hoạt động của con người
9.2 Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát
suy thoái nguồn thủy sinh
9.3 Xứ lý vi phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi
thủy sinh
10.1 Hoạt động kiểm soát nguồn gen
10.2 Nội dung chủ yếu của pháp luật về kiểm soát
nguồn gen
11.1. Vai trò của di sản văn hóa đối với môi
trường và việc bảo vệ di sản văn hóa
11.2. Những nội dung chủ yếu của pháp luật bảo
vệ di sản văn hóa vật thể
11.3 Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm
pháp luật trong bảo tồn di sản
12.1. Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động khoáng
sản
12.2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt
động dầu khí
12.3 Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động xuất,
nhập khẩu
12.4 Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động du lịch
12.4.4 Xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động
du lịch

Đọc trước tài liệu 1

Đọc trước tài liệu 1

Đọc trước tài liệu 1

Đọc trước tài liệu 1

Đọc trước tài liệu 1

13.1. Tranh chấp môi trường và những dấu hiệu
đặc trưng của tranh chấp môi trường
13.2. Cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường

Đọc trước tài liệu 1

14.1 Các giải pháp để giải quyết vấn đề môi
trường toàn cầu và vai trò của các công ước quốc
tế về kiểm soát ô nhiễm môi trường
14.2 Những quyền và nghĩa vụ chủ yếu của việt
nam xuất phát từ các công ước quốc tế về kiểm
soát ô nhiễm
14.3 Việc thực thi các nghịa vụ cơ bản trong các
công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở việt nam
14.4 Thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng
sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở việt nam

Đọc trước tài liệu 1
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Khai thác sử dụng bền vững Tài nguyên thiên nhiên. Mã học phần:
NQM0271
2. Số tín chỉ: 02 tín chỉ
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học đất, Khí tượng thủy văn
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30h
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam;
Trang bị những kiến thức cơ bản về các quan điểm, phương pháp khai thác và sử dụng bền vững Tài
nguyên thiên nhiên.
- Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học vào quản lí tài nguyên thiên nhiên bền vững tại địa
phương.
- Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có thái độ nghiêm túc, cần cù ham
học, tự rèn luyện.
6. Mô tả văn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm: Khái niệm và phân loại; Vị trí địa lí, lịch sử hình thành lãnh thổ
và tài nguyên kháng sản Việt Nam; Đặc điểm chung của Tự nhiên Việt Nam; Địa hình Việt Nam và tài
nguyên địa mạo; Đặc điểm và tài nguyên khí hậu Việt Nam; Đặc điểm thủy văn và tài nguyên nước Việt
Nam; Đặc điểm thổ nhưỡng và tài nguyên đất Việt Nam; Tài nguyên sinh vật Việt Nam.
7. Thông tin về giảng viên
1. Phạm Anh Tuân; SĐT: 0912.869.751; Mail. phamtuantbu@gmail.com
2. Nguyễn Thị Hồng Nhung; SĐT: 0948.819.507; Mail. minhnguyentbu@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp, dự giờ đầy đủ.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, bài học thảo luận và yêu cầu thực hành của môn học.
- Sưu tầm tài liệu, sách vở học tập và nghiên cứu theo yêu cầu của môn học và giảng viên hướng
dẫn.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
- Điểm quá trình (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì; trọng số 50%).
- Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập thực hành, bài tập, tiểu luận được giao trong từng phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Vũ Tự Lập (1995), Địa lí tự nhiên Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm.
2. Đặng Duy Lợi (2006), Địa lí tự nhiên Việt Nam 1, NXB Đại học Sư phạm.
12.2. Tài liệu tham khảo
3 GS.TSKH. Trương Quang Học (2012), Việt Nam, Thiên nhiên, Môi trường và phát triển bền
vững, Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật.
4. PGS.TS. Đặng Duy Lợi (chủ biên), Việt Nam đất nước con người.
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5. GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, GS.Nguyễn Thượng Hùng, PGS. Nguyễn Ngọc Khánh (1997),
Cở sở cảnh quan học của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt
Nam, NXB Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết
Tên chương, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên
tự học
Mở đầu
1. Khái niệm tài nguyên
Tài nguyên thiên
2. Khái niệm tài nguyên thiên nhiên
nhiên: Khái niệm và 3. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
phân loại
3.1. Theo thuộc tính tự nhiên
(2 tiết)
3.2. Theo công dụng kinh tế
3.3. Theo khả năng bị hao kiệt
4. Ý nghĩa của tài nguyên thiên
Chương 1
1. Vị trí địa lí và phạm vi và hình dạng lãnh thổ
- Vẽ lược đồ Việt
Vị trí địa lí, lịch sử 1.1. Vị trí địa lí
Nam.
hình thành lãnh thổ 1.2. Phạm vi và hình dạng lãnh thổ
- Vẽ sơ đồ mặt cắt các
và tài nguyên kháng 1.3. Ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
vùng biển Việt Nam.
sản Việt Nam.
1.4.Thảo luận
- Tìm hiểu về Công
(5 tiết)
- Vị trí địa chính trị, kinh tế, quốc phòng của biển ước Luật biển năm
Đông
1982.
- Nguyên nhân, diễn biến và những hệ quả của - Tìm hiểu lãnh thổ
những bất đồng, tranh chấp chủ quyền trên biển Việt Nam qua các đời
Đông.
(Đào Duy Anh).
- Nếu em là Nhà lãnh đạo thì em sẽ làm gì trong - Đặc điểm phân bố,
tình hình hiện nay.
hiện trạng khai thác,
- Kinh tế biên mậu giữa Việt Nam và các nước có công dụng và giá trị
chung đường biên giới trên đất liền (Việt Nam với: kinh tế của các loại
Trung Quốc; Lào; Cămpuchia) và những vấn đề đặt khoáng sản Việt Nam.
ra hiện nay.
2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam
2.1. Giai đoạn Tiền Cambri
2.2. Giai đoạn Cổ kiến tạo
2.3. Giai đoạn Tân kiến tạo
3. Vai trò và ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản
4. Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên
khoáng sản Việt Nam
4.1. Khoáng sản kim loại: Trữ lượng, phân bố và
tình hình khai thác
4.2. Khoáng sản phi kim loại: Trữ lượng, phân bố
và tình hình khai thác
4.3. Khoáng sản năng lượng: Trữ lượng, phân bố và
tình hình khai thác.
4.4. Nhận định về thuận lợi khó khăn của tài
nguyên khoáng sản Việt Nam
5. Thảo luận
- Những ưu điểm và bất cập trong khai thác và quản
lí tài nguyên khoáng sản.
- Tác động môi trường của việc khai thác khoáng
sản ở Việt Nam.
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Chương 2
Đặc điểm chung của
Tự nhiên Việt Nam
(3 tiết)

Chương 3. Địa hình
Việt Nam và tài
nguyên địa mạo
(3 tiết)

Chương 4. Đặc điểm
và tài nguyên khí
hậu Việt Nam
(5 tiết)

1. Việt Nam là nơi tiếp xúc của nhiều hệ thống Tự nhiên
2. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
3. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
4. Đất nước nhiều đồi núi
5. Thiên nhiên phân hóa đa dạng
6. Thiên nhiên Việt Nam chịu tác động sâu sắc của
con người
6.1. Lịch sử khai thác lãnh thổ
6.2. Tác động của chiến tranh và hoạt động kinh tế
- xã hội đương đại đến thiên nhiên Việt Nam
7. Thảo luận
-Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người
Việt Nam
- Tìm hiểu và giải thích những câu ca dao, tục ngữ
có nội dung liên quan đến địa lí.
- Tài nguyên sinh vật và khoáng sản biển Đông.
- Chứng minh thiên nhiên Việt Nam chịu tác động
sâu sắc của con người.
1. Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
1.1. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn nhưng chủ
yếu là đồi núi thấp
1.2. Địa hình già được Tân kiến tạo làm trẻ lại
1.3. Địa hình phân hóa đa dạng
1.4. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
- Các dạng địa hình bóc mòn
- Các dạng địa hình bồi tụ
1.5. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người
2. Sự phân hóa của các khu vực địa hình Việt Nam
và tài nguyên Địa mạo
2.1. Khu vực đồi núi
2.2. Khu vực đồng bằng
3. Thảo luận
- Đặc điểm phân bố, đặc trưng hình thái và giá trị
của các kiểu địa hình trên lãnh thổ Việt Nam.
- Trình bày đặc trưng của các khu vực địa hình.
- Tìm hiểu tai biến trượt lở đất, sụt đất, lũ quét, lở
đá (miền Bắc Việt Nam).
- Địa hình Karst Việt Nam (các giá trị kinh tế và
văn hóa).
- Địa hình Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của
con người.
1. Các nhân tố hình thành và ảnh hưởng đến khí
hậu Việt Nam
2. Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam
2.1. Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm
gió mùa
2.2. Khí hậu Việt Nam phân hóa đa dạng
2.3. Khí hậu Việt Nam diễn biến thất thường
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- Đánh giá những
thuận lợi và hạn chế
của miền núi và đồng
bằng (lấy những dẫn
chứng cụ thể để
chứng minh)
- Đánh giá thiệt hại
(vật chất, người, tinh
thần) do thiên tai
(bão, lũ lụt) gây ra ở
Việt Nam
- Thiên nhiên Việt
Nam và vấn đề sử
dụng kinh tế.

- Nguyên nhân và
biểu hiện sự khác
nhau giữa 4 vùng địa
hình núi
- Đánh giá vai trò của
địa hình trong sự phân
hóa khí hậu ở Việt
Nam
- Tiềm năng thủy điện
lãnh thổ Việt Nam
- Địa hình với sự phát
triển kinh tế - xã hội.

- Ảnh hưởng của thời
tiết đến hoạt động
nông nghiệp.
- Tác động của Biến
đổi khí hậu đến người
dân ven biển Việt
Nam.

Chương 5. Đặc điểm
thủy văn và tài
nguyên nước Việt
Nam
(4 tiết)

3. Các quy luật khí hậu
4. Phân vùng khí hậu Việt Nam
5. Tài nguyên khí hậu Việt Nam
5.1.Ý nghĩa của tài nguyên khí hậu
5.2. Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khí
hậu Việt Nam
- Tài nguyên bức xạ
- Tài nguyên nhiệt; giờ nắng
- Tài nguyên nước mưa; ẩm
- Tài nguyên gió
6. Thảo luận
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đến tài
nguyên thiên nhiên.
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các
hoạt động sản xuất.
- Các tai biến thiên nhiên do khí hậu.
- Các khối khí hoạt động ở Việt Nam: Nguồn gốc,
diễn biến và hệ quả
- Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho
Việt Nam
- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến
đổi khí hậu.
1. Đánh giá chung về điều kiện thủy văn và tài
nguyên nước Việt Nam
2. Tài nguyên nước mưa
3. Nguồn tài nguyên nước mặt
3.1. Tài nguyên nước sông
3.1.1. Đặc điểm chung của sôsg ngòi Việt Nam
3.1.2. Đặc điểm các hệ thống sông lớn
3.2. Tài nguyên nước trong các hệ thống hồ
4. Tài nguyên nước dưới đất
5. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước
5.1. Sử dụng có tiêu hao
- Nước tưới trong nông nghiệp
- Nước cho nuôi trồng thủy sản
- Nước sử dụng cho sinh hoạt
- Nước cho công nghiệp
- Sử dụng nước khoáng và nước khoáng nóng cho
mục đích chữa bệnh, nghỉ dưỡng và du lịch
5.2. Sử dụng cho thủy điện
6. Sự suy thoái và ô nhiễm tài nguyên nước
6.1. Tài nguyên nước mặt
6.2. Nước ngầm
7. Thảo luận
- Trình bày đặc điểm các hệ thống sông chính ở
Việt Nam
- Vấn đề vận hành và sử dụng các hồ chứa nước ở
Việt Nam
- Hiện trạng tài nguyên và môi trường nước ở Việt Nam

135

- Biến đổi khí hậu, sự
thích ứng và người
nghèo.
- Ảnh hưởng của khí
hậu đến các thành
phần tự nhiên khác
(địa hình, thủy văn,
thổ nhưỡng, sinh vật).
- Vẽ biểu đồ (cột và
đường) thể hiện tương
quan nhiệt, ẩm ở một
số địa phương trên
lãnh thổ Việt Nam,
xác định kiểu khí hậu
và nhận xét sự phân
hóa theo các quy luật
(địa đới và phi địa
đới)

- Giải thích vì sao chế
độ nước sông Mê
Kông lại điều hoà hơn
chế độ nước sông
Hồng
- Ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu đến tài
nguyên nước Việt
Nam
- Nước mưa và vai trò
của chúng đối với dân
sinh

Chương 6. Đặc điểm
thổ nhưỡng và tài
nguyên đất Việt
Nam
(4 tiết)

Chương 7. Tài
nguyên sinh vật Việt
Nam
(4 tiết)

1. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng Việt nam
2. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam
2.1 Thổ nhưỡng Việt Nam phong phú và đa dạng
2.2. Thổ nhưỡng Việt Nam có sự cân bằng mong
manh, dẽ bị thoái hóa bạc màu
2.3. Đất Feralit là sản phẩm chủ yếu của quá trình
phong hóa và hình thành đất ở Việt Nam
3. Việt Nam là quốc gia khan hiến đất trên thế giới
4. Hiện trạng sử dụng đất
5. Thoái hóa đất
6. Thảo luận
- Hệ thống phân loại đất của FAO
- Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất
- Các biện pháp canh tác bền vững trên đất dốc
- Ruộng bậc thang ở Việt Nam
1. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam
1.1. Sinh vật Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm
gió mùa.
1.2. Sinh vật Việt Nam rất phong phú và đa dạng.
1.3. Sinh vật Việt Nam đang bị giảm sút nghiêm
trọng.
2. Sự phân hóa các hệ Địa sinh thái chính
2.1. Hệ địa sinh thái rừng rậm nội chí tuyến gió
mùa ẩm thường xanh
2.2. Hệ địa sinh thái rừng rậm nội chí tuyến gió
mùa hơi ẩm, nửa rụng lá hay rụng lá.
2.3. Hệ địa sinh thái rừng thưa nội chí tuyến gió
mùa hơi khô rụng lá hay lá kim
2.4. Hệ địa sinh thái xavan nội chí tuyến gió mua
khô
2.5. Hệ địa sinh thái rừng rậm á chí tuyến gió
mùaẩm thường xanh núi thấp
2.6. Hệ địa sinh thái rừng thưa á chí tuyến gió khô
ẩm lá kim núi thấp
2.7. Hệ địa sinh thái rừng rậm á chí tuyến gió mùa
ẩm hỗn giao núi trung bình
2.8. Hệ địa sinh thái rừng ôn đới gió mùa cây lùn
đỉnh núi cao.
3. Đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật Việt
Nam
4. Thảo luận
- Tri thức bản địa trong việc sử dụng hợp lí và bảo
vệ tài nguyên thiên nhiên.
- Động vật làm thuốc và cây thuốc ở Việt Nam.
- Tác động của con người đến đa dạng sinh học ở
Việt Nam
- Tìm hiểu các khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam
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- Môi trường Địa hóa
ảnh hưởng đến sức
khỏe
cộng
đồng
(trường hợp các tỉnh
miền núi phía Bắc)
- Đất bỏ hoang và đất
bạc màu ở Việt Nam
- Quản lí nhà nước về
tài nguyên đất

- Chương trình hành
động đa dạng sinh học
ở Việt Nam
- Đa dạng sinh học và
bảo tồn đa dạng sinh
học ở Việt Nam
- Các nhân tố ảnh
hưởng đến sự hình
thành khu hệ động
thực vật Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kinh tế tài nguyên môi trường

Mã học phần: KIT0022

2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 giờ
4.2. Thực hành: 0 giờ
5. Mục tiêu học phần
* Về Kiến thức
Môn học trang bị cho người học kiến thức căn bản về Kinh tế học tài nguyên và môi trường.
Người học được trang bị cách tiếp cận kinh tế học để giải quyết các vấn đề về môi trường. Cách tiếp cận
này được trình bày theo một trình tự gồm các bước tiếp nối nhau: đánh giá tầm quan trọng về mặt kinh
tế của sự suy thoái môi trường, tìm ra nguyên nhân kinh tế của sự suy thoái đó và phát triển những công
cụ kinh tế nhằm hạn chế sự suy thoái môi trường
Đồng thời cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về kinh tế tài nguyên, kinh tế ô nhiễm, kiến
thức và kỹ thuật ước tính chi phí, lợi ích môi trường; xác lập và đưa vào thực hiện các công cụ kinh tế
bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên tiến tới phát triển bền vững. Kỹ thuật phân tích chi phí
lợi ích mở rộng sẽ được đề cập như công cụ đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường các dự án phát triển,
các dự án xử lý chất thải, các dự án bảo vệ môi trường.
* Về kĩ năng
- Nắm được kỹ năng đọc tài liệu, kĩ năng chuẩn bị thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.
- Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng vận dụng tri thức vào giải quyết các tình huống thực tế.
- Có khả năng vận dụng những vấn đề lý luận và phương pháp luận trong lập dự án đầu tư trong
cuộc sống, học tập, và công tác.
* Thái độ
Tạo được 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.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Kinh nghiệm nghiên cứu, sử dụng công cụ kinh tế để ngăn chặn, giảm nhẹ, giải quyết các vấn đề
môi trường, bảo vệ tài nguyên trên thế giới sẽ được giới thiệu. Hiện trạng sử dụng các công cụ này ở
Việt Nam và những khó khăn cần vượt qua, những thuận lợi cần phát huy sẽ được phân tích để nâng cao
hiệu quả áp dụng các kiến thức, công cụ kinh tế này vào thực tiễn. Sau khi học xong sinh viên trả lời
được các câu hỏi sau:
- Dưới góc độ kinh tế học môi trường, “kinh tế” là sự lưu thông tiền tệ hay là sự thay đổi phúc lợi
của con người?
- Nguyên nhân kinh tế nào gây suy thoái môi trường?
- Các phương pháp nào có thể sử dụng để đánh giá giá trị tài nguyên môi trường?
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường dựa trên những nguyên tắc nào? Từ đó các công cụ kinh tế nào
được phát triển để kiểm soát ô nhiễm môi trường?
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên như thế nào để bền vững?
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Lò Thị Huyền Trang
Điện Thoại: 0919.512. 577
Email: huyentrangtc.tb@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các giờ học trên lớp.
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Chuẩn bị bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên.
Tích cực tham gia ý kiến trong giờ lý thuyết, bài tập.
Tích cực lên thư viện tìm kiếm tài liệu.
Chuẩn bị bài thảo luận tốt và thảo luận tích cực.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm thành phần (50%)
Được cấu thành bởi hai loại điểm sau, trọng số: Điểm thảo luận chiếm 50% và điểm chuyên cần
chiếm 50%.
9.1.1. Điểm thảo luận
Nhằm kiểm tra, đánh giá vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, có nhận định về vấn đề nghiên
cứu trong thực tiễn. Kiểm tra khả năng đọc, tổng hợp tài liệu, làm việc nhóm và khả năng thuyết trình.
* Cách thức tổ chức thảo luận
Lớp chia thành nhiều nhóm, tùy thuộc vào số lượng sinh viên của lớp, mỗi nhóm được phân công
hoặc chọn một chủ đề. Nhóm sẽ nghiên cứu và trình bày chủ đề đó trước lớp. Thành viên còn lại trong
lớp tham gia thảo luận, trao đổi về chủ đề đó.
* Tiêu chí đánh giá
- Thể hiện sự tâm huyết trong việc nghiên cứu bài thảo luận
- Tham gia thảo luận tích cực
* Hình thức
- Điểm thảo luận do giảng viên đánh giá, dựa trên kết quả trình bày thảo luận và chuẩn bị bài thảo
luận.
- Điểm thảo luận là điểm trung bình các điểm thảo luận
9.1.2. Điểm chuyên cần
Được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ học lý
thuyết, làm bài tập trên lớp, thời gian lên thư viện tìm kiếm và đọc tài liệu.
* Tiêu chí đánh giá
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các giờ học trên lớp
- Chuẩn bị bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên
- Tích cực tham gia ý kiến trong giờ lý thuyết, bài tập
- Tích cực lên thư viện tìm kiếm tài liệu
9.2. Bài thi cuối kỳ (50%)
Nhằm đánh giá khả năng tổng hợp, khái quát và vận dụng kiến thức và kỹ năng thu được trong
môn học.
* Các tiêu chí đánh giá
- Xác định đúng nội dung, nhiệm vụ câu hỏi của đề thi một cách rõ ràng, hợp lý.
- Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nội dung của đề thi.
- Trình bày rõ ràng, lô gíc và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu
- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ.
* Hình thức: Bài làm viết trên lớp
Bảng đánh giá môn học
Kiểu đánh giá

Tỉ trọng

Cách thức

Điểm thành phần

50%

Điểm thảo luận + Điểm chuyên cần

Cuối kỳ

50%

Bài viết tại lớp (theo lịch thi chung)

Tổng

100%

Điểm môn học (100%)

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần là 53 giờ
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thảo luận, lên thư viện thu thập tài liệu do giảng viên giao.
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11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. PGS.TS Nguyễn Thế Chinh. Kinh tế và quản lý môi trường. NXB Thống Kê 2002.
12.2. Tài liệu tham khảo
1. PGS.TS Hoàng Xuân Cơ. Kinh tế môi trường. NXB Giáo dục 2005
2. PGS.TS Phạm Văn Vận – ThS. Vũ Cương giáo trình, Kinh tế công cộng, NXB Thống Kê 2005.
3. Lê Ngọc Uyển. Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường. NXB Giáo dục 2015.
4. Nguyễn Thị Kim Nga. Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường. NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội 2005.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên tự học
Bài 1:Tổng 1.1. Kháiniệmkinhtếmôitrường
1.Đối tượng và nhiệm vụ
quan về kinh 1.2. Mốiliênquangiữakinhtếvàmôitrường
của kinh tế tài nguyên
tế và môi
môitrường
1.3.Đốitượng,nhiệmvụvàphươngphápnghiêncứu
trường
2.Phương pháp nghiên cứu
Lý thuyết: 2
kinh tế tài nguyên
môi trường
Bài 2: Kinh 2.1. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
1. Quản lý tài nguyên thiên
tế tài nguyên - Tài nguyên tái tạođược
nhiên
Lý thuyết: 2 - Tài nguyên không táitạo
2. Quản lý rác thải
Thảo luận: 2 2.2. Sự tuyệt chủng của các loài
2.3. Nguyên nhân suy thoái môi trường

Bài 3: Kinh
tế học chất
lượng môi
trường
Lý thuyết: 8
Bài tập: 4

1. Hàng hóa chất lượng môi trường
+ Chất lượng môi trường là hàng hóa
+ Đặc điểm của hàng hóa chất lượng môi trường
2. Hàng hóa công cộng
- Khái niệm
- Đặc tính cơ bản của HHCC
- sự vô hiệu quả về kinh tế do HHCC gây ra
3. Ngoại ứng
+ Khái niệm và phân loại
+ Ngoại ứng và thất bại của thị trường
4. Kinh tế học ô nhiễm
+ Ô nhiễm môi trường là ngoại ứng
+ Ô nhiễm tối ưu
+ Giải pháp kinh tế thị trường khắc phục ngoại ứng
- Quyền tài sản
- Mô hình thỏa thuận ô nhiễm
- Định lý Coase
- Kiện đòi bồi thường
+ Giải pháp của nhà nước đối với ô nhiễm
- Quy định chuẩn thải
- Quy định phí xả thải
- Thuế ô nhiễm tối ưu
- Giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng
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1. Mô hình thị trường và
hiệu quả kinh tế
+ Cung, cầu và cân bằng thị
trường.
+Thặng dư tiêu dùng và
thặng dư sản xuất, lợi ích
ròng xã hội
+ Thất bại của thị trường
2. Kinh tế học ô nhiễm
* Giải pháp kinh tế thị
trường khắc phục ngoại ứng
- Quyền tài sản
- Mô hình thỏa thuận ô
nhiễm
- Định lý Coase
- Kiện đòi bồi thường
* Giải pháp của nhà nước
đối với ô nhiễm
- Hệ thống đặt cọc – hoàn trả
- Ký quỹ bảo vệ môi trường
-Làm bài tập theo yêu cầu
* Tìm hiểu văn bản pháp
luật có liên quan

Bài 4: Đánh
giá tác động
môi trường
Lý thuyết: 6
Bài tập: 4

Bài 5: Khan
hiếm tài
nguyên, dân
số, kinh tế
và môi
trường
Lý thuyết: 2
Thảo luận: 2

1. Khái niệm về đánh giá tác động môi trường
(ĐTM)
2. Đối tượng và nội dung của ĐTM
3. Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí cho tác
động môi trường
- Khái quát về phương pháp phân tích lợi ích – chi
phí
- Phân tích lợi ích – chi phí mở rộng
- Cách tiến hành phân tích chi phí – lợi ích mở rộng
- Các chỉ tiêu sử dụng đánh giá một dự án
1. Khan hiếm tài nguyên không có khả năng tái sinh
2. Khan hiếm tài nguyên có khả năng tái sinh
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- Tìm hiểu văn bản pháp luật
có liên quan
- Nội dung báo cáo ĐTM
- Hồ sơ thẩm định, phê
duyệt ĐTM

1. Chính sách kiểm soát dân
số: lý thuyết và thực tiễn
+ Các lý thuyết về dân số
+ Phát triển kinh tế, dân số
và môi trường
Tìm hiểu các văn bản pháp
luật có liên quan.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật xử lý nước thải

Mã học phần: NQM0260

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh thái môi trường
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45h
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường nước và công nghệ xử
lý nước thải, cùng các tiếp cận bảo vệ môi trường.
- Kỹ năng: Sau khi học xong học phần sinh viên nắm bắt được một số biện pháp trong quá trình
xử lý nước thải phù hợp với từng khu vực
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nắm bắt được chuyên môn đã được đào tạo có khả năng xây
dựng kế hoạch, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Giáo trình trình bày về sự ô nhiễm môi trường nước, phân loại và các đặc tính của nước thải; các
phương pháp xử lý nước thải bằng biện pháp cơ học, lý hóa, sinh học, cặn nước thải; xử lý nước thải của
một số ngành công nghiệp.
7. Thông tin về giảng viên:
1. Nguyễn Thị Minh Châu
Số ĐT: 0978747595
2. Nguyễn Thùy Trang
Số ĐT: 0973738512
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thảo luận, thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm thực
hành): có trọng số 50%.
Điểm chuyên cần: 15%
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 15%
Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra, thảo luận.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2006), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà NXB Khoa
học và công nghệ Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Trịnh Lê Hùng (2002), Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải. NXB Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết
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Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp
1.1. Hệ thống nước và môi trường
1.2. Phân loại và các đặc tính của nước thải
Chương 1: Sự ô 1.3. Một số thông số quan trọng của nước
nhiễm môi trường thải
nước
1.3.1. Hàm lượng chất rắn
(LT3 tiết)
1.3.2. Hàm lượng oxy hòa tan
1.3.3. Nhu cầu oxy sinh hóa
1.3.4. Nhu cầu oxy hóa học
1.3.5. Các chất dinh dưỡng
Chương 1: Sự ô 1.4. Nước thải sinh hoạt
nhiễm môi trường 1.5. Nước thải công nghiệp
nước
1.6.Nước thải đô thị
(LT3 tiết)
1.7. Ảnh hưởng của nước thải đối với
nguồn tiếp nhận nước.
Chương 1: Sự ô
1.8. Quản lý chất lượng nước
nhiễm môi trường
1.9. Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước.
nước
* Kiểm tra chương 1
(LT3 tiết)
2.1. Phân loại các quá trình và phương
pháp xử lý nước thải
Chương 2: Các
2.2. Kinh tế xử lý nước thải
phương pháp xử
2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ
lý nước thải
học
(LT 3 tiết)
2.3.1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn
2.3.2. Điều hòa lưu lượng
2.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ
Chương 2: Các
học (tiếp)
phương pháp xử 2.3.3.Quá trình lắng
lý nước thải
2.3.4. Quá trình lọc
(LT 3 tiết)
2.3.5. Tách các hạt rắn lơ lửng dước tác
dụng của lực ly tâm và lực nén.
2.4. Các phương pháp hóa lý
Chương 2: Các
2.4.1. Đông tụ và keo tụ
phương pháp xử 2.4.2. Hấp phụ
lý nước thải
2.4.3. Trao đổi ion
(TL3 tiết)

Chương 2: Các
phương pháp xử
lý nước thải
(LT 3 tiết)
Chương 2: Các
phương pháp xử
lý nước thải
(LT 3 tiết)

2.4.4. Các quá trình tách bằng màng
2.4.4.1. Thẩm thấu ngược
2.4.4.2. Siêu lọc
2.4.4.3. Thẩm tách và điện thẩm tách
2.5 Các phương pháp điện hóa
2.6. Các phương pháp hóa học
2.6.1. Phương pháp trung hòa
2.6.1.1. Trung hòa bằng trộn lẫn chất thải
2.6.1.2. Trung hòa bằng bổ xung các tác
nhân hóa học và bằng khí axit
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Nội dung SV tự học
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 9 29 về nội dung hệ thống nước,
phân loại, các đặc tính của nước
thải và các thông số quan trọng
của nước thải. Đọc bổ xung tài
liệu [2] từ trang 26- 33

Đọc trước tài liệu [1] về nước
thải sinh hoạt, công nghiệp và
ảnh hưởng của nước thải từ trang
31- 47.
Đọc trước tài liệu [1] về cách
quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ
trang 47 – 60.

Đọc trước tài liệu [1] về các cách
phân loại, các phương pháp xử lý
nước thải từ trang 67 – 80.

Đọc trước tài liệu [1] về các
phương pháp xử lý cơ học từ
trang 81-114. Đọc bổ sung tài
liệu [2] từ trang 48 -54
Đọc trước tài liệu [1] về phương
pháp keo tụ và đông tụ, phương
pháp hấp phụ và trao đổi ion
trong quá trình xử lý nước thải từ
trang 118-141. Đọc bổ xung tài
liệu [2] từ trang 99-112
Đọc trước tài liệu [1] về phương
pháp tách bằng màng, phương
pháp điện hóa trong quá trình xử
lý nước thải từ trang 151-163.
Đọc bổ xung tài liệu [2] từ trang
112-120
Đọc trước tài liệu [1] về phương
pháp hóa học, trung hòa trong
quá trình xử lý nước thải từ trang
151-163. Đọc bổ xung tài liệu [2]
từ trang 112-120

Chương 2: Các
phương pháp xử
lý nước thải
(LT 3 tiết)

Chương 2: Các
phương pháp xử
lý nước thải
(LT 3 tiết)

Chương 2: Các
phương pháp xử
lý nước thải
(LT 3 tiết)

Chương 3.
Xử lý nước thải
của một số ngành
công nghiệp
(LT 3 tiết)
Chương 3.
Xử lý nước thải
của một số ngành
công nghiệp
(LT 3 tiết)
Chương 3.
Xử lý nước thải
của một số ngành
công nghiệp
(LT 3 tiết)
Chương 3.
Xử lý nước thải
của một số ngành
công nghiệp
(LT 3 tiết)

2.6. Các phương pháp hóa học (tiếp)
2.6.1. Phương pháp trung hòa (tiếp)
2.6.2. Phương pháp oxy hóa và khử
2.7. Xử lý nước thải bằng các phương pháp
sinh học
2.7.1. Nguyên tắc chung của quá trình oxy
hóa sinh hóa
2.7.2. Sự phát triển của tế bào và động học
của phản ứng lên men.
2.7.3. Ảnh hưởng của các yếu tố lên tốc độ
oxy hóa sinh hóa.
2.7. Xử lý nước thải bằng các phương pháp
sinh học (tiếp).
2.7.4. Cấu trúc của các chất ô nhiễm và
bùn hoạt tính
2.7.5. Các phương pháp hiếu khí
2.7.6. Phương pháp yếm khí
2.7.5.1. Xử lý nước thải trong các công
trình nhân tạo
2.7.5.2. Làm sạch nước thải trong điều kiện
tự nhiên
2.8. Xử lý bùn cặn
Kiểm tra giữa kỳ
3.1. Xử lý nước thải trong sản xuất và nước
thải công nghiệp
3.2. Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn
đề nước thải công nghiệp
3.3. Nghiên cứu tính khả thi về vấn đề xử
lý nước thải
3.4 Nước thải trong công nghiệp phân bón
hóa học

3.5. Nước thải trong công nghiệp giấy
* Kiểm tra chương 2 và chương3

3.6. Nước thải của công nghiệp sản xuất
bia
3.7 Nước thải ngành công nghiệp luyện
kim, gia công kim loại
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Đọc trước tài liệu [1] về các
phương pháp oxy hóa và khử, xử
lý nước thải bằng phương pháp
sinh học từ trang 169-186. Đọc
bổ xung tài liệu [2] từ trang 55
đến trang 68.

Đọc trước tài liệu [1] về phương
pháp xử lý nước thải bằng
phương pháp sinh học và hiếu khí
từ trang 189-211.
Đọc trước tài liệu [1] về phương
pháp xử lý nước thải bằng
phương pháp sinh học và hiếu khí
từ trang 214-224. Đọc bổ xung
tài liệu [2] từ trang 93-98

Đọc trước tài liệu [1] về phương
pháp xử lý nước thải bằng
phương pháp sinh học và hiếu khí
từ trang 235-248.

Đọc trước tài liệu [1] từ trang
258-267 về xử lý nước thải ngành
phân bón hóa học.
Đọc trước tài liệu [1] về công
nghệ sản xuất giấy, các nguồn
phát sinh nước thải, đặc tính
nước thải và các biện pháp từ
trang 296- 310.
Đọc trước tài liệu [1] về công
nghệ sản xuất bia, luyện kim, gia
công kim loại, các nguồn phát
sinh nước thải, đặc tính nước thải
và các biện pháp từ trang 312325.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật quản lý rừng bền vững

Mã học phần: NQM0261

2. Số tín chỉ: 3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh thái môi trường
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1 Lý thuyết: 45h
4.2 Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: rừng, tổ chức quản lý các
loại rừng; cơ sở pháp lý, cơ sở lâm học, hệ thống các biện pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng trong quản lý
rừng bền vững.
- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào xây
dựng kế hoạch quản lý bền vững rừng trồng, rừng tự nhiên theo hướng bền vững.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nhận thức được mối liên hệ và tầm quan trọng của môn học với
chuyên ngành học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm: Tổ chức quản lý các loại rừng; Cơ sở pháp lý và nguyên lý QLRBV;
Quản lý bền vững rừng tự nhiên (Cơ sở lâm học để QLBV rừng tự nhiên, các chỉ tiêu kỹ thuật, hệ thống
các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, quản lý rừng dựa vào cộng đồng, chứng chỉ rừng…); Quản lý bền vững
rừng trồng.
7. Thông tin về giảng viên:
1. Đào Thị Mai Hồng
Số ĐT: 0916050925
2. Trần Quang Khải
Số ĐT: 0915708619
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập: sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv…
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm kiểm tra giữa học phần...): có trọng số
50%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra, thảo luận, bài tập.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Phan Củng (2008), Quản lý bảo vệ rừng, NXBNN.
2. Cẩm nang ngành lâm nghiệp (2006), Chương Quản lý rừng bền vững, Bộ NN&PTNT
3. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan (2005), Sinh thái rừng, NXBNN.
12.2. Tài liệu tham khảo
4. Bộ NN&PTNT (2006), Bộ cẩm nang ngành lâm nghiệp.
5. Quốc Hội (CHXHCNVN) (2017), Luật lâm nghiệp.
6. Phạm Xuân Hoàn, Triệu Văn Hùng, Phạm Văn Điển, Nguyễn Trung Thành, Võ Đại Hải
(2004), Một số vấn đề trong lâm học nhiệt đới, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
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13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
1..1. Khái niệm về rừng, nguyên tắc tổ chức quản lý rừng
1.2. Hệ thống tổ chức quản lý rừng
1.2.1. Hệ thống tổ chức quản lý rừng ở cấp Trung Ương
Chương 1. Tổ
1.2.2. Hệ thống tổ chức quản lý rừng ở cấp địa phương
Chức Quản Lý
1.3. Mục đích tổ chức quản lý và sử dụng rừng
Rừng (LT 2 tiết)
1.4. Phân loại rừng theo mức độ phòng hộ và mục đích
quản lý sử dụng
1.4.1. Phân loại theo mức độ phòng hộ
1.4.2. Phân loại theo mục đích quản lý sử dụng
1.5. Quản lý rừng đặc dụng
Chương 1. Tổ
1.5.1. Khái niệm
Chức Quản Lý
1.5.2. Vai trò, chức năng và phân loại rừng đặc dụng
Rừng (LT 2 tiết)
1.5.2.1. Vai trò của rừng đặc dụng
1.5.2.2. Phân loại rừng đặc dụng
Chương 1. Tổ
1.5.2.3. Chức năng chính của các loại rừng đặc dụng
Chức Quản Lý 1.5.2.4. Tiêu chuẩn định hình các loại rừng đặc dụng ở
Rừng (LT 2 tiết) Việt nam
1.5.3. Phân chia phân khu chức năng rừng đặc dụng
1.5.4. Nguyên tắc tổ chức quản lý rừng đặc dụng
Chương 1. Tổ
1.5.5. Phân cấp quản lý rừng đặc dụng
Chức Quản Lý
1.5.6. Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Rừng (LT 2 tiết)
đặc dụng
1.6. Quản lý rừng phòng hộ
Chương 1. Tổ
1.6.1. Khái niệm
Chức Quản Lý 1.6.2. Vai trò, chức năng và phân loại rừng phòng hộ
Rừng (LT 2 tiết) 1.6.2.1. Vai trò của rừng phòng hộ
1.6.2.2. Phân loại rừng phòng hộ
1.6.2.3. Chức năng chính của các loại rừng phòng hộ
1.6.2.4. Tiêu chuẩn định hình các loại rừng phòng hộ ở
Việt nam
Chương 1. Tổ
1.6.3. Nguyên tắc tổ chức quản lý rừng phòng hộ
Chức Quản Lý 1.6.4. Phân cấp quản lý rừng phòng hộ
Rừng (LT 2 tiết) 1.6.5. Xây dựng và quản lý các loại rừng phòng hộ
1.6.5.1. Giải pháp kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ
1.6.5.2. Khung pháp lý và thể chế chính sách quản lý
rừng phòng hộ
1.7. Quản lý rừng sản xuất
1.7.1. Khái niệm
Chương 1. Tổ
1.7.2. Vai trò, chức năng và phân loại rừng sản xuất
Chức Quản Lý 1.7.2.1. Vai trò của rừng sản xuất
Rừng (LT 2 tiết) 1.7.2.2. Phân loại rừng sản xuất
1.7.2.3. Chức năng chính của các loại rừng sản xuất
1.7.2.4. Tiêu chuẩn định hình các loại rừng sản xuất ở
Việt nam
Chương 1. Tổ
1.7.3. Nguyên tắc tổ chức quản lý và phát triển rừng sản
Chức Quản Lý xuất
Rừng (LT 2 tiết) 1.7.4. Tổ chức quản lý rừng sản xuất
145

Nội dung SV tự học

Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo
Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo
Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[1] và tài liệu tham
khảo

Chương 2. Cơ
sở pháp lý và
nguyên lý quản
lý rừng bền
vững (LT 2 tiết)

Chương 2. Cơ
sở pháp lý và
nguyên lý quản
lý rừng bền
vững (LT 2 tiết)
Chương 3. Quản
lý bền vững
rừng tự nhiên
(LT 2 tiết)

Chương 3. Quản
lý bền vững
rừng tự nhiên
(LT 2 tiết)

Chương 3.Quản
lý bền vững
rừng tự nhiên
(LT 2 tiết)
Chương 3. Quản
lý bền vững
rừng tự nhiên
(LT 2 tiết)
Chương 3. Quản
lý bền vững
rừng tự nhiên
(LT 2 tiết)

1.7.5. Các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển và sử
dụng rừng sản xuất
Kiểm tra (1 tiết)
2.1. Nguyên lý quản lý rừng bền vững
2.1.1. Lịch sử về quản lý rừng bền vững
2.1.2. Tại sao phải quản lý rừng bền vững
2.1.3. Định nghĩa quản lý rừng bền vững
2.1.4. Các nguyên lý quản lý rừng bền vững
2.2. Những chính sách quản lý rừng bền vững của Việt
Nam
2.2.1. Các văn bản của Nhà nước
Thảo luận: Nội dung về luật, các văn bản dưới luật và
những chủ chương lớn của nhà nước.
2.2.2. Những chủ trương chính sách của ngành
2.2.3. Những khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm
khi thực hiện QLRBV ở VN
3.1. Tổng quan các hệ thống quản lý rừng tự nhiên hiện
nay ở các nước nhiệt đới và Việt Nam
3.1.1. Hệ thống và kinh nghiệm quản lý rừng tự nhiên ở
một số nước trong khu vực
3.1.2. Các hệ thống quản lý rừng tự nhiên đã và đang áp
dụng ở Việt Nam
3.1.3. Bài học kinh nghiệm và các lỗ hổng kiến thức
3.2. Cơ sở lâm học để quản lý bền vững rừng tự nhiên
3.2.1. Phân loại rừng tự nhiên
3.2.2. Các đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên
3.2.3. Các quy luật sinh trưởng và sản lượng rừng tự
nhiên
3.2.4. Các quy luật diễn thế và tái sinh rừng
3.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật khai thác
3.3.1. Đối tượng rừng được phép đưa vào khai thác
3.3.2. Phương thức khai thác
3.3.3. Luân kỳ khai thác
3.3.4. Cường độ khai thác
3.3.5. Đường kính khai thác tối thiểu
3.3.6. Tỷ lệ lợi dụng gỗ.
3.4. Hệ thống các biện pháp kỹ thuật lâm sinh
3.4.1. Sử dụng bền vững rừng tự nhiên nguyên sinh

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu [2,
3] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

3.4.2. Kỹ thuật phục hồi rừng đã bị thoái hoá
Đọc trước tài liệu
Thảo luận: Nội dung gồm kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến [2] và tài liệu tham
tái sinh, kỹ thuật làm giàu rừng.
khảo
3.5. Quản lý khai thác
3.5.1. Lập kế hoạch khai thác
3.5.2. Thiết kế khai thác
3.5.3. Thẩm định ngoại nghiệp
3.5.4. Trình duyệt
3.5.5. Tổ chức thực hiện
3.5.6. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu (của cơ quan cấp
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Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Chương 3. Quản
lý bền vững
rừng tự nhiên
(LT 2 tiết)

Chương 3. Quản
lý bền vững
rừng tự nhiên
(LT 2 tiết)

Chương 4. Quản
lý bền vững
rừng trồng (LT
2tiết)

Chương 4. Quản
lý bền vững
rừng trồng (LT
2tiết)

Chương 4. Quản
lý bền vững
rừng trồng (LT
2tiết)

Chương 4. Quản
lý bền vững
rừng trồng (LT
2tiết)

trên)
3.5.7. Đóng cửa rừng sau khai thác
3.6. Quản lý rừng tự nhiên bền vững dựa vào cộng đồng
dân cư địa phương
3.6.1. Những đặc điểm xã hội của cộng đồng dân cư địa
phương có tác động đến quản lý rừng bền vững
Đọc trước tài liệu
3.6.2. Vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong [2] và tài liệu tham
quản lý, bảo vệ rừng
khảo
Thảo luận: Vai trò của cộng đồng dân cư địa phương
trong quản lý, bảo vệ rừng
3.6.3. Xu thế phát triển của quản lý rừng bền vững dựa
vào cộng đồng dân cư
3.7. Chứng chỉ rừng trong quản lý rừng bền vững
3.8. Định hướng nghiên cứu và phát triển quản lý rừng tự
nhiên bền vững
Kiểm tra (2 tiết)
4.1. Các vấn đề đặt ra cho trồng rừng ở nhiệt đới
Thảo luận: Nội dung gồm trồng rừng thuần loài; trồng
rừng công nghiệp; trồng rừng hỗn loài cây bản địa.
4.2. Những quy định liên quan đến quản lý rừng trồng
4.2.1. Loại rừng trồng
4.2.2. Giống
4.2.3. Những quy định liên quan đến Phương thức trồng
4.2.4. Loại đất và xử lý thực bì
4.3. Quản lý khai thác rừng trồng
4.3.1. Những quy định về quản lý khai thác rừng trồng
4.3.2. Phương thức khai thác
4.3.3. Thiết kế khai thác rừng trồng
4.3.4. Quy trình khai thác rừng trồng
4.4. Kinh nghiệm trồng rừng của các dự án trong nước
-Chương trình trồng rừng theo Quyết định số 327/CT của
Chính phủ;
-Dự án trồng rừng bằng nguồn vốn tài trợ của chương
trình lương thực Thế giới (gọi tắt là dự án trồng rừng
PAM);
-Dự án trồng rừng do Chính phủ Cộng hoà Liên bang
Đức thông qua Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)
4.5. Quản lý rừng trồng bền vững
3.5.1. Lập kế hoạch trồng rừng
3.5.2. Phương thức trồng rừng và các mô hình trồng rừng
3.5.3. Phương thức khai thác tái sinh theo hướng bền
vững
3.5.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật trong khai thác rừng trồng
3.5.5. Lập kế hoạch khai thác rừng trồng
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Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

Đọc trước tài liệu
[2] và tài liệu tham
khảo

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên môn học: Quản lý và xử lý chất thải rắn. Mã học phần: NQM0262
2. Thời lượng: 3 tín chỉ
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 40h
4.2. Thực hành: 10h
5. Mục tiêu của học phần
5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất thải rắn, quản lý chất thải
rắn, đặc biệt là xử lý chất thải rắn.
5.2. Kĩ năng: Nắm vững một số quy trình xử lý chất thải rắn vô cơ và hữu cơ.
5.3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có thái độ nghiêm túc, cần cù
ham học, tự rèn luyện.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần gồm 3 chương: Những vấn đề chung về chất thải rắn; Quản lý chất thải
rắn; Xử lý chất thải rắn.
7. Thông tin về giảng viên
1. ThS. Trần Thị Thanh Hà, ĐT: 0987.641.559,
email: tranthithanhha13887.ht@gmail.com
2. ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương, ĐT: 0917.886.185,
email: huong.tbu87@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp, dự giờ đầy đủ.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập, bài học thảo luận và yêu cầu thực hành của môn học.
- Sưu tầm tài liệu, sách vở học tập và nghiên cứu theo yêu cầu của môn học và giảng viên hướng
dẫn.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
- Điểm quá trình (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì; trọng số 50%).
- Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập thực hành, bài tập, tiểu luận được giao trong từng phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn, Nxb Xây dựng, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Công ty Môi trường tầm nhìn xanh (2007), Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Tài liệu môi
trường, Hà Nội.
3. Lê Văn Khoa (2002), Khoa học môi trường, Nxb Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên tự học
Chương 1.
1.1. Chất thải (khái niệm, phân loại, quá - Đưa ra khái niệm và phân biệt
Những vấn đề
trình địa hóa các chất thải)
các loại chất thải
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chung về chất
thải rắn (10 giờ)

Chương 2. Quản
lý chất thải rắn
(20 giờ)

Chương 3. Xử lý
chất thải rắn (10
giờ)

Thực hành (10
giờ)

1.2. Chất thải rắn
- Khái niệm chất thải rắn
- Phân loại chất thải rắn
- Nguồn gốc chất thải rắn
- Thành phần chất thải rắn
- Khối lượng chất thải rắn
- Tính chất chất thải rắn
- Ảnh hưởng của chất thải rắn tới môi
trường
2.1. Lịch sử quản lý chất thải rắn
2.2. Nội dung quản lý chất thải rắn
2.3. Mục tiêu quản lý chất thải rắn
2.4. Nguyên tắc quản lý chất thải rắn
2.5. Các quy định pháp luật trong quản lý
chất thải rắn ở Việt Nam
2.6. Hiện trạng và thách thức trong quản lý
chất thải rắn ở Việt Nam
3.1. Các nội dung trong xử lý chất thải rắn
- Tái sử dụng chất thải rắn
- Tái chế chất thải rắn
- Tiêu hủy chất thải rắn
3.2. Một số quy trình xử lý chất thải rắn vô
cơ
3.3. Một số quy trình xử lý chất thải rắn
hữu cơ
- Tìm hiểu về vấn đề xả thải trong sinh
hoạt, sản xuất.
- Tìm hiểu về vấn đề quản lý và xử lý chất
thải rắn trong sinh hoạt, sản xuất.
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- Tìm hiểu những nội dung về
chất thải rắn: phân loại, nguồn
gốc phát sinh, thành phần, khối
lượng, tính chất, ảnh hưởng tới
môi trường.

- Tìm hiểu các công việc cần thực
hiện trong quản lý chất thải
- Tìm hiểu về Luật môi trường
của Việt Nam năm 2014
- Những vấn đề nảy sinh trong
quá trình quản lý chất thải rắn ở
nước ta và ở địa phương
- Tìm hiểu các công việc trong xử
lý chất thải rắn
- Một số quy trình xử lý chất thải
rắn vô cơ ở địa phương
- Một số quy trình xử lý chất thải
rắn hữu cơ ở địa phương

- Viết báo cáo về việc xả chất thải
rắn sinh hoạt ở địa phương.
- Viết báo cáo về các biện pháp
để quản lý và xử lý chất thải sinh
hoạt ở địa phương.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đánh giá tác động môi trường

Mã học phần: NQM0175

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu về cách thực hiện, lộ trình
thực hiện, các phương pháp thực hiện khi tiến hành lập một báo cáo đánh giá một báo cáo tác động môi
trường cho các dự án phát triển – một yêu cầu không thể thiếu cho các dự án đầu tư hiện nay.
- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên nắm được: mục tiêu và nội dung của một báo cáo ĐTM,
các bước thực hiện và các phương pháp sử dụng trong ĐTM và xây dựng được một báo cáo ĐTM.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: nhận thực được tầm quan trọng của Đánh giá tác động môi
trường. Có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động khi tham gia vào đánh giá tác động môi trường.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 5 chương: Một số khái niệm trong đánh giá tác động môi trường; Dự án phát triển
và tác động môi trường của dự án; Trình tự và nội dung đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp
đánh giá tác động môi trường; Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
7. Thông tin về giảng viên: 1.Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
2. Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978 747 595
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thảo luận
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viênđược dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài bài tập, thảo luận, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. PGS.TS. Vương Văn Quỳnh (2012), Giáo trình Đánh giá tác động môi trường, NXB Nông
nghiệp Hà Nội.
12.2 Tài liệu tham khảo
2. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ (2001), Đánh giá tác động môi trường, NXB ĐHQG HN.
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3. Nguyễn Đình Mạnh, (2009), Đánh giá tác động môi trường, NXB Quốc gia Hà Nội.
4. Nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật bảo vệ môi trường Việt Nam
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1: Một
số khái niệm
trong đánh giá
tác động môi
trường
(LT 2 tiết)
Chương 1: Một
số khái niệm
trong đánh giá
tác động môi
trường
(LT 2 tiết)
Chương 2: Dự án
phát triển và tác
động môi trường
của dự án
(LT 2 tiết)
Chương 2: Dự án
phát triển và tác
động môi trường
của dự án
(LT 2 tiết)
Chương 3. Trình
tự và nội dung
đánh giá tác
động môi trường
(LT 2 tiết)

Chương 3. Trình
tự và nội dung
đánh giá tác
động môi trường
(LT 3tiết)
Chương 3. Trình
tự và nội dung
đánh giá tác
động môi trường

1.1. Tác động môi trường
1.2. Đánh giá tác động môi trường
1.2.1 Khái niệm đánh giá tác động môi trường
1.2.2 Nội dung của đánh giá tác động môi
trường
1.2.3 Căn cứ và nguyên tắc của đánh giá tác
động môi trường

Đọc trước tài liệu [1] từ trang
5 -10 về nội dung tác động
môi trường, đánh giá tác động
môi trường: khái niệm, nội
dung, các căn cứ để đánh giá
tác động môi trường.

1.2.3 Căn cứ và nguyên tắc của đánh giá tác
động môi trường (tiếp).
1.2.4 Vai trò của đánh giá tác động môi trường.
1.3 Sự phát triển của đánh giá tác động môi
trường.

Đọc trước tài liệu [1] từ trang
11-15 về nội dung Các
nguyên tắc đánh giá tác động
môi trường, vai trò và sự phát
triển của đánh giá tác động
môi trường

2.1 Dự án phát triển
2.1.1 Khái niệm về dự án
2.1.2 Mục tiêu của dự án đầu tư
2.1.3 Đặc trưng của một dự án đầu tư
2.1.4 Phân loại dự án đầu tư
2.1.5 Chu kì của một dự án
2.2 Tác động môi trường của dự án
2.1 Dự án phát triển
2.2 Tác động môi trường của dự án

Đọc tài liệu [1] từ trang 16 –
22 về dự án phát triển và tác
động môi trường của dự án.

Tìm hiểu 1 dự án cụ thể và
những tác động môi trường
của dự án.

3.1 Sàng lọc dự án
3.2 Xác định phạm vi đánh giá
Đọc tài liệu [1] từ trang 23-30
3.2.1 Thời gian tiến hành xác định phạm vi về sàng lọc dự án và xác định
đánh giá
phạm vi đánh giá.
3.2.2 Nội dung của việc xác định phạm vi
đánh giá môi trường
Đọc tài liệu [1] từ trang 30 –
3.3 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
39 về nội dung xây dựng đề
3.3.1 Xây dựng đề cương đánh giá tác động
cương chi tiết, đánh giá hiện
môi trường chi tiết
trạng, xác định nguồn gây tác
3.3.2 Đánh giá hiện trạng, xác định nguồn gây
đông, đối tượng bị tác động,
tác động và đối tượng bị tác động
đánh giá mức độ và ý nghĩa
3.3.3 Đánh giá mức độ và ý nghĩa của tác động
của tác động.
*kiểm tra chương 1,2 và giữa chương 3
Đọc tham khảo thêm tài liệu
3.3.4 Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác Đọc tài liệu [1] từ trang 39 –
động tiêu cực
41 về nội dung đề xuất các
3.3.5 Vai trò của cộng đồng trong đánh giá biện pháp giảm thiểu tác động
tác động môi trường
tiêu cực, vai trò của cộng
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(LT 2 tiết)

Chương 3. Trình
tự và nội dung
đánh giá tác
động môi trường
(LT 3 tiết)

Chương 3. Trình
tự và nội dung
đánh giá tác
động môi trường
(LT 3 tiết)

Chương 4. Các
phương pháp
đánh giá tác
động môi trường
(LT 3 tiết)

Chương 4. Các
phương pháp
đánh giá tác
động môi trường
(LT 2 tiết)

Chương 4. Các
phương pháp
đánh giá tác
động môi trường
(LT 2 tiết)
Chương 4. Các
phương pháp
đánh giá tác
động môi trường
(LT 3 tiết)
Chương 4. Các
phương pháp
đánh giá tác
động môi trường

3.3.6 Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động đồng và hoàn thiện báo cáo.
môi trường
Đọc tham khảo thêm tài liệu
[2], [3].
Giới thiệu một số báo cáo đánh giá tác động Tham khảo các bản hướng
môi trường đã được thẩm định.
dẫn đánh giá tác động môi
Xây dựng 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường cho một loại dự án cụ
trường cho 1 dự án cụ thể
thể, thu thập thông tin về dự
3.3 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
án đó để lập báo cáo ĐTM
3.4 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường
Đọc tài liệu [1] từ trang 41 –
3.4.1 Phân cấp thẩm định báo cáo đánh giá tác 45 về nội dung thẩm định báo
động môi trường
cáo tác động môi trường,
3.4.2 Điều kiện thẩm định đánh giá tác động quản lý và giám sát môi
môi trường
trường
3.4.3 Thời gian và quá trình thẩm định đánh Đọc tham khảo thêm tài liệu
giá tác động môi trường
[2], [3].
3.5 Quản lý và giám sát môi trường
4.1 Phương pháp liệt kê số liệu về thông số
Đọc tài liệu [1] từ trang 77 môi trường
84 về nội dungphương pháp
4.2 Phương pháp danh mục nhân tố môi trường
liệt kê số liệu về thông số môi
4.2.1 Danh mục đơn giản
trường; danh mục đơn giản;
4.2.2 Danh mục mô tả
danh mục mô tả; danh mục
4.2.3 Danh mục câu hỏi
câu hỏi
4.2.4 Danh mục có ghi mức độ tác động đến
Tham khảo thêm tài liệu [3],
từng nhân tố môi trường
[4]
4.2.5 Danh mục có ghi trọng số của tác động
Đọc tài liệu [1] từ trang 85 90 về nội dung danh mục có
ghi mức độ tác động đến từng
nhân tố môi trường; danh mục
4.3 Phương pháp đánh giá nhanh tải lượng chất
có ghi trọng số của tác động;
thải
phương pháp đánh giá nhanh
tải lượng chất thải
Tham khảo thêm tài liệu [3],
[4]
4.4 Phương pháp ma trận môi trường
Đọc tài liệu [1] từ trang 90 4.4.1 Phương pháp ma trận đơn giản
97 về nội dung phương pháp
4.4.2 Phương pháp ma trận định tính và bán ma trận môi trường
định lượng
Tham khảo thêm tài liệu [3],
4.4.3 Ma trận môi trường định lượng
[4]
Bài tập về phương pháp liệt kê số liệu về thông
số môi trường, phương pháp danh mục nhân tố Đọc tài liệu [1] từ trang 77 môi trường, phương pháp đánh giá nhanh tải 97 về nội dung
lượng chất thải, phương pháp ma trận.
4.5 Phương pháp chập bản đồ
4.6 Phương pháp sơ đồ mạng lưới
4.7 Phương pháp mô hình hoá
4.7.1 Cơ sở khoa học của phương pháp mô
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Đọc tài liệu [1] từ trang 99 104 về nội dungphương pháp
chập bản đồ; phương pháp sơ
đồ mạng lưới; phương pháp

(LT 3 tiết)

Chương 4. Các
phương pháp
đánh giá tác
động môi trường
(LT 2 tiết)
Chương 4. Các
phương pháp
đánh giá tác
động môi trường
(LT 3 tiết)
Chương 5. Biện
pháp giảm thiểu
tác động môi
trường
(LT 2 tiết)

Chương 5. Biện
pháp giảm thiểu
tác động môi
trường
(LT 2 tiết)
Chương 5. Biện
pháp giảm thiểu
tác động môi
trường
(LT 2 tiết)

hình hoá
mô hình hoá
4.7.2 Ứng dụng một số mô hình trong đánh giá Tham khảo thêm tài liệu [3],
tác động môi trường
[4]
Đọc tài liệu [1] từ trang 105 4.8 Phương pháp phân tích lợi ích chi phí môi 107 về nội dung phương pháp
trường
phân tích lợi ích chi phí môi
4.9 Một số phương pháp đánh giá tác động môi trường
trường khác
Đọc tài liệu [3] từ trang20 –
4.9.1 Hệ thống định lượng tác động
23 về nội dung hệ thống định
4.9.2 Hệ thống đánh giá môi trường Battelle
lượng, hệ thống đánh giá môi
trường Battelle.
Bài tập về: phương pháp mô hình hoá, phương Đọc tài liệu [1] từ trang 99 pháp phân tích lợi ích chi phí môi trường
107 về nội dung
5.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
đến môi trường
5.1.1 Chuyển đổi vị trí dự án
5.1.2 Thay đổi quy mô sản xuất
5.1.3 Thay đổi công nghệ sản xuất
5.1.4 Áp dụng công nghệ bảo vệ môi trường
5.1.5 Áp dụng công nghệ khống chế ô nhiễm
và xử lý chất thải
5.1.6 Áp dụng công nghệ quản lý môi trường
5.1.7 Đền bù môi trường
5.1.8 Ví dụ về các biện pháp giảm thiểu tác
động môi trường
5.2 Lựa chọn phương án bảo vệ môi trường
* Kiểm tra chương 3,4,5

Đọc tài liệu [1] từ trang 109 112 về nội dungchuyển đổi vị
trí dự án, thay đổi quy mô sản
xuất, thay đổi công nghệ sản
xuất , áp dụng công nghệ bảo
vệ môi trường, áp dụng công
nghệ khống chế ô nhiễm và
xử lý chất thải
Đọc tài liệu [1] từ trang 112 122 về nội dung áp dụng công
nghệ quản lý môi trường, đền
bù môi trường, lựa chọn
phương án bảo vệ môi trường

Ví dụ về các biện pháp giảm thiểu tác động đến
Ôn lại kiến thức chương 6,
môi trường
tìm hiểu thêm các biện pháp
Lựa chọn biện pháp giảm thiểu cho 1 dự án cụ
giảm thiểu tác động khác
thể
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý môi trường

Mã học phần: NQM0270

2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần
Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về quản lý môi trường, các
công cụ luật pháp, chính sách, kinh tế, truyền thông và kỹ thuật quản lý đang được áp dụng trong các cơ
quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội.
Kỹ năng: Thông qua thực tế và seminar rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực hiện công
tác quản lý môi trường (kỹ năng phát hiện vấn đề, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn giám sát về môi
trường...).
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, rèn luyện
cho sinh viên thái độ ứng xử có trách nhiệm và nghiêm túc trong việc thi hành luật pháp và chính sách
môi trường
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần trình bày các khái niệm, nguyên tắc, cơ sở khoa học, công cụ quản lý nhà nước về môi
trường. Các vấn đề chủ yếu của công tác quản lý nhà nước về môi trường Việt Nam như: tổ chức bộ
máy, công cụ luật pháp chính sách; công cụ đánh giá, dự báo và quy hoạch môi trường; công cụ kinh tế
trong quản lý môi trường; quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý các thành phần môi trường; quản lý
môi trường theo lãnh thổ, quản lý môi trường trong các ngành kinh tế quốc dân
7. Thông tin về giảng viên: 1. Đỗ Xuân Đức
Số ĐT: 0866 487 815
2. Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà
Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, chuẩn bị nội dung seminar và làm việc nhóm
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như
sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài bài tập, thảo luận, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
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1. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2000), Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, Nxb
Đại học Quốc gia, Hà Nội.
2. Lưu Đức Hải, Vũ Quyết Thắng (2013), Cẩm nang quản lý môi trường, NXB Giáo dục.
12.2. Tài liệu tham khảo
1.Phạm Ngọc Đăng (2000), Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, Nxb Xây dựng.
2. Nguyễn Đức Khiển (2002), Quản lý môi trường, Nxb Xây dựng
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 185 190. tài liệu [2] từ trang 5 - 13 về
Chương 1:
1.1 Định nghĩa về quản lý môi trường
nội dung định nghĩa quản lý môi
Những vấn đề cơ
1.2 Các nguyên tắc quản lý môi trường
trường, các nguyên tắc quản lý môi
bản của quản lý
1.3 Mục tiêu cơ bản của quản lý môi trường, mục tiêu cơ bản của quản
môi trường
trường
lý môi trường, nội dung công tác
(LT 3 tiết)
quản lý môi trường, phân loại công
tác quản lý môi trường
1.4 Cơ sở khoa học của quản lý môi
Chương 1:
Đọc trước tài liệu [1] từ trang 210trường
Những vấn đề cơ
219, tài liệu [2] từ trang 13 - 24 về
1.4.1. Cơ sở triết học – xã hội của quản lý
bản của quản lý
nội dung cơ sở triết học – xã hội
môi trường
môi trường
của quản lý môi trường, cơ sở khoa
1.4.2 Cơ sở khoa học của quản lý môi
(LT 3 tiết)
học của quản lý môi trường
trường
Chương 1:
1.4.3. Cơ sở kinh tế của quản lý môi Đọc trước tài liệu [1] từ trang 221
Những vấn đề cơ trường
-234 về nội dung cơ sở kinh tế của
bản của quản lý 1.4.4. Cơ sở pháp luật của quản lý môi quản lý môi trường, cơ sở pháp
môi trường
trường
luật của quản lý môi trường, các
(LT 3 tiết)
1.5 Các công cụ quản lý môi trường
công cụ quản lý môi trường.
Chương 2: Các 2.1. Luật môi trường
công cụ hành
2.2. Chiến lược và chính sách môi trường
Đọc tài liệu [1] từ trang 238 - 265
chính và luật
2.3. Kế hoạch hoá công tác môi trường
nội dung công cụ luật pháp trong
pháp trong quản 2.4. Tiêu chuẩn môi trường
quản lý môi trường
lý môi trường
2.5. Thanh tra môi trường
(LT 3 tiết)
2.6. Thông tin phục vụ công tác quản lý
môi trường
2.7. Giáo dục và truyền thông môi trường
Chương 3. Các 3.1. Quan trắc môi trường
công cụ đánh
3.2. Phân tích tai biến và sự cố môi
Đọc tài liệu [1] từ trang 266-296
giá, dự báo và
trường
nội dung: phân tích, đánh giá và
quy hoạch môi
3.3. Đánh giá môi trường
quy hoạch môi trường
trường
3.4. Đánh giá vòng đời sản phẩm
(LT 3 tiết)
3.5. Quy hoạch môi trường
Chương 4. Các 4.1. Thuế tài nguyên
công cụ kinh tế 4.2.Thuế môi trường
Đọc tài liệu [1] từ trang 303 -333
trong quản lý
4.3. Phí và lệ phí môi trường
về nội dung thuế tài nguyên, thuế
môi trường và
4.4. Các hệ thống kí quỹ - hoàn trả
môi trường, phí và lệ phí môi
kiểm soát ô
4.5. Cota ô nhiễm
trường.
nhiễm (LT 3 tiết) 4.6. Nhãn sinh thái
Chương 5. Quản 5.1. Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Đọc tài liệu [3] nội dung quản lý
lý các thành phần 5.2. Quản lý chất lượng không khí
và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
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môi trường
(LT 3 tiết)

5.3. Quản lý tài nguyên và chất lượng
nước
5.4. Quản lý tài nguyên và chất lượng đất
5.5. Quản lý chất thải rắn và chất thải
nguy hại
5.6. Quản lý hệ sinh thái

Thảo luận
( LT 3 tiết)

Người học thảo luận SWOT liên
Chủ đề áp dụng công cụ quản lý môi
quan đến áp dụng công cụ quản lý
trường tại địa phương cụ thể
môi trường tại địa phương.

Chương 6. Quản
lý môi trường
khu vực
( LT 3 tiết)

Chương 6 (tiếp).
Quản lý môi
trường khu vực
( LT 3 tiết)
Chương 6 (tiếp).
Quản lý môi
trường khu vực
( LT 3 tiết)

nhiên, quản lý tài nguyên sinh học
và hệ sinh thái, quản lý tài nguyên
nước, quản lý chất lượng môi
trường không khí, kinh tế xanh

6.1. Quản lý môi trường khu công nghiệp
6.2. Công nghiệp bền vững và vấn đề
Đọc tài liệu [1] nội dung quản lý
quản lý môi trường
môi trường khu công nghiệp
6.3. Nội dung và các quy định quản lý
môi trường khu công nghiệp ở Việt Nam
6.4. Quản lý môi trường lưu vực sông, hồ
6.5. Quản lý nguồn thải vào lưu vực sông,
Đọc tài liệu [3] nội dung quản lý
hồ
môi trường sông, hồ
6.6. Công cụ quản lý môi trường lưu vực
sông, hồ
6.7. Quản lý môi trường đới ven biển
6.8. Quản lý môi trường nông thôn
6.9. Quản lý môi trường miền núi

7.1. Quản lý môi trường trong ngành công
nghiệp
Chương 7. Quản 7.1.1. Quản lý môi trường trong ngành
lý môi trường
khai khoáng
các ngành kinh tế 7.1.2. Quản lý môi trường giao thông
( LT 3 tiết)
7.1.3. Quản lý môi trường ngành hoá chất
7.1.4. Quản lý môi trường ngành xây dựng
7.1.5. Quản lý môi trường ngành luyện kim
7.1.6. Quản lý môi trường chế biến thực phẩm
7.1.7. Các hệ thống quản lý môi trường
trong công nghiệp
7.2. Quản lý môi trường nông lâm ngư
nghiệp
7.2.1. Quản lý môi trường trong ngành
Chương 7. Quản
trồng trọt
lý môi trường
7.2.2. Quản lý môi trường trong ngành
các ngành kinh tế
chăn nuôi
(tiếp)
7.2.3. Quản lý môi trường hoạt động đánh
( LT 3 tiết)
bắt thuỷ sản
7.2.4. Quản lý môi trường trong hoạt động
nuôi trồng thuỷ sản
7.2.5. Quản lý môi trường trong ngành
lâm nghiệp
Chương 7. Quản 7.3. Quản lý môi trường trong thương mại
lý môi trường
và du lịch
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Đọc tài liệu [1], [2], [3] nội dung
quản lý môi trường biển, nông
thôn, miền núi.

Đọc tài liệu [1], [2], [3] nội dung
quản lý môi trường trong ngành
công nghiệp

Đọc tài liệu [1], [2], [3] nội dung
quản lý môi trường trong ngành
nông lâm ngư nghiệp

Đọc tài liệu [1], [2], [3] nội dung
quản lý môi trường trong ngành

các ngành kinh tế 7.3.1. Quản lý môi trường trong hoạt động thương mại và du lịch
(tiếp)
thương mại và sản phẩm thương mại
( LT 3 tiết)
7.3.2. Quản lý môi trường hoạt động du
lịch và sản phẩm du lịch
Thảo luận
Người học chuẩn bị nội dung và
Ý tưởng và sáng kiến quản lý môi trường
( LT 3 tiết)
seminar theo nhóm trên giảng
trong các ngành kinh tế tại địa phương
đường
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học Mã học phần: NQM0263
2. Số tín chỉ:
3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Quản lý tài nguyên động vật, Quản lý tài nguyên thực vật
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 45 tiết
4.2. Thực hành: 0 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có hiểu được khái niệm, giá trị của đa dạng sinh học nói
chung và với Việt Nam nói riêng, thực trạng suy thoái đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, các
phương pháp bảo tồn cũng như chính sách,thể chế liên quan đến bảo tồn,các phương pháp điều tra đánh
giá đa dạng sinh học phục vụ công tác xây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.
5.2. Kỹ năng
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng phân tích đánh giá vai trò của đa dạng sinh học
đối với con người và sự phát triển bền vững, phân tích các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học
và đề xuất được các giải pháp quản lý bảo tồn trên cơ sở các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh
học. Sinh viên cũng có thể tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện điều tra giám sát đa dạng sinh học
phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu đa dạng sinh học.
5.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về lĩnh vực Đa dạng sinh học;
có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
trong hoạt động điều tra giám sát đa dạng sinh học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm: Tổng quan về đa dạng sinh học, Bảo tồn đa dạng sinh học, Đa
dạng sinh học và Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam, Điều tra giám sát đa dạng sinh học.
7. Thông tin về giảng viên: TS. Đào Nhân Lợi
Số ĐT: 0917.002.790
ThS. Đinh Văn Thái Số ĐT: 0976.792.499
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia
đầy đủ các buổi thực hành, thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm kiểm tra giữa
học phần): có trọng số 50%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Đỗ Quang Huy, Nguyễn Hoàn Nghĩa, Đồng Thanh Hải, Nguyễn Đắc Mạnh (2009), Giáo trình
Đa dạng sinh học- NXB Nông nghiệp Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
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2. Nguyễn Hoàng Nghĩa (2009), Đa dạng sinh học và bảo tồn , NXB Nông nghiệp Hà Nội. (Sách
chuyên khảo)
3. Phạm Nhật (2001), Bài giảng Đa dạng sinh học, Bài giảng Trường ĐH Lâm nghiệp.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Sinh viên tham khảo tài liệu [1] từ
Chương 1 Tổng
trang 7 đến trang 22 về các nội dung
1.1. Khái niệm về ĐDSH
quan về đa dạng
như Định nghĩa về đa dạng sinh học,
1.1.1. Đa dạng di truyền
sinh học
Đa dạng di truyền, Đa dạng hệ sinh
1.1.2. Đa dạng loài
(Lý thuyết: 5
thái, Những vùng giàu tính đa dạng
1.1.3. Đa dạng hệ sinh thái
tiết)
sinh học. Ngoài ra sinh viên cũng có
1.2. Phân bố của đa dạng sinh học
thể tham khảo nội dung này ở các tài
liệu [2,3] và tài liệu khảo khác.

Chương 1 Tổng
quan về đa dạng
sinh học
(Lý thuyết: 3
tiết)

1.3. Giá trị của ĐDSH
1.3.1. Định giá đa dạng sinh học
1.3.1. Giá trị trực tiếp
1.3.2. Giá trị gián tiếp

Chương 1 Tổng
quan về đa dạng
sinh học
(Lý thuyết: 4
tiết)

1.4. Suy thoái đa dạng sinh học
1.4.1. Khái niệm về suy thoái đa dạng
sinh học
1.4.2. Quá trình suy thoái đa dạng sinh
học
1.3.3. Nguyên nhân suy thoái đa dạng
sinh học trên thế giới.
1.4.4. Thang bậc phân hạng mức đe dọa
đa dạng sinh học IUCN, 1994

Chương 2. Bảo
tồn đa dạng sinh
học
(Lý thuyết: 2
tiết)

2.1. Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh
học
2.1.1. Khái niệm về bảo tồn đa dạng
sinh học
2.1.2. Sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng
sinh học
2.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của bảo
tồn đa dạng sinh học.

Chương 2. Bảo
tồn đa dạng sinh
học
(Lý thuyết: 6
tiết)

2.2. Các phương thức bảo tồn đa
dạng sinh học
2.2.1. Bảo tồn tại chỗ
2.2.2. Bảo tồn chuyển vị
2.2.3. Luật pháp quốc tế liên quan đến
bảo tồn đa dạng sinh học

Chương 3. Đa
dạng sinh học và

Chương 3. Đa dạng sinh học và bảo
tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
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Sinh viên tham khảo trước tài liệu [1]
từ trang 25 đến trang 31 các nội dung
như Giá trị kinh tế trực tiếp, giá trị
kinh tế gián tiếp, tìm kiếm các loài có
giá trị mới. Ngoài ra sinh viên cũng
có thể tham khảo nội dung này ở các
tài liệu [2,3] và tài liệu khảo khác.
Sinh viên tham khảo trước tài liệu [1]
từ trang 53 đến trang 80 về các nội
dung Tuyệt chủng trong quá khứ,
đánh giá mất mát đa dạng sinh học,
suy thoái đa dạng sinh học, Các nhóm
loài đễ bị tuyệt chủng, thang bậc phân
loại mức đe dọa tuyệt chủng của
IUCN, 1994. Ngoài ra sinh viên có
thể tham khảo thêm tài liệu [2,3] và
các tài liệu khác.
Sinh viên đọc trước tài liệu [1] từ
trang 85 đến trang 87 về các nội
dung, định nghĩa bảo tồn, Lý đo bảo
tồn đa dạng sinh học, các nguyên lý
bảo tồn, cơ sở của bảo tồn đa dạng
sinh học Ngoài ra sinh viên có thể
tham khảo thêm tài liệu [2,3] và các
tài liệu khác.
Sinh viên đọc trước tài liệu [1] từ
trang 88 đến trang 100 về các nội
dung Các phương pháp bảo tồn (bảo
tồn tại chỗ in situ, baot ồn chuyển chỗ
ex situ). Ngoài ra sinh viên có thể
tham khảo thêm tài liệu [2,3] và các
tài liệu khác.
Sinh viên đọc trước tài liệu [1] từ
trang 32 đến trang 52 về các nội dung

bảo tồn đa dạng
sinh học ở Việt
Nam
Lý thuyết 3 tiết

Chương 3. Đa
dạng sinh học và
bảo tồn đa dạng
sinh học ở Việt
Nam
Lý thuyết: 4 tiết

Chương 3. Đa
dạng sinh học và
bảo tồn đa dạng
sinh học ở Việt
Nam
Lý thuyết: 5 tiết

Chương 4. Điều
tra giám sát đa
dạng sinh học
Lý thuyết 2 tiết

Chương 4. Điều
tra giám sát đa
dạng sinh học
Lý thuyết 6 tiết

Chương 5.
Nghiên cứu đa
dạng sinh học
(Lý thuyết 5 tiết)

3.1. Cơ sở tạo nên tính đa dạng sinh
học ở Việt Nam
3.2. Đặc điểm đa dạng sinh học ở
Việt Nam
3.2. Đa dạng các vùng địa lý sinh vật
Việt Nam.

Các yếu tố tạo nên tính đa dạng sinh
học ở Việt Nam, Đa dạng về thành
phần loài động vật và thực vật, Đa
dạng về hệ sinh thái, đa dạng các
vùng địa lý sinh học. Ngoài ra sinh
viên có thể tham khảo thêm tài liệu
[2,3] và các tài liệu khác.
Sinh viên đọc trước tài liệu [1] từ
trang 80 đến 84 về nội dung Suy
3.3. Suy thoái đa dạng sinh học ở
thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam.
Việt Nam
Đọc trước tài liệu [4] từ trang 58 đến
3.3.1. Hiện trạng suy thoái sinh học ở
65 về các nội dung Hiện trạng suy
Việt nam
thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam,
3.3.2. Nguyên nhân suy thoái đa dạng
Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh
sinh học ở Việt Nam
học ở Việt Nam. Ngoài ra sinh viên
có thể tham khảo thêm tài liệu [2,3]
và các tài liệu khác.
3.3.3. Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt
Sinh viên đọc trước tài liệu [4] từ
Nam
trang 66 đến trang 73 về các nội dung
a. Pháp luật Việt Nam liên quan đến
Pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo
bảo tồn đa dạng sinh học
tồn đa dạng sinh học, Hoạt động bảo
b. Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học
tồn đa dạng sinh học, Kế hoạch hành
- Bảo tồn tại chỗ tại Việt nam
động đa dạng sinh học. Ngoài ra sinh
- Bảo tồn chuyển vị tại Việt Nam
viên có thể tham khảo thêm tài liệu
3.3.4. Kế hoạch hành động đa dạng
[1,2,3] và các tài liệu khác.
sinh học của Việt Nam.
Đọc trước tài liệu [1] về các nội
4.1. Những yếu tố cần giám sát trong
dung: Những yếu tố cần giám sát
từng loại khu bảo vệ
trong từng loại khu bảo vệ. Thiết kế
4.2. Thiết kế chương trình điều tra
chương trình điều tra giám sát đa
giám sát đa dạng sinh học.
dạng sinh học
4.3. Phương pháp giám sát đa dạng Sinh viên đọc trước tài liệu [1] từ
sinh học
trang 114 – 130 với các nội dung
4.3.1. Giám sát các loài thú
Điều tra giám sát các loài thú lớn,
4.3.1.1. Giám sát các loài thú lớn
Điều tra giám sát các loài thú nhỏ,
4.3.1.2. Giám sát các loài thú nhỏ
Giám sát các loài chim, giám sát thực
4.3.1.3. Giám sát các loài chim
vật và giám sát sự tác động của con
4.3.1.4. Điều tra giám sát thực vật.
người đến khu bảo tồn. Ngoài ra sinh
4.4. Điều tra giám sát sự tác động của viên có thể tham khảo thêm tài liệu
con người vào khu bảo vệ.
[2,3,4] và các tài liệu khác.
5.1. Nghiên cứu về tính đa dạng loài Đọc trước tài liệu [1] về các nội
trong quần xã sinh vật
dung: Nghiên cứu về tính đa dạng
5.2. Nghiên cứu đa dạng loài thực vật
loài trong quần xã sinh vật; Nghiên
5.3. Nghiên cứu đa dạng các quần xã cứu đa dạng loài thực vật; Nghiên
thưc vật
cứu đa dạng các quần xã thưc vật;
5.4. Nghiên cứu đa dạng loài động vật
Nghiên cứu đa dạng loài động vật
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thiên tai và Quản lý rủi ro

Mã học phần: NQM0264

2. Số tín chỉ: 2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khí tượng thủy văn
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30h
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu của học phần
Sinh viên tìm hiểu và tiếp cận các loại tai biến thiên nhiên như trượt lở đất, mưa thiên thạch, …
Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng: Giúp sinh viên có kỹ năng mô tả và xác định các tai biến
thiên nhiên; Dự báo, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm; Khả năng xây dựng, đề xuất các giải pháp thích
ứng, giảm thiểu của tai biến thiên nhiên; Cung cấp cho người học những kiến thức thực tế về thiên tai và
những ảnh hưởng của nó tới các lĩnh vực đời sống; Giúp người học bước đầu hiểu và nắm được vai trò
của ý thức bảo vệ tự nhiên; Quản lý rủi ro là việc xác định, đánh giá và ưu tiên hóa rủi ro và việc áp
dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn lực để giảm thiểu, theo dõi và kiểm soát xác suất xảy ra hoặc ảnh
hưởng của các sự kiện không may hoặc để tối đa hoá việc thực hiện các cơ hội. Mục tiêu của quản lý rủi
ro là để đảm bảo sự không chắc chắn này không làm lệch hướng các hoạt động của các mục tiêu khai
thác cho đời sống.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm có 6 chương giải quyết các nhiệm vụ khác nhau: Các khái niệm cơ bản.
Tai biến do địa động lực. Tai biến do khí tượng. Tai biến do nước. Tai biến do sinh vật. Quản lí tai biến
rủi ro.
7. Thông tin giảng viên
1. Nguyễn Văn Minh, SĐT: 0948819507; mail.minhdhtb84@gmail.com
2. Trần Thị Hằng, SĐT:0915607559; mail. Hang.tran25@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Dự lớp, nghe giảng, thực hiện các hoạt động học tập trên lớp.
- Làm các bài tập thực hành, thảo luận...
- Dụng cụ học tập: sách giáo khoa, sách tham khảo, máy tính và các đồ dùng học tập khác.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
Điểm bộ phận (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm kiểm tra giữa kì, trọng số 50%)
Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng thành phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài thực hành, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1 Giáo trình
1. Nguyễn Hữu Danh (2006), Tìm hiểu thiên tai trên Trái Đất, Nxb Giáo Dục, Hà Nội.
12.2 Tài liệu tham khảo
2. Nguyễn Hữu Danh (2004), Tìm hiểu hệ Mặt Trời, Nxb Giáo Dục, Hà Nội.
3. Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hòe (2005), Tai biến môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết của học phần
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Tên bài, số tiết
Chương 1.
Những vấn đề
chung (3 tiết)
Chương 2: Tai
biến Địa động
lực (7 tiết)

Chương 3: Tai
biến khi tượng
(5 tiết)

Chương 4: Tai
biến do nước (5
tiết)

Chương 5: Tai
biến do sinh vật
(3 tiết)
Chương 6.
Quản lí tai biến
rủi ro (7 tiết)

Nội dung lên lớp
1. Khái niệm tai biến thiên nhiên
2. Khái quát lịch sử phát triển trái đất
3. Thuyết kiến tạo mảng
1. Động đất
1.1. Khái niệm
1.2. Nguyên nhân
1.3. Hiện trạng phân bố động đất trên thế giới
1.4 Những trận động đất tiêu biểu
1.5 Dự báo động đất
2. Núi lửa
2.1. Khái niệm và phân loại
2.2 Nguyên nhân
2.3 Phân bố địa lí núi lửa trên trái đất
2.4. Những núi lửa nổi tiếng
2.5. Dự báo núi lửa
3. Trượt đất, lở đất
3.1. Khái niệm và phân loại
3.2. Hiện trạng trượt lở đất
3.3. Dự báo trượt lở đất
1. Thiên thạch
1.1. Nguyên nhân
1.2. Hệ quả
2. Biến đổi khí hậu
2.1. Nguyên nhân
2.2. Hệ quả
3. Mưa, bão
3.1. Nguyên nhân
3.2. Hệ quả
4. Dông, lốc, vòi rồng
4.1. Nguyên nhân
4.2. Hệ quả
5. Sét
5.1. Nguyên nhân
5.2. Hệ quả
1. Lũ lụt và hạn hán
2. Sóng thần và sóng triều
3.Những dòng sông không thể khai thác
4. Những vùng đất ngập nước
5. Hoang mạc hoá và sa mạc hóa
1. Những trận dịch bệnh trong lịch sử
2. Dịch gia súc, gia cầm
3. Sự xâm chiếm của các giống loài
4. Tai biến do con người
1. Khái niệm quản lí rủi ro
2. Lập kế hoạch quản lí rủi ro.
2.1. Xác định định tính rủi ro
2.2. Xác định định lượng rủi ro
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Nội dung SV tự học
- Tìm hiểu những bằng chứng
về thuyết kiến tạo mảng
- Các dạng tai biến địa động lực
ở Việt Nam
- Liệt kê các trận động đất đã
xảy ra ở Việt Nam
- Nêu nguyên nhân và hệ quả
của hiện tượng trượt lở đất

- Các biều hiện của biến đổi khí
hậu đang xảy ra trên Trái Đất
hiện nay
- Vẽ sơ đồ và phân tích cơ chế
hoạt động của Elnino và
Lanhina

- Lũ lụt và hạn hán ở nước ta,
nguyên nhân, hậu quả
- Tìm hiểu các vùng đập ngập
nước
- Hiện tượng hoang mạc hóa ở
miền Trung Việt Nam
- Tìm hiểu thiên tai do sinh vật
gây ra ở địa phương em ở Việt
Nam (nguyên nhân và hậu quả)
- Tìm hiểu một số hệ thống
quản lí tài nguyên, quản lí thiên
tai trên thế giới.
- Tự xây dựng một kế hoạch

3. Lập kế hoạch xử lí rủi ro
4. Giám sát và điều chỉnh rủi ro
5. Quản lí rủi ro
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quản lí rủi ro

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phân tích không gian môi trường

Mã học phần: NQM0265

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 20h
4.2. Thực hành: 20h
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu không gian, tích hợp các
công cụ GIS trong phân tích không gian, phương pháp rút mẫu, xác định được các quy luật phân bố
không gian, các mô hình sinh thái tối ưu trong quản lý tài nguyên và môi trường.
5.2. Kỹ năng
Sau khi học xong học phần, sinh viên thành thạo các công cụ và quy trình xử lý số liệu phân tích
không gian, bao gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu, rút mẫu trong nghiên cứu, tính toán và phân tích được các
quy luật phân bố không gian, xây dựng các mô hình tối ưu trong sinh thái và quản lý tài nguyên rừng,
môi trường.
5.3. Năng lực tự chịu trách nhiệm
Mỗi sinh viên hiểu và giải thích được các phương pháp xử lý số liệu không gian – GIS, ứng dụng
các phương pháp phân tích không gian trong phân tích các quy luật sinh thái trong quản lý tài nguyên và
môi trường; có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về ứng dụng các công cụ phân tích số liệu không
gian trong quản lý tài nguyên và môi trường, các phương pháp rút mẫu, ứng dụng các kỹ thuật phân tích
không gian, bao gồm: phân tích và xử lý số liệu dạng, nội suy không gian, phân tích bề mặt, xác định
quy luật phân bố và xây dựng các mô hình tối ưu.
7. Thông tin về giảng viên
(1) Vũ Đức Toàn
Số ĐT: 0915771984
(2) Nguyễn Thị Bích Ngọc Số ĐT: 0977778046
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia đầy
đủ các buổi thực hành thực tập.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm thảo luận) có
trọng số 50%.
+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 10%
+ Điểm kiểm tra giữa học kỳ: 20%
+ Điểm thực hành: 20%
- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thảo luận.
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11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Trần Quang Bảo, Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Văn Duẩn (2014), Ứng dụng GIS trong quản lý tài
nguyên rừng và môi trường, Giáo trình trường Đại học Lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
2. Nguyễn Hải Tuất, Trần Quang Bảo, Vũ Tiến Thịnh (2011), Ứng dụng số số phương pháp định
lượng trong nghiên cứu sinh thái rừng, Sách chuyên khảo Trường Đại học Lâm nghiệp, Nxb Nông
nghiệp, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
3. Phùng Văn Khoa (2013), Ứng dụng công nghệ không gian địa lý trong quản lý tài nguyên và
môi trường lưu vực, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương I: Giới thiệu chung 1.1. Một số khái niệm cơ bản trong phân Đọc trước tài liệu
về phân tích không gian môi tích không gian
từ trang 7-21.
trường
1.2. Ý nghĩa của phân tích không gian Tham khảo tài liệu
2 tiết
trong nghiên cứu môi trường
[3].
1.3. Các kiểu phân bố không gian cơ bản
1.4. Liên hệ giữa phân tích không gian,
thống kê toán học và GIS.
1.5. Một số phần mềm phân tích không
gian thông dụng
Chương II: Một số phương
2.1. Kế hoạch và phương pháp rút mẫu Đọc trước tài liệu
pháp rút mẫu không gian cơ không gian
2 .
bản
2.2. Phương pháp rút mẫu không gian kiểu
4 tiết
ô (Quadrat Sampling)
2.3. Phương pháp rút mẫu không gian kiểu
khoảng cách (Distance Sampling)
Chương III: Phân tích dữ liệu 3.1. Dữ liệu Raster
Đọc trước tài liệu [1]
không gian dạng Raster
3.2. Chuyển đổi dữ liệu Vector – Raster
từ trang 23-33. Tham
4 tiết
3.3.Tính toán xử lý dữ liệu dạng Raster
khảo tài liệu [3].
3.4. Phân tích dữ liệu dạng Raster
3.5. Phân tích bản đồ tài nguyên thiên
nhiên.
3.6. Chồng ghép bản đồ và mô hình hóa
Bài thực hành 1: Phân tích dữ - Chuyển đổi dữ liệu bản đồ Vertor sang Đọc trước tài liệu [1]
liệu dạng Raster và mô hình Raster
từ trang 23-33. Tham
hóa (model) bằng phần mềm - Phân tích dữ liệu Raster và mô hình hóa
khảo tài liệu [3].
ArcGIS
10 tiết
Chương IV: Phương pháp nội 4.1. Tổng quan về các phương pháp nội Đọc trước tài liệu
suy không gian (spatial
suy không gian
2 . Tham khảo tài
interpolation methods)
4.2. Các phương pháp nội suy không gian
liệu [3].
4 tiết
Thực hành bài 2: Nội suy
Xây dựng bản đồ lượng mưa trung bình Đọc trước tài liệu
không gian
năm bằng công cụ nội suy không gian trên
2 . Tham khảo tài
5 tiết
ArcGIS
liệu [3].
Chương V: Quy luật phân bố 5.1. Phương pháp xác định quy luật phân Đọc trước tài liệu
không gian
bố không gian
2 .
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4 tiết
Thực hành bài 3: Quy luật
phân bố không gian.
5 tiết
Chương VI: Ứng dụng GIS
phân tích không gian trong
quản lý tài nguyên Môi
trường
2 tiết

5.2. Một số quy luật phân bố trong không
gian
- Quy luật phân bố cây rừng trong không Đọc trước tài liệu
gian
2 .
- Quy luật phân bố các chỉ tiêu sinh trưởng
trong không gian
4.1. Các khái niệm cơ bản
Đọc trước tài liệu
4.2. Một số ứng dụng phân tích không gian
2 . Tham khảo tài
trong quản lý tài nguyên và môi trường
liệu [3].
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Sản xuất sạch hơn

Mã học phần: NQM0204

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30h
4.2. Thực hành: 0h
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Mục tiêu của học phần là giới thiệu và trang bị cho sinh viên kiến thức về phương
pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt
động phát triển kinh tế.
- Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình môn học, sinh viên có kiến thức về SXSH và khả
năng tổ chức thực hiện SXSH trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ..
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Biết cách tiếp cận với các nhà doanh nghiệp và truyền bá/vận
động thực hiện sản xuất sạch hơn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần Sản xuất sạch hơn cung cấp các kiến thức cơ bản, lợi ích của sản xuất sạch hơn. Đưa ra
các phương pháp đánh giá và quy trình cho các mô hình Sản xuất sạch hơn, từ đó áp dụng sản xuất sạch
hơn vào các lĩnh vực trong một số lĩnh vực Công nghiệp, Dịch vụ và Sản phẩm. Đánh giá được vòng
đời, đưa ra các hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn. Nắm bắt được hiện trạng và tiềm năng
của Sản xuất sạch hơn ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam
7. Thông tin giảng viên
1. Trần Hồng Sơn, Điện thoại: 0947140785
2. Vũ Phương Liên, Điện thoại: 0914931089
8. Nhiệm vụ của người học
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập bao gồm: giáo trình chính, tài liệu tham khảo.
- Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập được
giảng viên giao cho, tham gia đầy đủ các buổi thực hành.
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.Quy định trong số điểm như
sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận). Có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 5%
Điểm thảo luận: 5%
Điểm thi giữa học phần: 30%
Điểm chuyên cần: 5%
Điểm tiểu luận (thu hoạch): 5%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
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12.1. Giáo trình chính
1. Phạm Khắc Liệu, Trần Anh Tuấn (2011), Giáo trình môn học Sản xuất sạch hơn. Huế.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Nguyễn Hoàng Trí (2006), Sinh quyển và các khu dự trữ sinh quyển, ĐH Sư Phạm Hà Nội.
3. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ (2001), Đánh giá tác động môi trường, NXB ĐHQG HN.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Sự hình thành và phát triển của ý
Bài 1 Tổng quan
tưởng sản xuất sạch hơn
về sản xuất sạch
1.2. Định nghĩa sản xuất sạch hơn
hơn
1.3. Các khái niệm và thuật ngữ liên
(Lý thuyết 2 tiết)
quan đến sản xuất sạch hơn
1.4. Các giải pháp sản xuất sạch hơn
Bài 1 Tổng quan
1.5. Các lợi ích của sản xuất sạch hơn
về sản xuất sạch
hơn (tiếp)
(Lý thuyết 2 tiết)
Bài 2. Phương Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
pháp luận đánh ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN
giá sản xuất sạch 2.1. Tổng quan
hơn
(Lý thuyết 2 tiết)
2.2. Quy trình DESIRE
Bài 2 (tiếp)
2.2.1. Giai đoạn khởi động
(Lý thuyết 2 tiết)

Đọc trước Đọc trước độc trước tài liệu
[1] về cá nội dung Chương - Sự hình
thành và phát triển của ý tưởng sản xuất
sạch hơn; Định nghĩa sản xuất sạch
hơn; Các khái niệm và thuật ngữ liên
quan đến sản xuất sạch hơ; Đọc trước
các nội dung liên quan trong TLTK số 2.
Đọc trước độc trước tài liệu [1] về cá nội
dung Chương 1- Các giải pháp sản xuất
sạch hơn; Các lợi ích của sản xuất sạch
hơn. Đọc trước các nội dung liên quan
trong TLTK số 2, 3.
Đọc trước độc trước tài liệu [1] về cá nội
dung Chương 2 Phương pháp luận đánh
giá sản xuất sạch hơn.Đọc trước các nội
dung liên quan trong TLTK số 2,3.

Đọc trước tài liệu [1] Chương 2
Đọc trước các nội dung liên quan trong
TLTK số [2,3].
2.2.2. Giai đoạn phân tích các công đoạn Đọc trước tài liệu [1] Chương 2-Giáo
2.2.3. Giai đoạn đề xuất các giải pháp
trình. Giai đoạn phân tích các công
Bài 2 (tiếp)
SXSH
đoạn; Giai đoạn đề xuất các giải pháp
(Lý thuyết 2 tiết)
SXSH. Nghiên cứu trước các bài đọc
thêm và bài tập ở cuối giáo trình; và ở
TLTK số [5].
2.2.4. Giai đoạn lựa chọn giải pháp
Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung
SXSH
Giai đoạn lựa chọn giải pháp SXSH.
Bài 2 (tiếp)
Nghiên cứu trước các bài đọc thêm và
(Lý thuyết 2 tiết)
bài tập ở cuối giáo trình; và ở TLTK số
[5].

Bài 2 (tiếp)
(Lý thuyết 2 tiết)

Bài 3. Áp dụng
sản xuất sạch hơn
trong một số lĩnh
vực.

2.2.5. Giai đoạn thực thi giải pháp SXSH Đọc trước tài liệu [1] về các nội
2.2.6. Giai đoạn duy trì giải pháp SXSH dungGiai đoạn thực thi giải pháp SXSH;
Giai đoạn duy trì giải pháp
SXSH;Nghiên cứu trước các bài đọc
thêm và bài tập ở cuối giáo trình; và ở
TLTK số [5].
Chương 3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU
Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung Áp
ĐIỂN HÌNH VỀ SẢN XUẤT SẠCH
dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất
HƠN
công nghiệp
3.1. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản
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(Lý thuyết 2 tiết) xuất sạch hơn trong côn nghệ sản xuất
bia
3.1. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung Áp
Bài 3 (tiếp)
xuất sạch hơn trong côn nghệ sản xuất dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất
(Lý thuyết 2 tiết)
bia (tiếp theo)
công nghiệp (tiếp theo
3.1. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung Áp
Bài 3 (tiếp)
xuất sạch hơn trong công nghiệp dệt
dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất
(Lý thuyết 2 tiết)
nhuộm
công nghiệp (tiếp theo.
3.2. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung.
Bài 3 (tiếp)
dịch vụ khách sạn
Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các
(Lý thuyết 2 tiết) 3.3. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các dịch vụ; Áp dụng sản xuất sạch hơn
sản phẩm
trong các sản phẩm.
Bài 4. Đánh giá Chương 4. ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI, HỆ Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung..
vòng đời, hệ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Đánh giá vòng đời (LCA); Hệ thống
thống quản lý môi VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN
quản lý môi trường (EMS
trường và sản xuất 4.1. Đánh giá vòng đời (LCA)
sạch hơn
4.2. Hệ thống quản lý môi trường (EMS)
(Lý thuyết 2 tiết)
4.3. ISO 14000 và quản lý môi trường
Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung
4.4. Quan hệ giữa sản xuất sạch hơn,
.ISO 14000 và quản lý môi trường;
Bài 4 (tiếp)
LCA và ISO 14001
Quan hệ giữa sản xuất sạch hơn, LCA
(Lý thuyết 2 tiết)
và ISO 14001
Đọc trước các phần của TLTK số [6]
Bài 5. Hiện trạng Chương 5. HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM
Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung.
sản xuất sạch hơn NĂNG CỦA SẢN XUẤT SẠCH HƠN Sản xuất sạch hơn trên thế giới
(Lý thuyết 2 tiết) 5.1. Sản xuất sạch hơn trên thế giới
Bài 5 (Tiếp)
5.2. Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam
Đọc trước tài liệu [1] về các nội dung. .
(Lý thuyết 2 tiết)
Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quy hoạch môi trường

Mã học phần: NQM0266

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 25 giờ.
4.2. Thực hành: 10 giờ.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về nội dung, các nguyên tắc cơ bản
thiết kế quy hoạch môi trường quản lý và các giải pháp bảo vệ Môi trường
5.2. Kĩ năng: Sau khi học xong môn này, sinh viên hiểu rõ và nắm vững kiến thức quy hoạch môi
trường như một công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý môi trường và quy hoạch môi trường lãnh
thổ.
5.3. Thái độ: Giúp sinh viên thay đổi hành vi, có thái độ tích cực và chủ động trong quy hoạch và
bảo vệ môi trường
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần gồm 4 chương: Môi trường, Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi
trường, Nội dung Quy hoạch Môi Trường và Các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường, Sử
dụng đất và quy hoạch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. TS. Trần Thị Hằng, ĐT: 0915.607.559, email: hang.tran256@gmail.com
7.2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, ĐT: 0977.731.604,
email: nguyennhungtbu@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Đảm bảo thời gian lên lớp.
- Tích cực tham gia xây dựng bài, thể hiện những quan điểm cá nhân về các vấn đề đựơc nghiên
cứu.
- Làm các bài tập thảo luận thực hành đầy đủ.
- Tích cực tìm đọc các tài liệu có liên quan tới học phần, thường xuyên truy cập các trang Web để
có các thông tin số liệu cập nhật cho bộ môn.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
- Điểm quá trình (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì; trọng số 50%).
- Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 24 giờ trên lớp.
- Làm đầy đủ 1 bài kiểm tra giữa kì.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Vũ Quyết Thắng (2005), Quy hoạch môi trường, NXB ĐHQG, Hà Nội.
2. Lê Thạc Cán (1995), Cơ sở khoa học môi trường. Giáo trình giảng dạy đại học, 328tr.
12.2. Tài liệu tham khảo
3. Nguyễn Ngọc Dung (2010), Quản lý tài nguyên và môi trường, NXB Xâu dựng. Hà Nội.
4. Lưu Đức Hải (2007), Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB ĐHQGHN.
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5. Lê Văn Khoa (chủ biên) (2003), Khoa học môi trường. Nxb Giáo dục.
6. Mai Đình Yên (1997), Môi trường và con người. NXB Giáo dục.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1. Môi
1.1.
Môi trường và tài nguyên thiên - Khái niệm quy hoạch môi
trường. (5 giờ)
nhiên
trường
1.2.
Sinh quyển - hợp phần chính của - Quản lý môi trường cho phát
môi trường toàn cầu.
triển bền vững Quan điểm hệ
1.3.
Các chức năng của môi trường
thống trong nghiên cứu môi
trường
Chương 2. Những
khái niệm cơ bản
về quy hoạch môi
trường (5 giờ)

Chương 3. Nội
dung Quy hoạch
Môi Trường và
Các phương pháp
đánh giá trong quy
hoạch môi trường
(10 giờ)
Chương 4. Sử dụng
đất và quy hoạch
bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên (5 giờ)

Thực hành
(10 giờ)

2.1. Khái niệm Quy hoạch.
2.2. Quy hoạch môi trường.
2.3. Quy trình quy hoạch môi trường.
2.4. Cơ sở pháp lý của quy hoạch môi
trường ở Việt nam.
2.5. Nguyên tắc quy hoạch môi trường
3.1. Đánh giá hiện trạng môi trường
3.2. Đánh giá tác động môi trường các
dự án phát triển và dự báo các biến đổi
môi trường.
3.3. Chỉ số môi trường
3.4. Phân tích chi phí - lợi ích
3.5. Phương pháp mô hình hoá
3.6. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
4.1. Vấn đề pháp lý trong quy hoạch sử
dụng đất
4.2. Mục tiêu môi trường trong sử dụng
đất đai
4.3. đánh giá tính thích hợp của đất đai
và khả năng chịu tải
4.4. Các khu vực nhạy cảm môi trường /
nhạy cảm sinh thái
- Xây dựng sơ đồ vị trí của quy hoạch
trong công tác quản lý môi trường
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- Các đặc điểm của QHMT
- Tiếp cận sinh thái học trong Quy
hoạch Môi trường

- Phác thảo quy hoạch
- Xác định vấn đề tài nguyên môi
trường then chốt
- Thiết lập mục tiêu môi trường
- Đề xuất giải pháp
- Đánh giá phương án

- Quy hoạch phòng ngừa ô nhiễm
môi trường
- Quy hoạch tổng hợp môi trường
lưu vực
- Quy hoạch môi trường vùng ven
biển

- Viết báo cáo quy hoạch môi
trường đô thị.
- Viết báo cáo quy hoạch môi
trường nông thôn.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Độc học và sức khỏe môi trường

Mã học phần: NQM0176

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Khoa học môi trường đại cương
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 25 giờ.
4.2. Thực hành: 10 giờ.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến độc chất và những
ảnh hưởng của độc chất đối với môi trường sinh thái; giúp cho sinh viên hiểu được khái niệm về độc
chất và các quá trình vận chuyển của độc chất trong môi trường và trong cơ thể sinh vật, ảnh hưởng của
độc chất lên các quá trình đồng hoá và chuyển hoá các chất, ảnh hưởng của độc chất đến đời sống sinh
vật, nhất là con người.
5.2. Kĩ năng: Giúp cho sinh viên tránh xa các nguy cơ phơi nhiễm và lây nhiễm, đồng thời kiểm
soát việc sử dụng các hoá chất, các chất phụ gia trong thực phẩm và biết ngăn cản mọi hình thức thải
độc chất vào môi trường.
5.3. Thái độ: Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và sự nguy hại của các độc chất tới sức khỏe
con người và môi trường từ đó có thái độ và hành động đúng đắn trong thực tiễn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần gồm 3 chương: Giới thiệu chung về độc chất học và một số nguyên lý về
độc chất học môi trường, Đường đi của độc chất và độc học môi trường, Độc học của một số tác nhân
gây ô nhiễm môi trường.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. ThS. Trần Thị Thanh Hà, ĐT: 0987.641.559,
email: tranthithanhha13887.ht@gmail.com
7.2. ThS. Bùi Thị Hoa Mận, ĐT: 0977.731.604, email: hmank57sphn@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Đảm bảo thời gian lên lớp.
- Tích cực tham gia xây dựng bài, thể hiện những quan điểm cá nhân về các vấn đề đựơc nghiên
cứu.
- Làm các bài tập thảo luận thực hành đầy đủ.
- Tích cực tìm đọc các tài liệu có liên quan tới học phần, thường xuyên truy cập các trang Web để
có các thông tin số liệu cập nhật cho bộ môn.
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần là 10 điểm. Công thức tính điểm như sau:
- Điểm quá trình (gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kì; trọng số 50%).
- Điểm thi kết thúc học phần tính trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 24 giờ trên lớp.
- Làm đầy đủ 1 bài kiểm tra giữa kì.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Lê Huy Bá (2006), Độc học môi trường cơ bản, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
12.2. Tài liệu tham khảo
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2. Trịnh Thị Thanh (2003), Độc học môi trường và sức khỏe con người, Nxb Đại học Quốc gia Hà
Nội.
3. Nguyễn Hữu Nghị (2006), Giáo trình Môi trường và sức khoẻ con người, Đại học Huế.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1. Giới thiệu chung về độc chất - Khái niệm về độc chất
học
- Tìm hiểu về các loại độc chất trong
- Khái niệm
thực tế tại địa phương
Chương 1. Giới
- Phân loại tác nhân độc học
- Tìm hiểu về lịch sử nghiên cứu độc
thiệu chung về độc
- Tính độc. Các đặc trưng của tính chất trên thế giới
chất học và một số
độc
nguyên lý về độc
- Quan hệ giữa liều lượng và sự
chất học môi trường
phản ứng
(5 giờ)
- Lịch sử nghiên cứu độc chất
1.2. Một số nguyên lý về độc chất
học môi trường
2.1. Đường đi của độc chất
- Các quá trình hấp thụ, phân bố,
- Quá trình hấp thụ
chuyển hoá, tích tụ và đào thải độc chất
Chương 2. Đường - Quá trình phân bố
trong cơ thể sinh vật.
đi của độc chất và - Quá trình chuyển hóa
- Khả năng khử độc của sinh vật và cơ
độc học môi trường - Quá trình tích tụ và đào thải
chế khử độc.
(10 giờ)
2.2. Độc học môi trường
- Tìm hiểu các chất độc tố trong môi
- Độc học môi trường đất
trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ của
- Độc học môi trường nước
con người.
- Độc học môi trường không khí
3.1. Độc học của một số tác nhân - Ảnh hưởng của độc chất đối với cơ
hoá học
thể sinh vật. Liên hệ với địa phương.
Chương 3. Độc học
3.2. Độc học của một số tác nhân - Các chất phụ gia trong thực phẩm và
của một số tác nhân
vật lý
ảnh hưởng của nó đối với sức khoẻ con
gây ô nhiễm môi
3.3. Độc học của một số tác nhân người.
trường (10 giờ)
sinh học
- Nghiên cứu thực tiễn địa phương về
việc sử dụng các chất phụ gia trong
thực phẩm.
- Đánh giá ảnh hưởng độc chất - Viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng độc
Thực hành
đến sức khoẻ cộng đồng.
chất đến sức khoẻ cộng đồng.
(10 giờ)
- Đánh giá ảnh hưởng của độc - Viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng của
chất đến môi trường.
độc chất đến môi trường.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng lượng

Mã học phần: NQM0267

2. Số tín chỉ:
2
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Quản lý tài nguyên khoáng sản
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 30 tiết
4.2 Thực hành: 0 h
5. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về quản lý và sử dụng tiết kiệm năng lượng,
những vấn đề trong quá trình sử dụng năng lượng, các phương cách quản lý năng lượng.
- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên nắm được cách thức quản lý và sử dụng hiệu, tiết kiệm các
dạng năng lượng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: làm chủ được kiến thức và chuyên môn; có trách nhiệm đối với
nhiêmh vụ được giao, có sáng kiến, dám nghĩ dám làm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tiết kiệm năng
lượng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 3 chương: Năng lượng và các vấn đề về năng lượng; Quản lý năng lượng; Phương
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
7. Thông tin về giảng viên: 1. Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
2. Nguyễn Thị Minh Châu Số ĐT: 0978 747 595
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv...
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, tham gia đầy
đủ các buổi thảo luận
9. Quy định đánh giá người học
- Điểm học phần bao gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm
như sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 20%
Điểm chuyên cần: 10%
Điểm thi giữa học phần,kiểm tra thường xuyên: 20%
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài bài tập, thảo luận, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Bộ giáo dục và đào tạo (2010), giáo trình Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,
NXB Giáo dục.
12.2. Tài liệu tham khảo
2. Lê Văn Khoa (2013), Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo dục dục
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13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Chương 1: Năng lượng
và các vấn đề về năng
lượng
(LT 3 tiết)

Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1.1 Định nghĩa năng lượng
Đọc trước tài liệu [1] từ trang
1.2 Mối quan hệ giữa năng lượng và 7 - 17 về nội dung Năng
môi trường
lượng; Các dạng năng lượng;
1.3 Hiệu quả tiết kiệm năng lượng
Quá trình chuyển hóa năng
lượng

Chương 1: Năng lượng
và các vấn đề về năng
lượng
(LT 3 tiết)

1.4 Các nguồn năng lượng
1.4.1 Năng lượng không tái tạo
1.4.2 Năng lượng tái tạo

Đọc trước tài liệu [1] từ trang
22 - 151 về nội dung Năng
lượng không tái tạo; Năng
lượng tái tạo

Chương 1: Năng lượng
và các vấn đề về năng
lượng
(LT 3 tiết)

1.3 Quá trình chuyển hóa năng lượng
1.4 Những vấn đề xảy ra trong sử dụng
năng lượng
- vấn đề ô nhiễm môi trường
- Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên,
nhiên liệu

Đọc trước tài liệu [2] từ trang
18 - 21 về nội dung những vấn
đề xảy ra trong sử dụng năng
lượng

Chương 1: Năng lượng
và các vấn đề về năng
lượng
(LT 2 tiết)

Chương 2. Quản lý
năng lượng
(LT 3 tiết)

Chương 3. Phương
pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu
quả
(LT 3 tiết)
Chương 3. Phương
pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu
quả
(LT 3 tiết)
Chương 3. Phương
pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu
quả
(LT 3 tiết)

Xác định hiện trạng sử dụng
năng lượng, phân tích nguyên
Nhận diện các vấn đề trong quá trình sử
nhân và hậu quả của các vấn
dụng năng lượng
đề trong quá trình sử dụng
năng lượng
2.1. Hệ thống quản lý năng lượng
Đọc tài liệu [1] từ trang 201 2.2. Chính sách năng lượng của một số
220 về nội dung Chính sách
quốc gia trên thế giới
năng lượng của một số quốc
2.3 Chính sách năng lượng ở Việt Nam
gia trên thế giới; Chính sách
2.4 Quản lý năng lượng cho gia đình và
năng lượng ở Việt Nam; Hệ
nhà máy
thống quản lý năng lượng
* Kiểm tra chương 1 và 2
Đọc tài liệu [2] từ trang 48 - 53
3.1 Điện năng và quá trình sản xuất – về các nội dung điện năng và
truyền tải – phân phối điện năng
quá trình sản xuất – truyền tải –
3.2 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và phân phối điện năng; Sử dụng
hiệu quả trong sản xuất công nghiệp
năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả trong sản xuất công nghiệp
3.3 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả trong xây dựng, chiếu sáng
Đọc tài liệu [2] từ trang 54 công cộng
56 về các nội dung sử dụng
3.4 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
các thiết bị điện tiết kiệm và
hiệu quả trong giao thông vận tải
hiệu quả.
3.5 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
Xây dựng mô hình sử dụng điện tiết đánh giá ưu nhược điểm của
kiệm hiệu quả
các phương cách sử dụng điện
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Chương 3. Phương
pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu
quả
(LT 3 tiết)

Đọc tài liệu [2] từ trang 56 3.6 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
62 về các nội dung Sử dụng
hiệu quả trong hoạt động dịch vụ và hộ
năng lượng tiết kiệm và hiệu
gia đình
quả trong hoạt động dịch vụ và
3.7 Các biện pháp thúc đẩy sử dụng
hộ gia đình; Các biện pháp
năng lượng tiết kiệm hiệu quả
thúc đẩy sử dụng năng lượng
tiết kiệm hiệu quả

Chương 3. Phương
pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu
quả
(LT 3 tiết)

Xây dựng phương án sử dụng nhiên liệu Đọc tài liệu [2] từ trang 165 tiết kiệm hiệu quả cho các trường hợp 168 về các nội dung Sử dụng
cụ thể
các dạng nhiên liệu khác tiết
kiệm và hiệu quả

Chương 3. Phương
pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu
quả
(LT 3 tiết)

Xây dựng phương án sử dụng nhiên liệu
Xây dựng phương án sử dụng
tiết kiệm hiệu quả cho các trường hợp
nhiên liệu tiết kiệm hiệu quả
cụ thể (tiếp)
cho các trường hợp cụ thể
* Kiểm tra chương 3 và 4
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp

Mã học phần: NQM0268

2. Số tín chỉ: 05
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Quản lý tài nguyên thực vật, Quản lý tài nguyên đất, Trắc địa bản đồ,
Nguyên lý bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý và xử lý chất thải rắn.
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết:
4.2. Thực hành (Thực tập): 225 giờ thực địa
5. Mục tiêu của học phần
Củng cố kiến thức lý thuyết đã học trên lớp của các học phần: Quản lý tài nguyên thực vật, Quản
lý tài nguyên đất đai, Nguyên lý bảo tồn đa dựng sing học, Trắc địa bản đồ, Quản lý và xử lý chất thải
rắn.
Giúp cho sinh viên củng cố lý thuyết đã học, sử dụng thành thạo bản đồ địa hình, các thiết bị đo
đạc để thành lập bản đồ địa hình, tính toán diện tích một khu vực.
Giúp sinh viên ôn tập lại những kiến thức lý thuyết về Quản lý tài nguyên đất và vận dụng kiến
thức vào thực tế sản xuất; Giúp sinh viên biết cách nhìn nhận vấn đề, thu thập số liệu, tổng hợp số liệu,
phân tích đánh giá tình hình quản lý tài nguyên nguyên đất bền vững cho 1 địa điểm cụ thể.
Sau khi kết thúc học phần sinh viên hiểu được khái niệm, giá trị của đa dạng sinh học nói chung
và với Việt Nam nói riêng, thực trạng suy thoái đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, các
phương pháp bảo tồn cũng như chính sách,thể chế liên quan đến bảo tồn,các phương pháp điều tra đánh
giá đa dạng sinh học phục vụ công tác xây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.
Giúp sinh viên nắm được các phương pháp, kỹ năng quản lý và xử lý chất thải rắn; tìm hiểu các
kiến thức thực tế vềquản lý và xử lý chất thải rắn trong cộng đồng.Trang bị cho sinh viên kỹ năng, kiến
thức chuyên sâu các hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắnđược áp dụng trong điều kiện thực tế.Giúp
sinh viên nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần cầu thị, làm việc theo nhóm; có ý thức
hơn trong việc bảo vệ môi trường và vận động mọi người xung quanh.
Môn học còn giúp sinh viên hiểu những phương pháp điều tra đánh giá hiện trạng đối tượng bảo
tồn, hiểu chức năng, nhiệm vụ các cơ sở bảo tồn và những nội dung cơ bản trong công tác quản lý bảo
tồn tài nguyên thực vật rừng, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp cận với nhiệm vụ quản lý bảo vệ tài
nguyên thực vật, có thể tham gia và thực hiện phương án bảo tồn thực vật rừng ở cơ sở.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Hướng dẫn đề cương chi tiết của học phần thực tập, điều tra nhận biết tài nguyên thực vật theo
tuyến, điều tra nhận biết thực vật theo ô tiêu chuẩn, khảo sát xây dựng kế hoạch quản lý bảo tồn tài
nguyên thực vật, thu và xử lý mẫu làm tiêu bản thực vật rừng, thi kết thúc học phần ngoài thực địa.
Sử dụng bản đồ đọc các nội dung địa hình, địa vật ngoài thực tế (nhà cửa, trạng thái thảm thực
vật, loại hình sử dụng đất, đường, thuỷ văn, dông, khe, v.v..) và định vị tương ứng chúng lên bản đồ.
Khảo sát địa hình, xác định các điểm khống chế của đường chuyền, sử dụng thiết bị đo đạc lập lưới
không chế. Trên cơ sở số liệu đo đạc được, lập bản đồ địa hình và tính toán diện tích khu vực đo.
Tìm hiểu luật và chính sách liên quan đến sử dụng đất tại địa phương; Đánh giá tình hình sử dụng
đất tại khu vực thực tập; Đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp trong
quản lý sử dụng tài nguyên đất bền vững.
Lập tuyến điều tra giám sát đa dạng sinh học, xác định sinh cảnh chính điều tra giám sát đa dạng
sinh học, điều tra giám sát chim, điều tra giám sát các loài thú nhỏ, điều tra giám sát thực vật và điều tra
sự tác động của người dân vào rừng.
Điều tra, đánh giá hiện trạng chất thải rắn tại địa phương, các biện pháp quản lý và xử lý chất thải
rắn trong cộng đồng. Xây dựng nội dung quản lý và xử lý chất thải rắn cho địa phương.
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7. Thông tin về giảng viên
1. Trần Quang Khải
Số ĐT: 0915.708.619
2. Nguyễn Thuỳ Trang
Số ĐT: 0973 738 512
3. Nguyễn Thị Minh Châu
Số ĐT: 0978 747 595
4. Đào Thị Mai Hồng
Số ĐT: 0916050925
5. Vũ Đức Toàn
Số ĐT: 0915.711.984
6. Phạm Đức Thịnh
Số ĐT: 0988.866.454
7. Đinh Văn Thái
Số ĐT: 0976.792.499
8. Trần Thị Thanh Hà
Số ĐT: 0987.641.559
9. Trần Thị Hằng
Số ĐT: 0915.607.559
10. Đào Nhân Lợi
Số ĐT: 0917002790
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo môn học vv... Tự học,
tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các mẫu biểu, dụng cụ, thiết bị tương ứng với
từng nội dung thực tập. Yêu cầu, kết thúc thực tập: Sinh viên phải biết:
Tham gia đầy đủ các buổi/giờ thực tập tại cơ sở (100% số buổi/giờ thực tập) và tuân thủ kế hoạch
thực tập của nhà trường, đề cương chi tiết của mỗi nội dung mà giáo viên phụ trách đoàn hướng dẫn.
Chuẩn bị đề cương chi tiết, các bảng biểu thu thập số liệu điều tra theo sự hướng dẫn của giảng
viên phụ trách từng nội dung.
Viết báo cáo thực tập theo từng nội dung (mỗi nội dung 01 báo cáo) nộp cho giảng viên phụ trách
nội dung.
Giữ gìn trang thiết bị, dụng cụ thực tập nếu để ra hỏng hóc phải đền bù tương xứng.
9. Quy định đánh giá người học
- Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên phải tự tổng hợp số liệu, xử lý và hoàn thành báo cáo thực
tập riêng cho từng nội dung thực tập.
- Điểm báo cáo thực tập là điểm trung bình các báo cáo cho từng nội dung thực tập (mỗi nội dung
thực tập phải đạt điểm 4 trở lên mới đạt yêu cầu, trường hợp một nội dung thực tập < 4 điểm phải thực
tập lại môn học)
- Điểm tổng hợp báo cáo = (Điểm báo cáo thực tập x 5 + Điểm ý thức x 5)/10.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được viết báo cáo thực tập, thi tại thực địa và công nhận kết quả thực tập khi đạt các
điều kiện sau:
- Tham gia 100% số buổi/tiết thực tập tại hiện trường.
- Tuân thủ các nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở thực tập (địa phương, doanh nghiệp,…),
kế hoạch thực tập của nhà trường và các quy định về chuyên môn do giảng viên hướng dẫn đề ra.
- Không vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức với địa phương, thầy cô giáo.
11. Thang điểm: 10 diểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
1. Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên (2000), Thực vật rừng, NXB Nông nghiệp.
2. Nguyễn Nghĩa Thìn (2007), Các phương pháp nghiên cứu thực vật, NXB Đại học quốc gia Hà
Nội.
3. Vũ Tiến Hinh và các tác giả (1992), Giáo trình Điều tra - quy hoạch - điều chế rừng, học phần
I - Đo đạc Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
4. Nguyễn Thanh Tiến và các tác giả (2008), Giáo trình Đo đạc lâm nghiệp, Trường Đại học
Nông lâm Thái Nguyên, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
5. Nguyễn Hữu Ngữ và Nguyễn Thị Hải (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông
nghiệp Hà Nội.
6. Đỗ Quang Huy, Nguyễn Hoàn Nghĩa, Đồng Thanh Hải, Nguyễn Đắc Mạnh (2009), Giáo trình
Đa dạng sinh học- NXB Nông nghiệp Hà Nội.
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7. Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn, Nxb Xây dựng, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, Số tiết
Nội dung lên lớp/hướng dẫn
Nội dung SV tự học
Nội dung QLTN Thực vật
- Hướng dẫn phương pháp điều tra thực vật
rừng theo tuyến.
- Hướng dẫn phương pháp điều tra thực vật
theo ô tiêu chuẩn.
Ngày 1: Hướng dẫn đề
- Hướng dẫn phương pháp thu và xử lý mẫu
cương chi tiết học phần
Sinh viên nghiên cứu tài
thực vật rừng làm tiêu bản.
thực tập thực vật (5 tiết
liệu, đề cương thực tập
- Hướng dẫn phương pháp tra cứu và định
thực địa).
danh tên loài thực vật rừng trong quá trình
điều tra và ở phòng thí nghiệm.
- Hướng dẫn viết báo cáo thực tập học phần
thực vật rừng.
Ngày 2: Điều tra, nhận - Điều tra, mô tả và nhận biết thực vật rừng
Sinh viên nghiên cứu tài
biết và phân biệt thực
theo tuyến.
liệu, đề cương thực tập
vật rừng theo tuyến (8
- Thu và xử lý tiêu bản thực vật rừng theo
tiết thực địa).
tuyến.
Ngày 3: Điều tra, nhận - Điều tra, mô tả và nhận biết thực vật rừng
Sinh viên nghiên cứu tài
biết và phân biệt thực
theo ô tiêu chuẩn.
liệu, đề cương thực tập
vật rừng theo ô tiêu
- Thu và xử lý tiêu bản thực vật rừng theo ô
chuẩn (8 tiết thực địa). tiêu chuẩn.
Ngày 4: Nghiên cứu
- Phỏng vấn cán bộ quản lý khu bảo tồn.
Sinh viên nghiên cứu tài
tìm hiểu các giải pháp
- Điều tra, thu thập số liệu về công tác quản lý liệu, đề cương thực tập
quản lý, bảo tồn thực
bảo tồn.
vật
- Xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch
quản lý bảo tồn thực vật.
Ngày 5: Ôn tập về - Ôn tập về nhận biết và mô tả thực vật rừng
Sinh viên nghiên cứu tài
nhận biết và mô tả thực theo tuyến.
liệu, đề cương thực tập
vật rừng theo tuyến và - Ôn tập vầ nhận biết và mô tả thực vật rừng
ô tiêu chuẩn (8 tiết theo ô tiêu chuẩn.
thực địa)
- Thu và xử lý tiêu bản thực vật rừng.
Ngày 6: Sáng: Ôn tập
- Ôn tập về nhận biết và mô tả thực vật rừng
Sinh viên nghiên cứu tài
về nhận biết và mô tả
theo tuyến.
liệu, đề cương thực tập
thực vật rừng theo
- Ôn tập vầ nhận biết và mô tả thực vật rừng
tuyến và ô tiêu chuẩn.
theo ô tiêu chuẩn.
Chiều: Thi kết thúc học - Thi kết thúc học phần thực vật rừng ngoài
phần thực vật rừng
thực địa.
ngoài thực địa (8 tiết
thực địa).
Nội dung Trắc địa bản đồ
Ngày 1 (buổi sáng):
1.1. Phổ biến Nội quy thực tập
Xem trước kế hoạch, đề
Lên đề cương chi tiết
1.2. Đề cương thực tập
cương thực tập phát tay
4 tiết
- Mục đích yêu cầu.
- Nội dung công việc.
- Phương pháp thực hiện.
- Đánh giá kết thúc học phần.
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Ngày 1 (buổi chiều):
Sử dụng thiết bị đo đạc
4 tiết
Ngày 2: Sử dụng bản
đồ địa hình
8 tiết

Ngày 3-4: Lập lưới
khống chế
16 tiết
Ngày 5-6: Đo vẽ thành
lập bản đồ
13 tiết

- Kế hoạch thời gian.
2.1. Sử dụng địa bàn
2.2. Sử dụng máy kinh vĩ đo góc, đo dài, đo
chênh cao
2.3. Sử dụng máy GPS
3.1. Sử dụng bản đồ trong phòng
- Đọc hiểu nội dung bản đồ
- Xác định tọa độ, độ cao của một điểm.
- Tính toán diện tích một khu vực trên bản đồ.
- Tính toán chiều dài địa vật tuyến.
3.2. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa
- Định hướng bản đồ.
- Xác định một điểm tương ứng ngoài thực
địa lên bản đồ.
4.1. Khảo sát cắm mốc khu đo
4.2. Đo đạc

5.1. Tính toán xử lý số liệu đo đạc
5.2. Vẽ bản đồ địa hình
5.3. Các nhóm báo cáo kết quả nghiên cứu
5.4. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết
bị, phần mềm bản đồ
Nội dung Nguyên lý BTĐD sinh học
Ngày
1: Hướng dẫncáchphân chia sinhcảnhchính.
Lậptuyếnđiềutragiámsá Phươngpháplậptuyếnđiềutragiámsátđadạngsin
tđadạngsinhhọc
hhọc
Ngày 2: Điều tra giám
sát các loài chim và
Phương pháp điều tra chim theo tuyến, điểm
điều tra giám sát thú
Phương pháp điều tra giám thú nhỏ
nhỏ
(8 tiết thực địa)
Ngày 3: Điều tra giám
sát thực vật
Các phương pháp điều tra giám sát thực vật
(8 tiết thực địa)
Ngày 4: Điều tra giám
sát sự tác động của Các phương pháp điều tra giám sát sự tác
người dân vào rừng
động của người dân vào rừng
(8 tiết thực địa)
Ngày 5: Phỏng vấn Xây dựng phiếu điều tra phỏng vấn
người dân, cán bộ cơ Nghe báo cáo viên trình bày về tình hình đa
sở và nghe báo cáo
dạng sinh học và công tác bảo tồn đa dạng
(8 tiết thực địa)
sinh học tại cơ sở
Ngày 6: Điều tra bổ
sung và hướng dẫn viết Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo và điều tra
báo cáo
bổ sung những số liệu còn thiếu
(5 tiết thực địa)
Nội dung Quản lý xử lý chất thải rắn
Phổ biến kế hoạch thực tập của môn.
Ngày thứ nhất
Phân chia nhóm và khu vực thực tập cho các
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Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập
Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập
Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

- Tiếp thu kế hoạch

nhóm.
Hướng dẫn SV nội dung thực tập; lập phiếu
phỏng vấn, điều tra.

Ngày thứ hai
Ngày thứ ba
Ngày thứ tư

Kiểm tra phiếu phỏng vấn của SV, nếu sai sót
yêu cầu chỉnh sửa.
Hướng dẫn, giám sát việc thực tập của SV
Hướng dẫn, giám sát việc thực tập của SV
Hướng dẫn, giám sát việc thực tập của SV
Hướng dẫn SV làm báo cáo

Ngày thứ năm

Ngày thứ sáu

Quản lý, giám sát SV làm báo cáo
Theo dõi kết quả của từng nhóm
Công khai sửa chữa, nhận xét và đánh giá
quá trình thực tập của từng nhóm

- Các nhóm xây dựng
phiếu phỏng vấn, điều
tra
- Chỉnh sửa, hoàn thiện
phiếu phỏng vấn
Phỏng vấn, điều tra tại
địa bàn được phân công
Phỏng vấn, điều tratại
địa bàn được phân công
Thăm quan, điều tra tại
cơ sở sản xuất
- Tập hợp các tài liệu và
kết quả thu thập được.
- Xây dựng phương án
quản lý chất thải cho địa
phương.
- Viết báo cáo
Nhóm 1, 2 báo cáo kết
quả
Nhóm 3, 4 báo cáo kết
quả

Nội dung Quản lý tài nguyên đất đai
Nội dung 1: Đánh giá
về tình hình quản lý đất Nội dung phỏng vấn: Các chính sách về đất
đai của khu vực thực đai; Đối tượng quản lý đất đai; Kiểm kê, lập Sinh viên nghiên cứu tài
tập.
hồ sơ theo dõi đất đai; Thuận lợi, khó khăn liệu, đề cương thực tập
(Ngày 1: 8 tiết)
trong công tác quản lý đất đai.
Nội dung 2: Đánh giá
tình hình sử dụng đất
của khu vực thực tập.
a) Đánh giá hiện trạng Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của bản
sử dụng và tiềm năng (chính là tổng diện tích đất tự nhiên của bản)
đất của khu vực.
Đánh giá tiềm năng đất của bản: Chính là
(Ngày 2: 8 tiết)
đánh giá chất lượng đất, độ dốc, khó khăn của
đất.
b) Đánh giá mức độ
suy thoái đất và biện
pháp của địa điểm thực
tập (hoặc là đánh giá Các nguyên nhân gây ra suy thoái đất và biện
các nhân tố tác động pháp phòng chống suy thoái đất của khu vực.
đến sử dụng đất của địa
điểm thực tập).
(Ngày 3: 4 tiết)
c) Đánh giá các hoạt
động sản xuất của khu Đánh giá các hoạt động sản xuất của khu vực
vực.
thực tập
(Ngày 3: 4 tiết)
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Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

Sinh viên nghiên cứu tài
liệu, đề cương thực tập

d) Đánh giá, lựa chọn
cơ cấu cây trồng vật
nuôi của khu vực.
(Ngày 4: 8 tiết)

Đánh giá, lựa chọn cơ cấu cây trồng vật nuôi
cho khu vực thực tập

e) Đánh giá một số mô
hình sử dụng đất.
(Ngày 5: 8 tiết; Ngày
6: 4 tiết)

Mô tả mô hình (Vị trí, độ cao, loại đất, diện
tích, loài cây, mật độ, năm trồng, phương thức
trồng, tình hình sinh trưởng, kỹ thuật áp dụng
Sinh viên nghiên cứu tài
…)
liệu, đề cương thực tập
Thuận lợi, khó khăn của mô hình
Đánh giá hiệu quả của mô hình (hiệu quả
kinh tế, xã hội, sinh thái).

Nội dung 3: Đánh giá
thuận lợi, khó khăn,
cơ hội, thách thức và
đề xuất các giải pháp
trong quản lý sử dụng
tài nguyên đất bền
vững. (Ngày 6: 4 tiết)

Đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách
thức về vấn đề quản lý, sử dụng đất của khu
vực
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Mã học phần: NQM0269

2. Số tín chỉ:
10
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết:
4.2. Thực hành (Thực tập): 450 giờ thực tập tại thực địa
5. Mục tiêu học phần
- Giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn một cách chủ động, sáng
tạo. Tăng cường khả năng làm việc độc lập, tư duy lôgic.
- Giúp sinh viên tổng kết kiến thức đã được đào tạo trong khoá học, làm quen với công việc xây
dựng đề cương nghiên cứu và giải quyết một vấn đề khoa học.
- Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm: Mỗi sinh viên sẽ được giao hoặc lựa chọn một đề tài nghiên cứu
phù hợp với chuyên môn và khả năng của sinh viên.
7. Thông tin về giảng viên
Các giảng viên cán bộ trong bộ môn hoặc các giảng viên khác có chuyên ngành phù hợp với
chuyên ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường.
8. Nhiệm vụ của người học
Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu học tập như sách giáo trình, tài liệu tham khảo vv... liên quan đến
lĩnh vực sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.
Tuân thủ kế hoạch thực tập của nhà trường, quy định của giáo viên hướng dẫn.
Sinh viên phải thực tập theo đề cương mà giáo viên hướng dẫn và bộ môn chuyên môn khoa phê
duyệt. Đề cương phải bao hàm các nội dung chính: Tên đề tài, mục tiêu của đề tài, nội dung và phương
pháp tiến hành, kế hoạch thực hiện, dự kiến kết quả,...
Chấp hành quyết định phân công, kế hoạch thực tập của nhà trường đã phê duyệt, nội quy, quy
định của cơ quan, địa phương nơi thực tập.
Kết thúc đợt thực tập sinh viên phải nộp 05 bản báo cáo chuyên đề tốt nghiệp theo mẫu của bộ
môn chuyên môn hoặc của khoa.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm Chuyên đề thực tập là điểm chấm báo cáo Chuyên đề thực tập do hội đồng chấm chuyên
đề thực hiện.
- Sinh viên phải bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp trước hội đồng chấm.
- Hội đồng chấm chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm 5 thành viên như sau:
+ Chủ tịch hội đồng:
1 người
+ Phản biện:
2 người
+ Ủy viên, thư ký:
2 người
- Hội đồng chấm chuyên đề do bộ môn chuyên môn và khoa đề xuất.
10. Điều kiện để sinh viên được bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Phải tuân thủ kế hoạch thực tập chuyên đề tốt nghiệp của nhà trường đã được phê duyệt.
- Phải tuân thủ đề cương chi tiết đã được phê duyệt và nội dung chuyên môn do giáo viên hướng
dẫn đặt ra.
- Trung thực, khách quan với số liệu điều tra thu được.
- Tuân thủ các nội quy, quy chế của nhà trường, của địa phương nơi thực tập, không vi phạm pháp
luật.
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11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
Sinh viên phải chuẩn bị tài liệu tham khảo phù hợp với Chuyên đề thực tập được giao.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
- Mỗi sinh viên phải nhận một
Nhận thầy giáo hướng giảng viên/cán bộ phù hợp với Sinh viên chủ động liên hệ và nhận
dẫn
chuyên ngành đào tạo để hướng thầy hướng dẫn
dẫn khoa học.
- Mỗi sinh viên phải được giao Sinh viên lựa chọn hướng nghiên
Giao tên Chuyên đề tốt một chuyên đề thực tập tốt nghiệp cứu (tên đề tài) dưới sự định hướng,
nghiệp
phù hợp với chuyên ngành được giúp đỡ khoa học của giảng viên
đào tạo.
hướng dẫn
Giảng viên hướng đẫn các em sinh
Xây dựng đề cương chi viên xây dựng đề cương chi tiết Sinh viên tham khảo tài liệu, chủ
tiết Chuyên đề tốt thực tập chuyên đề tốt nghiệp theo động xây dựng đề cương chi tiết
nghiệp
mẫu của khoa và bộ môn chuyên trình giảng viên hướng dẫn.
môn.
Sinh viên phải nộp đề cương chi tiết
Nộp đề cương thực tập
Nộp cho bộ môn chuyên môn
theo thời gian quy định trong kế
tố nghiệp
hoạch thực tập của nhà trường.
Giảng viên hướng dẫn định hướng Sinh viên phải điều tra, bố trí các thí
Thực tập ngoài hiện cho sinh viên trong quá trình thu nghiệm, thu thập số liệu, … theo
trường
thập số liệu, bảo đảm trung thực quy định của đề cương chi tiết và
khách quan và phù hợp với đề tài. giảng viên hướng dẫn
Sinh viên căn cứ vào các số liệu thu
thập được viết báo cáo chuyên đề tốt
nghiệp theo mẫu quy định của khoa
và bộ môn chuyên môn, tuân thủ
Nộp số liệu gốc và báo
Nộp cho bộ môn chuyên môn
mọi quy định của giảng viên hướng
cáo thực tập tốt nghiệp
dẫn về mặt chuyên môn.
Thời gian nộp số liệu gốc và báo cáo
thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch
của Nhà trường.
Hội đồng chấm chuyên đề nghe Sinh viên phải bảo vệ chuyên đề tốt
Bảo vệ chuyên đề tốt sinh viên báo cáo, góp ý và đặt các nghiệp trước hội đồng, trả lời các
nghiệp
câu hỏi về vấn đề nghiên cứu của câu hỏi, chỉnh sửa báo cáo theo ý
sinh viên thực hiện.
kiến góp ý của hội đồng.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Mã học phần: VNN0002)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 tiết
4.2. Thực tế điền dã: 03 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Về kiến thức
- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về: Văn hóa – Văn hóa học, phân biệt các thuật
ngữ: Văn hóa, Văn minh, Văn vật, Văn hiến.
- Đặc trưng, chức năng của văn hóa; tọa độ không gian văn hóa Việt Nam
- Các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, Văn hóa ứng xử với môi trương tự
nhiên, xã hội; Tập tục, tín ngưỡng…
- Tiến trình văn hóa Việt Nam...
- Văn hóa vùng miền và cách tiếp cận: Căn cứ phân chia, các giá trị văn hóa đặc trưng cơ bản của
từng vùng, miền và cách tiếp cận…
- Các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc: Điều kiện tự nhiên: kinh tế xã hội; cư dân; xã hội
nông thôn truyền thống; văn hóa vật chất – tinh thần; tri thức bản địa; phong tục tập quán, luật tục…
5.2. Kỹ năng
- Giúp cho sinh viên hiểu được những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa
Tây Bắc nói riêng; với các giá trị văn hóa cơ bản và đặc trưng của: tri thức bản địa; tính cộng đồng, tính
tự trị của làng bản; bản sắc văn hóa, ngôn ngữ; phong tục tập quán, luật tục, ứng xử, giao tiếp, quy định
về lề luật…
- Có thái độ ứng xử hài hòa với những vấn đề đặt ra trong thực tế cuộc sống, giải quyết mối quan
hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên; vận dụng vào
quá trình công tác tại địa phương.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập những nội dung trọng yếu sau:
- Những vấn đề chung về văn hóa và văn hóa học, văn minh, văn vật, văn hiến; các thành tố của
văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam; văn hóa vùng miền và cách tiếp cận (Căn cứ phân chia,
các giá trị văn hóa đặc trưng cơ bản của từng vùng, miền…)
-Các thành tố của văn hóa Việt Nam: văn hóa nhận thức, Văn hóa ứng xử với môi trương tự
nhiên, xã hội; tập tục, tín ngưỡng…
- Đặc trưng cơ bản và điển hình của văn hóa Tây Bắc:
+ Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, cư dân (cộng đồng 26 dân tộc ở Tây Bắc)
+ Xã hội nông thôn truyền thống
+ Tính cộng đồng, tính tự trị của làng, bản
+ Tri thức bản địa
+ Phong tục tập quán, luật tục, ứng xử, gia otiếp…
7. Thông tin về giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Lực; số điện thoại 0915.802.693
2. TS. Dương Hà Hiếu; số điện thoại 0915513031
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, giáo trình.
- Lên lớp theo đúng quy định và làm bài tập được giao.
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9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + điểm thi kết thúc HP. Tuỳ heo HP, GV quy định trọng số
điểm trên quy định sau:
- Điểm bộ phận bao gồm: Điểm KT thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa HP,
điểm tiểu luận, có trọng số 50 %.
- Điểm thi kết thúc HP: có trọng số 50 %.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
+ Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng HP.
+ Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng HP.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết tiểu luận
- Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu giáo trình chính:
- Trần Ngọc Thêm – (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Trần Quốc Vượng – Chủ biên (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Chương 1. Những 1. Nguồn gốc, định nghĩa văn hóa
- Nguồn gốc của văn hóa
vấn đề chung về
2. Chức năng và đặc trưng của văn hóa
- Tìm hiểu về định nghĩa
văn hóa và văn
3. Tọa độ, không gian văn hóa Việt Nam
văn hóa của Thủ tướng
hóa học (10 tiết)
4. Tiến trình văn hóa Việt Nam
Phạm văn Đồng.
5. Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, - Tìm hểu về định nghĩa văn
văn vật
hóa của Chủ tịch Hồ Chí
6. Văn hóa học và thành tựu đạt được hiện Minh.
nay.
- Tìm hiểu về định nghĩa
7. Văn hóa vùng miền:
văn hóa của UNESCO.
- Căn cứ phân chia...
- Nguồn gốc dân tộc Việt
- Các vùng văn hóa và đặc trưng cơ bản:
Nam.
- Văn hóa vùng ĐB châu thổ sông Hồng
- Mối quan hệ giữa văn hóa
- Văn hóa vùng Đông Bắc
Việt Nam với các nước
- Văn hóa Thăng Long
trong khu vực và quốc tế
- Văn hóa vùng Kinh Bắc (lễ hội, phong tục - Tính cộng đồng và tính tự
tập quán, giá trị văn hóa tiểu biểu, các dòng trị của làng bản Việt Nam
tranh dân gian...)
- Tìm hiểu về Nho Giáo,
- Văn hóa Tây Bắc
Phật Giáo và ảnh hưởng đến
- Văn hóa Thanh - Nghệ - Tĩnh
văn hóa Việt Nam
- Văn hóa Bình - Trị - Thiên
- Văn hóa Huế
- Văn hóa Nam trung bộ
- Văn hóa Tây nguyên
- Văn hóa Nam Bộ
Chương 2. Các
1. Văn hóa nhận thức
- Phân biệt các dòng tranh
thành tố của văn
2. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể:
dân gian Việt Nam.
hóa Việt Nam (10 - Gia đình, dòng họ
- Làm rõ không gian, đặc
tiết)
- Làng, bản Việt Nam:
trưng cơ bản của các vùng
+ Xã hội nông thôn truyền thống
văn hóa của Việt Nam
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống...
- Tìm hiểu các giá trị văn
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Chương 3
Văn hóa Tây Bắc
(7 tiết)

Thực tế địa
phương (3 tiết)

+ Tính cộng đồng và tính tự trị
+ Các giá trị văn hóa tiêu biểu của làng,
bản...(Phong tục, tập quán, lệ làng, giá trị văn
hóa tiêu biểu, lễ hội, luật tục...)
- Vấn đề tiếp nhận Nho giáo, Phật giáo, Thiên
Chúa giáo
3. Các vấn đề về ăn, ở, mặc, đi lại...
4. Tín ngưỡng:
- Tín ngưỡng Phồn thực...
- Tín ngưỡng Sùng bái cá nhân...
- Tín ngưỡng Sùng bái tự nhiên...
1. Khái quát về Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc
- Điều kiện tự nhiên...
- Đặc trưng KTXH
- Cư dân...
2. Một số giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây
Bắc:
-Thiếtchếxãhộinôngthôntruyềnthống
ở
TâyBắc
-Tínhcộngđồngvàtínhtựtrị.
- Ăn, ở, mặc, đilại…
- Tínngưỡngdângian…
- Tri thứcbảnđịa…
-Phongtụctậpquán, lễ, tết…
-Luậttục….
- Nhận diện các giá trị văn hóa làng, bản...
- Tín ngưỡng dân gian Tây Bắc và cách ứng
xử...
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hóa của các vùng miền được
UNESCO tôn vinh là Di sản
văn hóa vật thể và phi vật
thể của nhân loại.
- Chợ quê

- Tri thức bản địa về:
KTXH, đời sống, sinh
hoạt...
- Luật tục Thái, Mông,
Mường...
- Các phương thức trao đổi
hàng hóa truyền thống.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học cơ sở (Mã học phần: TTH0002)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1 Lý thuyết: 30
4.2 Thực hành: 30
5. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin (CNTT) như: máy tính,
mạng máy tính, các loại phần mềm, các ứng dụng CNTT phổ biến; Biết cách giao tiếp với máy tính và
sử dụng một số phần mềm văn phòng thông dụng; Khai thác thông tin trên Internet.
- Nâng cao khả năng khai thác có hiệu quả các máy tính hiện đại; rèn luyện khả năng áp dụng
CNTT vào cuộc sống trong thời đại công nghiệp 4.0. Cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn, bảo mật
thông tin, dữ liệu.
- Rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng khám phá.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Cung cấp một số kiến thức đại cương về CNTT, xử lí thông tin, cấu tạo và chức năng cơ bản của
máy tính. Có kiến thức tổng quát về hệ điều hành và cách giao tiếp, sử dụng hệ điều hành.
- Sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu.
- Trang bị kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông, khai thác thông tin trên Internet,
an toàn và bảo mật thông tin.
7. Thông tin về giảng viên: Tất cả các giảng viên tin học
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp, thực hành
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Quy định đánh giá người học
Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận…
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
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[1]. Nguyễn Văn Tú, Phạm Quốc Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Giáo trình Tin học cơ bản,
Trường Đại học Tây Bắc (Giáo trình nội bộ)
12.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Quách Tuấn Ngọc. Giáo trình Tin học căn bản. Nhà xuất bản thống kê, 2001.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Chương 1.
Những hiểu
biết cơ bản về
CNTT
(1LT+1TH)

Chương 2. Cấu
trúc tổng quát
của máy tính
điện tử
(1LT+1TH)

Chương 3. Hệ
điều hành
(2LT+4TH)

Nội dung lên lớp
1.1. Thông tin và xử lý thông tin
1.1.1. Khái niệm về thông tin
1.1.2. Đơn vị đo thông tin
1.1.3. Sơ đồ tổng quát của một quá trình xử lý thông
tin
1.1.4. Xử lý thông tin bằng máy tính điện tử
1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
1.2.1. Các hệ đếm
1.2.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
2.1. Phần cứng (hardware)
2.1.1. Bộ xử lý trung tâm (CPU)
2.1.2. Bộ nhớ
2.1.3. Các thiết bị vào/ra
2.2. Phần mềm (software)
2.2.1. Khái niệm phần mềm
2.2.2. Phân loại phần mềm
2.3. Lắp ráp máy tính
3.1. Khái niệm về hệ điều hành
3.1.1. Khái niệm, chức năng của hệ điều hành
3.2. Các đối tượng do hệ điều hành quản lý
3.2.1. Tệp tin (File)
3.2.2. Thư mục (Folder/ Directory)
3.2.3. Ổ đĩa (Drive)
3.2.4. Đường dẫn (Path)
3.3. Sử dụng hệ điều hành
3.3.1. Khởi động và tắt máy tính
3.3.2. Giới thiệu màn hình nền
3.3.3. Biểu tượng và cửa sổ
3.3.4. Hộp hội thoại
3.3.5. Cách khởi động và thoát khỏi các chương trình
3.4. Quản lý thư mục và tệp
3.4.1. Tạo, đặt tên, đổi tên tệp và thư mục, thay đổi
trạng thái và hiển thị thông tin về tệp
3.4.2. Chọn, sao chép, di chuyển tệp và thư mục
3.4.3. Xóa, khôi phục tệp và thư mục
3.4.4. Tìm kiếm tệp và thư mục
3.4.5. Thao tác với các lối tắt (shortcuts)
3.5. Thay đổi cấu hình máy tính
3.5.1. Tùy biến hiển thị màn hình desktop
3.5.2. Thay đổi ngày giờ
3.5.3. Thay đổi ngôn ngữ
3.6. Quản lý phần mềm
3.6.1. Cài đặt một chương trình mới
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Nội dung tự học
1.3. Tin học và CNTT
1.3.1. Định nghĩa Tin
học và CNTT
1.3.2. Các lĩnh vực
nghiên cứu của CNTT
1.3.3. Ứng dụng của
CNTT
Trang 12-13, 155-161
[1]

2.3. Các thế hệ và
phân loại máy tính
Trang 34-40 [1]

3.1.2. Sự phát triển của
hệ điều hành
3.1.3. Một số hệ điều
hành thông dụng
Trang 102-109 [1]

Chương 4. An
toàn, bảo mật
thông tin và
một số vấn đề
cơ bản liên
quan đến pháp
luật trong sử
dụng CNTT
(2LT)

Chương 5. Xử
lý văn bản
(8LT+8TH)

3.6.2. Gỡ cài đặt một chương trình
3.6.3. Cập nhật phần mềm
3.7. Một số phần mềm tiện ích
3.7.1. Nén và giải nén tệp
3.7.2. Chuyển đổi định dạng tệp
3.7.3. Đa phương tiện
3.8. Sử dụng tiếng Việt
3.8.1. Các phần mềm gõ tiếng Việt
3.8.2. Font chữ và Bảng mã
3.8.3. Các kiểu gõ tiếng Việt
3.8.4. Chuyển đổi phông chữ Việt
4.1. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc
với máy tính
4.1.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ
liệu
4.1.2. Phần mềm độc hại (malware)
4.1.3. Bảo vệ dữ liệu
4.2. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật
trong sử dụng CNTT
4.2.1. Bản quyền
4.2.2. Kiểm duyệt và lọc thông tin
4.2.3. Những điều nên tránh
4.2.4. Hành vi không phù hợp
5.1. Mở, đóng phần mềm xử lý văn bản
5.1.1. Mở phần mềm xử lý văn bản
5.1.2. Đóng phần mềm xử lý văn bản
5.2. Nhập và chỉnh sửa văn bản
5.2.1. Sử dụng thước kẻ
5.2.2. Di chuyển xung quanh văn bản
5.2.3. Chế độ viết chèn và viết đè
5.2.4. Chọn văn bản
5.2.5. Lưu tài liệu
5.2.6. Tạo một tài liệu mới
5.2.7. Đóng tài liệu
5.2.8. Mở tài liệu
5.2.9. Tùy chỉnh cách hiển thị tài liệu
5.2.10. Thao tác Undo, Redo và Repeat
5.2.11. Thao tác Cắt, Sao chép, và Dán
5.2.12. Chèn ký tự đặc biệt (Symbol)
5.2.13. Tìm kiếm và thay thế văn bản
5.3. Định dạng văn bản
5.3.3. Định dạng ký tự
5.3.4. Định dạng đoạn văn bản (paragraph)
5.3.5. Tạo ký tự drop cap
5.3.6. Kẻ đường viền và tô nền cho đoạn văn bản
5.3.7. Định dạng nền văn bản
5.3.8. Đánh dấu (bullets) và đánh số thứ tự
(numbering)
5.3.9. Văn bản dạng cột (columns)
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4.3. Luật liên quan đến
tội phạm Tin học của
Việt Nam
Trang 176-178 [1]

5.3.1. Trình bày văn
bản
5.3.2. Thiết lập trang
Trang 235-237 [1]

Chương 6. Xử
lý bảng tính
(8LT+8TH)

5.3.10. Sử dụng các tab
5.3.11. Kiểu dáng (style)
5.4. Thao tác trên các đối tượng hình
5.4.1. Hình ảnh (picture)
5.4.1.1. Chèn các hình ảnh
5.4.1.2. Định dạng và chỉnh sửa các hình ảnh
5.4.2. Hộp văn bản (Text Box)
5.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)
5.4.4. Tạo hình vẽ theo mẫu
5.4.4.1. Chèn các hình vẽ AutoShape
5.4.4.2. Làm việc với các đối tượng vẽ
5.5. Xem trước và in tài liệu
5.6. Bảng biểu - table
5.6.1.Cách tạo bảng
5.6.2. Các thao tác trên bảng
5.6.2.1. Di chuyển con trỏ trong bảng
5.6.2.2. Nhập văn bản vào bảng
5.6.2.3. Chọn hàng, cột và ô
5.6.2.4. Chèn hàng, cột và ô
5.6.2.5. Xóa bảng, hàng, cột và ô
5.6.2.6. Điều chỉnh kích cỡ của các ô
5.6.2.7. Ghép ô và tách ô
5.6.2.8. Điền số thứ tự cho bảng
5.6.2.8. Sắp xếp dữ liệu trong Table
5.6.2.9. Thực hiện các phép tính trong bảng
5.6.2.10. Các định dạng cơ bản trên bảng
5.7. Các chức năng khác
5.7.1. Trộn thư (mail merge)
5.7.2. Nhập các công thức
5.7.3. Đánh số trang (page number)
5.7.4. Thêm tiêu đề header và footer
5.7.5. Chú thích tại chân trang (footnote), chú thích tại
cuối bài (endnote)
6.1. Các khái niệm cơ bản
6.1.2. Màn hình của phần mềm bảng tính
6.1.3. Cấu trúc của một workbook
6.1.4. Cấu trúc của một Sheet
6.1.5. Một số thao tác trên Sheet
6.2. Các kiểu dữ liệu và cách nhập
6.2.1. Dữ liệu kiểu số
6.1.1. Mở, đóng phần
6.2.2. Dữ liệu kiểu chuỗi (Text)
mềm bảng tính
6.2.3. Dữ liệu kiểu công thức (Formula)
Trang 268, 273 [1]
6.3. Các loại địa chỉ và các thông báo lỗi thường gặp
6.3.1. Các loại địa chỉ
6.3.2. Các thông báo lỗi thường gặp
6.4. Xử lý trên vùng
6.4.1. Các loại vùng và cách chọn
6.4.2. Xoá bỏ dữ liệu (Edit/ Clear)
6.4.3. Sao chép dữ liệu từ ô này sang ô khác và điền dữ
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Chương 7.
Trình chiếu
(6LT+6TH)

liệu (Fill)
6.4.4. Di chuyển dữ liệu
6.4.5. Ghép, tách ô
6.5. Thao tác trên cột và hàng
6.5.1. Thêm hàng, cột hoặc ô mới vào bảng tính
6.5.2. Xóa hàng, cột, hoặc ô
6.5.3. Thay đổi độ rộng của cột và chiều cao của hàng
6.5.4. Lệnh Undo, Redo và Repeat
6.6. Định dạng cách hiển thị dữ liệu
6.6.1. Định dạng hiển thị dữ liệu số
6.6.2. Canh lề dữ liệu trong ô
6.6.3. Định dạng ký tự
6.6.4. Kẻ khung cho bảng tính
6.6.5. Tô màu nền cho bảng tính
6.6.6. Sao chép định dạng
6.7. Thao tác trên tập tin
6.7.1. Mở tập tin
6.7.2. Lưu tập tin
6.7.3. Đóng tập tin
6.8. Sử dụng hàm
6.8.1. Cú pháp chung và cách sử dụng
6.8.1.2. Cú pháp chung
6.8.1.3. Cách sử dụng hàm
6.8.2. Các hàm thông dụng
6.8.2.1. Các hàm toán học
6.8.2.2. Các hàm thống kê (Statistical)
6.8.2.3. Các hàm Logic (Logical)
6.8.2.4. Các hàm xử lý chuỗi (Text)
6.8.2.5. Các hàm tìm kiếm (Lookup & Reference)
6.8.2.6. Các hàm ngày tháng
6.9. Biểu đồ
6.9.1. Các loại biểu đồ
6.9.2. Các thành phần của biểu đồ
6.9.3. Các bước dựng biểu đồ
6.9.3.1. Chuẩn bị dữ liệu cho biểu đồ
6.9.3.2. Các thao tác tạo biểu đồ
6.9.3.3. Chỉnh sửa biểu đồ
6.9.3.4. Định dạng biểu đồ
6.10. Sắp xếp và lọc dữ liệu
6.10.1. Sắp xếp dữ liệu
6.10.2. Lọc dữ liệu
6.10.2. Các hàm cơ sở dữ liệu
6.11. Định dạng và in ấn
6.11.1. Định dạng trang in (page setup)
6.11.2. Xem trước kết quả in (print preview)
6.11.3. Thực hiện in (print)
7.2. Các thao tác trên tập tin
7.3. Các chế độ hiển thị
7.4. Tạo một bản thuyết trình
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7.1. Mở, đóng phần
mềm trình chiếu
7.1.1. Mở phần mềm

7.4.1. Tạo thuyết trình sử dụng Design Template
7.4.2. Tạo thuyết trình trống (Blank Presentation)
7.5. Các đối tượng trên Slide
7.6. Thao tác trên các slide
7.6.1. Thêm Slide mới
7.6.2. Xoá bỏ Slide
7.6.3. Sao chép Slide
7.6.4. Sắp xếp lại các Slide
7.6.5. Ẩn các Slide
7.7. Tạo và chỉnh sửa các đối tượng
7.7.1. Tạo và sử dụng bảng
7.7.2 Tạo biểu đồ
7.7.3. Chèn hình ảnh hoặc các ảnh Clip Art
7.7.4. Chèn các đối tượng đa phương tiện
7.9. Tạo các hiệu ứng hoạt hình
7.9.1. Các hiệu ứng hoạt hình
7.9.2. Tạo hiệu ứng hoạt hình
7.9.3. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các Slide
7.9.4. Thiết lập hành động cho một đối tượng
7.9.5. Tạo nút hành động
7.10. In và trình diễn bài thuyết trình
7.10.1. In bài thuyết trình
7.10.2. Trình diễn bài thuyết trình

Chương 8. Sử
dụng Internet
(2LT+2TH)

8.1. Mạng máy tính
8.1.6. Internet
8.2. World Wide Web
8.2.1. Trang Web
8.2.2. Trình duyệt Web
8.2.3. Các dịch vụ cơ bản
8.3. Thư điện tử
8.3.1. Các chức năng cơ bản
8.3.2. Một số chức năng mở rộng
8.3.3. Web mail
8.4. Máy tìm kiếm
8.4.1. Sử dụng công nghệ máy tìm kiếm
8.4.2. Đánh giá thông tin
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trình chiếu
7.1.2. Đóng phần mềm
trình chiếu
Trang 342-348 [1]
7.8. Làm việc với
Slide Master
Trang 355-357 [1]

8.1.2. Định nghĩa
mạng máy tính
8.1.3. Các mô hình mạng
8.1.4. Mạng cục bộ (LAN)
8.1.5. Mạng diện rộng
(WAN)
8.1.6. Internet
Trang 113-154 [1]
8.3.4. Một số dịch vụ
thư điện tử miễn phí
Trang 307 [1]
8.4.3. Một số dịch vụ
tìm kiếm
Trang 312 [1]

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học nâng cao (Mã học phần: TTH0003)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 20 tiết
4.2. Thực hành: 20 tiết
5. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp các kiến thức nâng cao về Tin học, sinh viên biết sử dụng các phần mềm soạn thảo văn
bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint... một cách chuyên nghiệp.
- Nâng cao khả năng khai thác có hiệu quả các máy tính hiện đại cho sinh viên; rèn luyện cho sinh
viên khả năng áp dụng CNTT vào giảng dạy.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Cung cấp một số kiến thức nâng cao về Tin học, người học sử dụng thành thạo các chức năng
nâng cao trong soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint.
7. Thông tin giảng viên: Tất cả các giảng viên tin học
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp
- Chuẩn bị bài: theo yêu cầu của giáo viên
- Kiểm tra: tham dự đủ các bài kiểm tra
- Tham dự thi học phần
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm đánh giá quá trình: 50% (điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra học trình: 40%)
- Điểm thi kết thúc học phần: 50%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
- Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định trọng số điểm như sau:
- Điểm bộ phận:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận nhóm: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm đánh giá phần bài tập: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm chuyên cần: có trọng số 10% điểm học phần.
+ Điểm thi giữa học phần: có trọng số 10% điểm học phần.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
[1]. Nguyễn Văn Tú, Phạm Quốc Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Giáo trình Tin học cơ bản,
Trường Đại học Tây Bắc (Giáo trình nội bộ)
12.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Đình Tê, Tạ Minh Châu, Hoàng Đức Hải. Giáo trình Windows - Winword - Excel.
Nhà xuất bản Giáo dục, 1997.
[2]. Quách Tuấn Ngọc, 2001, Giáo trình Tin học căn bản, Nhà xuất bản thống kê
13. Nội dung chi tiết học phần:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung tự học
Phần I: Xử lý 1.1.
Thiết đặt môi trường làm việc tối ưu
văn bản nâng 1.1.1. Lựa chọn chế độ và thiết đặt phù hợp
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cao
(16 tiết = 8 LT+
8 TH)

Phần II: Sử
dụng bảng tính
nâng cao
(16 tiết = 8 LT+
8 TH)

Phần III: Sử
dụng trình
chiếu nâng cao
(8 tiết = 4 LT+
4 TH)

1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.

Áp dụng mẫu (template)
Định dạng nâng cao
Định dạng văn bản
Định dạng đoạn văn bản
Định dạng cột
Định dạng bảng
Tham chiếu và liên kết
Tiêu đề, chân trang, chân bài
Mục lục và chỉ mục
Đánh dấu, tham chiếu
Kết nối, nhúng dữ liệu
Trường và biểu mẫu
Trường văn bản
Biểu mẫu văn bản
Phối thư (Merge)
Biên tập văn bản trong chế độ cộng tác
Lần vết và rà soát
Tài liệu chủ
Bảo vệ tài liệu
Chuẩn bị in
Phân đoạn (section)

2.1. Thiết lập môi trường làm việc tối ưu
2.1.1. Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính
2.1.2. Sử dụng mẫu
2.1.3. Bảo mật dữ liệu
2.2. Thao tác bảng tính
2.2.1. Ô và vùng ô
2.2.2. Trang tính
2.2.3. Hàm và công thức
2.2.4. Biểu đồ
2.2.5. Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài
2.2.6. Phân tích dữ liệu
2.2.7. Sắp xếp và lọc dữ liệu
2.2.8. Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu
2.3. Biên tập và lần vết
2.3.1. Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung trang
tính
2.3.2. Lần vết các thay đổi đối với bảng tính
3.1. Lập kế hoạch cho việc trình chiếu
3.1.1. Tìm hiểu về bối cảnh trình chiếu
3.1.2. Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu quả
3.2. Trang thuyết trình chủ và các mẫu
3.2.1. Trang thuyết trình chủ (trang chủ)
3.2.2. Mẫu
3.3. Các đối tượng đồ họa
3.3.1. Định dạng các đối tượng đồ họa, tranh ảnh
3.3.2. Xử lý các đối tượng đồ họa
3.3.3. Sử dụng đồ thị, sơ đồ
3.3.4. Đa phương tiện trong trang chiếu: âm thanh, đoạn
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phim, hoạt hình
3.4. Liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang chiếu, bản trình
chiếu
3.4.1. Liên kết, nhúng
3.4.2. Nhập, xuất
3.5. Quản lý các bản trình chiếu
3.5.1. Trình chiếu theo yêu cầu
3.5.2. Thiết lập cách thức trình bày
3.5.3. Kiểm soát việc chiếu các trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã học phần:
LDL0001
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Học xong môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 42 tiết
4.2. Thảo luận: 06 tiết
5. Mục tiêu học phần
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của
Đảng.
- Giúp sinh viên vân dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương:
chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương 2:
Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mý xâm lược (1945 – 1975); chương 4: Đường lối công nghiệp hóa; chương 5: Đường
lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương 6: Đường lối xây dựng hệ
thống chính trị; chương 7: Đường lối xây dung văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; chương 8:
Đường lối đối ngoại.
7. Thông tin về giảng viên:
7.1. ThS. Lèo Thị Thơ. ĐTDĐ: 0976.818.678 / ĐTNR: 022.3751824
Email: leothodhtb@yahoo.com.vn
7.2. ThS. Lại Trang Huyền. ĐTDĐ: 0983.712.110 / ĐTNR:
Email: huyenlt.sonla.@gmail.com
7.3. ThS. Cao Thị Hạnh. ĐTDĐ: 01668.932.241
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
dưới sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề, bài tập được giao và ý kiến hỏi khi nghe
giảng trên lớp.
- Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%)
9.3. Kiểm tra (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 70%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
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12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb
CTQG, 2010.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các
trường Đại học, Cao đẳng – hệ không chuyên Lý luận chính trị), HN, 2019.
12.2. Sách tham khảo
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng thời kỳ hội nhập và đổi mới, NXB CTQG, Hà Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB CTQG,
Hà Nội.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB CTQG,
Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên chương,
số tiết
Nội dung chính
Nội dung SV tự học
Chương mở đầu 1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
(2 tiết)
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học
tập môn học
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Ý nghĩa của việc học tập môn học
Chương 1
1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt 2.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra
Sự ra đời của
Nam
đời của Đảng Cộng sản
Đảng Cộng sản 1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ Việt Nam và Cương lĩnh
Việt Nam và
XX
chính trị đầu tiên của
Cương lĩnh chính 1.2. Hoàn cảnh trong nước
Đảng
trị đầu tiên của
2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị
Đảng
đầu tiên của Đảng
(6 tiết)
2.1. Hội nghị thành lập Đảng
2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Thảo luận: Phân tích nội dung, ý nghĩa Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
Chương 2
1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 -1939
Kết quả, ý nghĩa lịch sử,
Đường lối đấu 1.1. Trong những năm 1930 -1935
nguyên nhân thắng lợi và
tranh giành
1.2. Trong những năm 1936 -1939
bài học kinh nghiệm của
chính quyền
2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 -1945
cuộc Cách mạng Tháng
(1930 – 1945)
2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo Tám
(6 tiết)
chiến lược của Đảng
2.2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành
chính quyền
Thảo luận: Tại sao từ những năm 1936 trở đi, Đảng
ta có chủ trường điều chỉnh chiến lược cách mạng?
Nội dung cơ bản chủ trương này?
Chương 3
1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và 2. Đường lối kháng
Đường lối kháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – chiến chống Mĩ cứu
chiến chống
1954)
nước, thống nhất Tổ
thực dân Pháp và 1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền quốc (1954-1975)
đế quốc Mĩ
cách mạng (1945 -1946)
2.1. Đường lối trong giai
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xâm lược
(5 tiết)

1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân
(1946 -1954)
1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi
và bài học kinh nghiệm

Chương 4
Đường lối
công nghiệp hóa
(5 tiết)

1. Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới
1.1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa
2. Công nghệp hóa, hiện đại hóa thời kì đổi mới
2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
2.2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại
hóa

Chương 5
Đường lối xây
dựng nền kinh tế
thị trường định
hướng xã hội
chủ nghĩa
(6 tiết)
Chương 6
Đường lối xây
dựng hệ thống
chính trị
(5 tiết)

1 Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
1.1. Cơ chế quản lí kinh tế thời kì trước đổi mới
1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị
trường thời kì đổi mới
2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kì
trước đổi mới (1945 – 1989)
1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ
thống chính trị
2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi
mới
2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ
thống chính trị thời kì đổi mới
1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây
dựng, phát triển nền văn hóa
1.2. Trong thời kì đổi mới
2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các
vấn đề xã hội
2.2. Trong thời kì đổi mới
Thảo luận: Làm rõ nội dung đường lối xây dựng,
phát triển nền văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mới?
1. Đường lối đối ngoại thời kì từ năm 1975 đến
1986
1.1. Hoàn cảnh lịch sử
1.2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời
kì đổi mới
2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành
đường lối
2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế
quốc tế

Chương 7
Đường lối xây
dựng, phát triển
nền văn hóa và
giải quyết các
vấn đề xã hội
(7 tiết)
Chương 8
Đường lối
đối ngoại
(6 tiết)
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đoàn 1954 – 1964
2.2. Đường lối trong giai
đoàn 1965 – 1976
2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch
sử, nguyên nhân thắng
lợi và bài học kinh
nghiệm
1.2. Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân
2.3. Nội dung và định
hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa gắn với phát
triển kinh tế tri thức
2.4. Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân
2.2. Một số chủ trương
tiếp tục hoàn thiện thế
chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ
nghĩa
2.3. Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân
1.2. Đánh giá sự thực
hiện đường lối
2.1. Quá trình hình thành
đường lối đổi mới hệ
thống chính trị
2.3. Đánh giá sự thực
hiện đường lối
1.1. Thời kì trước đổi
mới
2.1. Thời kì trước đổi
mới

1.3. Kết quả, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân
2.3. Thành tựu, ý nghĩa,
hạn chế và nguyên nhân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1. Mã học phần: GDT0001
2. Số tín chỉ: 01
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 5 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 24 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Trang bị kiến thức cơ bản về GDTC, kiến thức, kỹ năng nội dung môn học, phương pháp tổ chức
khởi động, tập luyện nâng cao sức khỏe và chuẩn bị thể lực chung cho SV.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
* Lý thuyết chung:
- Mục đích, nhiệm vụ và yêu cầu của Giáo dục Thể chất
- Ảnh hưởng và tác dụng của luyện tập TDTT đối với cơ thể
- Ý nghĩa tác dụng của Thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ
- Cách phòng, tránh thương tật trong tập luyện TDTT
- Thiết bị, dụng cụ, sân bãi TDTT.
- Đại cương phần tự chọn
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác
* Thể dục:
- Bài tập phát triển chung tay không 9 động tác.
- Đội hình, đội ngũ.
- Nhảy dây
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS. Phạm Đức Viễn
0917518688
ducvientbu@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Khoa
0942379981
minhkhoatbu@gmail.com
Th.s. Nguyễn Văn Quang
0984569889
quangtbu03@gmail.com
Th.s. Đinh Hữu Quân
0988678192
dinhquanutb@gmil.com
Ths. Tạ Đức Hùng
0979882678
taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu của giảng viên như: chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, và yêu cầu
học tập.
- Tham gia 3 bài kiểm tra bộ phận.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.1. Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): Là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế của học phần.
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11. Thang điểm: 10 Điểm
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính:
- Giáo trình Thể dục, NXB TDTT, Hà Nội, 2006
- Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học
Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Trịnh Trung Hiếu, Vũ Chi Mai (1995), Thể dục cơ bản, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật điền kinh (2008), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo:
- Trịnh Hùng Thanh, Trần Văn Đạo (1997), Huấn luyện chạy cự ly trung bình dài và Maratông,
Nxb TDTT Hà Nội.
- Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đại Dương (2002), Chạy cự ly ngắn, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật điền kinh (2004), Nxb TDTT Hà Nội.
- Tài liệu hướng dẫn dạy điền kinh trình độ I : chạy - nhảy - ném, đẩy (2006) - Liên đoàn Điền
kinh Việt Nam.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài,
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
số tiết
Đọc tài liệu liên quan
1. Lý thuyết chung:
đến nội dung GV
* Mục đích, nhiệm vụ của Giáo dục Thể chất trong trường
giao chủ động học
Đại học và Cao đẳng
tập nắm bắt kiến thức
* Ảnh hưởng và tác dụng của luyện tập TDTT
trước khi đến lớp
đối với cơ thể

Phần 1
Lý thuyết
(5 tiết)

+ Ảnh hưởng của TDTT đối với bộ máy tuần hoàn
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với bộ máy hô hấp
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với hệ vận động
+ Ảnh hưởng của TDTT đối với hệ thống thần kinh
* Ý nghĩa tác dụng của Thể dục buổi sáng và thể dục giữa
giờ
* Cách phòng, tránh thương tật trong tập luyện TDTT
+ Nguyên nhân gây nên chấn thương trong tập luyện TDTT
- Nguyên nhân bên ngoài
- Nguyên nhân bên trong
+ Cách xử lý chấn thương thường gặp
- Phải tranh thủ điều trị sớm bằng biện pháp tích cực
- Nên sắp xếp thật hợp lý việc điều trị với việc luyện tập
- Nên điều trị một cách triệt để
+ Cách điều trị các vết thương thường gặp trong luyện tập
TDTT
- Vết thương kín
- Vết thương mở miệng
- Trật xương và sai khớp
- Sưng màng xương cẳng chân
- Sưng, vỡ hoặc bị mềm hoá xương bánh chè
- Sai khớp xương vai
- Đau mỏi lườn và đau mỏi cơ lưng
* Thiết bị, dụng cụ, sân bãi TDTT.
- Nguyên tắc sử dụng
- Nguyên tắc an toàn
201

Phần 2
Dạy học kỹ
thuật động
tác (24 tiết)

- Nguyên tắc tiết kiệm
* Ý nghĩa, tác dụng của tập luyện nhảy dây đối với cơ thể
- Tổ chức các trò chơi dân gian
1. Bài tập phát triển chung
- Bài tập TD tay không 8 động tác:
+ Tay cao.
+ Đá lăng.
+ Tay ngực.
+ Toàn thân.
+ Nghiêng lườn.
+ Nhảy.
+ Vặn mình.
+ Lưng bụng.
- Hướng dẫn:
+ Khởi động chung.
+ Khởi động các khớp, ép dẻo ngang dọc.
+ Khởi động chuyên môn tập luyện các môn thể thao.
2. Đội hình đội ngũ
- Nhiệm vụ của luyện tập đội hình, đội ngũ.
- Phương pháp tập luyện đội hình, đội ngũ.
- Phân loại luyện tập đội ngũ
+ Động tác tại chỗ
+ Động tác khi hành tiến
- Phân loại luyện tập đội hình
+ Đi theo hình vẽ
+ Thay đổi đội hình
+ Dàn hàng và dồn hàng
- Yếu lĩnh luyện tập đội hình, đội ngũ
+ Động tác tại chỗ
Đứng nghiêm
Nghỉ
Điểm số
Tập hợp - Báo cáo
Quay bên trái
Quay bên trái
Quay đằng sau
Giậm chân tại chộ
Một hàng ngang thanh hai hàng ngang
Hai hàng ngang thành một hàng ngang
Một hàng dọc thành hai hàng dọc
Hai hàng dọc thành một hàng dọc
+ Động tác khi hành tiến
Đi thường
Đi đều - dậm chân tại chỗ
Chạy đều tại chỗ
Đi nghiêm bước
Đi đều - Quay bên trái bước,; bên phải bước
Đi đều - Quay đằng sau bước
Chạy đêu đứng lại
- Ôn, luyện các nội dung đã học
3. Nhảy dây:
* Động tác cơ bản
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- Ôn lại các động tác
kỹ thuật sau mỗi buổi
học về Thể dục phát
triển chung.

- Ôn lại các động tác
kỹ thuật sau mỗi buổi
học về nội dung Thể
dục phát triển chung,
Đội hình đội ngũ.

- Ôn luyện động tác
tại chỗ

- Ôn luyện động tác
hành tiến

- Ôn luyện đi theo
hình

- Thực hiện các động tác bộ trợ không có dây
3.1. Nhảy dây dài
- Dây và cách quay dây 2 người
- Chạy qua dây khi dây đang quay
- Vào dây (thuận chiều) nhảy chụm chân không có bước
đệm một nhịp rồi ra (thuận chuều)
- Vào dây (thuận chiều) nhảy chụm chân có bước đệm ba
nhịp rồi ra (thuận chiều)
- Nhảy qua dây từng chân
- Nhảy 2, 3, 4 , 5.........
* Một số động tác khó (nhảy dây có nâng cao)
- Nhảy dây quay ngược chiều
- Nhảy bắt chéo tay
- Ba người cùng vào dây
- Một người vào dây nhẩy kết hợp với hai người quay dây
cùng chiều
* Trò chơi: (Chọn các trò chơi trong sách trò chơi, chơi các
trò chơi dân gian phù hợp với khu vực Tây Bắc phù hợp với
đối tượng)
3.2. Nhảy dây ngắn
- Cách so dây và dây nhảy
+ Cách so dây
+ Trao dây ba nhịp (trái, phải, trái, vào dây)
+ Nhảy chụm chân không có bước đệm (5 nhịp)
+ Nhảy chụm chân có bước đệm (5 nhịp)
- Nhảy qua dây từng chân (mỗi chân 5 nhịp)
- Nhảy dây theo hình chữ (X) (1 lần)
- Nhảy dây bắt chéo tay (phía trước) theo kiểu chụm chân
có bước đệm (3 nhịp) 1 đơn, 1 chéo, có bước đệm
- Nhảy kép ( 1 đơn, 1 kép, 1 đơn, 1 kép
- Nhảy 5 nhịp có bước đệm (kết thúc bài)
3. Kiểm tra kết thúc nội dung:
- Kiểm tra bài TD tay không 9 động tác
- Kiểm tra thực hành nội dung đội hình đội ngũ
- Kiểm tra bài nhảy dây ngắn

Phần 3:
Giới thiệu
các môn học
của học
phần tự
chọn (1tiết)

Sinh viên có thể chọn một trong các học phần tự chọn dưới
đây:
* Chạy 100m (2 tín chỉ): Phần thực hành tự chọn của
chương trình môn học Điền kinh biết luật, trọng tài, phương
pháp tổ chức thi đấu, biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm phát triển sức nhanh, nâng cao
thành tích thể thao.
* Nhảy xa (2 tín chỉ): Phần thực hành tự chọn môn nhảy
xa; biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu, biết
phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật nhằm phát
triển sức nhanh sức mạnh, nâng cao thành tích thể thao.
* Đẩy tạ (2 tín chỉ): Phần thực hành tự chọn môn nhảy xa;
biết luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu, biết
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- Ôn lại bài tập bổ trợ
và các kỹ thuật đã
học.
- Ôn luyện các động
tác nhảy dây ngắn

- Ôn luyện các động
tác nhảy dây dài

Hoàn thiện kỹ năng
vận động, chuẩn bị
thể lực chuyên môn
cho kiểm tra kết thúc
các nội dung.
Sinh viên tự tìm hiểu
về một số học phần
tự chọn, để chọn học
phần tự chọn sao cho
phù hợp với năng lực
của bản thân

phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật nhằm nâng
cao sức mạnh và thành tích thể thao.
* Bóng chuyền (2 tín chỉ): Biết thực hành kỹ thuật động
tác cơ bản, biết tự tập luyện các bài tập bổ trợ, nắm vững
luật thi đấu bóng chuyền và phương pháp tổ chức trọng tài.
Nhằm phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền.
* Bóng ném (2 tín chỉ): Thông qua học tập môn học nhằm
phát triển các tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền, khéo, nâng
cao sức khỏe, biết tổ chức thi đấu, trọng tài đáp ứng yêu cầu
chương trình môn học giáo dục thể chất trong nhà trường.
* Bóng bàn (2 tín chỉ): Trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản nhất về môn bóng bàn trên cơ sở đó sinh viên
tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng lực các tố chất thể
lực, nhanh nhẹn, khéo léo, phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nâng cao thành tích thể thao.
* Nhảy Earobich (2 tín chỉ): Giúp cho người tập phát triển
về thể chất, các tố chất thể lực cơ bản và giúp người học
nắm được những động tác cơ bản trong Aerobic để có thể
xây dựng được một bài Aerobic đơn giản góp phần nâng
cao thể chất cho người học, nâng cao sức khoẻ trong sinh
hoạt.
* Thể dục nhịp điệu (2 tín chỉ): Giúp cho người tập luyện
phát triển các tố chất thể lực, phương pháp tập luyện tối ưu
cũng như khả năng phối hợp linh hoạt và kỹ năng vận động
cần thiết trong cuộc sống.
Thông qua các nội dung môn học ở học phần tự chọn, đã
giới thiệu qua về mục đích, yêu cầu và nội dung, phương
pháp học tập của các học phần trên. Từ đó sinh viên có thể
lựa chọn cho mình một trong những nội dung trên phù hợp
với sức khoẻ, khả năng, sở thích, năng khiếu của mình sao
cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu của môn học và đạt
được kết quả cao trong học tập.
* Sinh viên thi hai nội dung sau:
- Thi thực hành nội dung đội hình đội ngũ
+ Tập hợp báo cáo
+ Đi đều đứng lại
Phần 4:
+ Đi đều quay bên trái, bên phải và đằng sau.
Thi kết thúc
- Thi bài nhảy dây ngắn (liên kết)
học phần
* Trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến thể trạng sức
khỏe thì sinh viên thi hai nội dụng sau:
- Thi kiến thức nội dung học (lý thuyết)
- Thi bài thể dục phát triển chung tay không 9 động tác
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- Sinh viên tự chuẩn
bị thể lực chuyên
môn cho thi kết thúc
học phần.

(Sinh viên được chọn 1 trong các học phần sau)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Chạy 100m. Mã học phần GDT0003
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh; biết
luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết: 6 tiết
- Sự hình thành và phát triển môn chạy ngắn
- Ý nghĩa tác dụng của tập chạy cự ly ngắn 100m.
- Luật chạy cự ly ngắn.
- Phương pháp tổ chức trọng tài chạy cự li ngắn.
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết
- Xây dựng khái niệm kĩ thuật
- Các bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn.
- Học kỹ thuật chạy giữa quãng (chạy trên đường thẳng).
- Học kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.
- Học chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng.
- Học kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.
- Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m.
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS. Phạm Đức Viễn
0917518688
ducvientbu@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Khoa
0942379981
minhkhoatbu@gmail.com
Th.s. Nguyễn Văn Quang
0984569889
quangtbu03@gmail.com
Th.s. Đinh Hữu Quân
0988678192
dinhquanutb@gmil.com
Ths. Tạ Đức Hùng
0979882678
taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu của giảng viên như: chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, và yêu cầu học tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra bộ phận.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.1. Điểm bộ phận: Có trọng số 50% điểm học phần.
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài bộ phận (trọng số 30%).
9.2. Điểm thi kết thúc học phần: Có trọng số 50% điểm học phần.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
205

- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế của học phần.
- Tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra kết thúc nội dung.
11. Thang điểm: 10 Điểm
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà Nội
- Chạy cự ly ngắn (Biên dịch từ tài liệu nước ngoài), 2002, Nxb TDTT Hà Nội
- Nguyễn Kim Minh (2004) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài,
Nội dung lên lớp
Nội dung sinh viên tự học
số tiết
- Nghiên cứu nắm bắt đầy đủ
- Sự hình thành và phát triển
Phần 1: Lý
kiến thức các nội dung chương 4
- Ý nghĩa tác dụng của tập chạy cự ly ngắn 100m.
thuyết
(SGK Điền kinh trang 98, 548
- Luật chạy cự ly ngắn.
(4 tiết)
và Luật thi đấu Điền kinh trang
- Phương pháp tổ chức trọng tài chạy cự ngắn.
173 – 194, 195 – 234).
* Dạy học kỹ thuật động tác:
- Ôn lại các kỹ thuật và bài tập
- Xây dựng khái niệm kĩ thuật
bổ trợ đã học.
- Các bài tập bổ trợ cho kỹ thuật chạy cự ly ngắn.
- Tập luyện phát triển sức nhanh
- Học kỹ thuật chạy giữa quãng (chạy trên bằng các bài tập: Chạy dốc, chạy
đường thẳng).
lặp lại các đoạn ngắn, biến tốc...
Phần 2: Dạy - Học kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau - Sinh viên tự chuẩn bị kỹ, chiến
học kỹ thuật xuất phát.
thuật và thể lực chuyên môn cho
động tác (54 - Học chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng.
kiểm tra kết thúc nội dung môn
tiết)
- Học kỹ thuật chạy về đích và đánh đích.
học.
- Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m.
* Kiểm tra kết thúc nội dung:
- Lý thuyết: Trắc nghiệm
- Đánh giá kết quả học tập (kỹ thuật và thành
tích chạy 100m).
- Năng lực chuyên môn: Chạy 100m.
- Sinh viên tự nghiên cứu và
Phần 3: Thi
chuẩn bị về kiến thức, kỹ thuật
kết thúc học
và thể lực chuyên môn cho thi
phần
kết thúc học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nhảy xa. Mã học phần GDT0004
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh; biết
luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết: 6 tiết
- Sự hình thành và phát triển.
- Ý nghĩa tác dụng của tập nhảy xa
- Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân.
- Luật thi đấu môn nhảy xa.
- Phương pháp tổ chức trọng tài nhảy xa.
6.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết
6.2.1. Kỹ thuật động tác nhảy xa kiểu “ngồi”
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật
- Dạy kỹ thuật giậm nhảy và “bước bộ”.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà.
- Dạy kỹ thuật phối hợp chạy đà, giậm nhảy “bước bộ” trên không.
- Dạy kỹ thuật trên không và rơi xuống cát
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”.
6.2.2. Kỹ thuật động tác nhảy xa kiểu “ưỡn thân”
- Dạy kỹ thuật đưa đặt chân giậm.
- Dạy kỹ thuật miết chân lăng qua chân trụ.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà
- Dùng bục giậm nhảy hoặc cho giậm nhảy từ trên cao để thời gian bay trên không lâu, vừa dễ
thực hiện kỹ thuật.
- Dạy kỹ thuật trên không và tiếp đất kiểu nhảy xa “ưỡn thân”.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”.
7. Thông tin giảng viên: (làm chương trình)
- Th.s. Phạm Đức Viễn; Trưởng Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- Th.s. Nguyễn Minh Khoa; Phó Trưởng Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- Th.s. Nguyễn Văn Quang; Giảng viên Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
- Th.s. Đinh Hữu Quân; Giảng viên Bộ môn Điền kinh – Thể dục – Bơi lội.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, yêu cầu học tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm bộ phận (trọng số 50%)
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- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài (trọng số 30%).
9.2. Thi kết thúc học phần: (trọng số 50%).
- Năng lực vận động chuyên môn.
10. Điều kiện dự thi học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết của học phần.
- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà Nội
- Nguyễn Kim Minh (2004) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
tiết
Phần 1
- Sự hình thành và phát triển.
- Nghiên cứu nắm bắt đầy đủ
Lý thuyết
- Ý nghĩa tác dụng của tập nhảy xa
kiến thức các nội dung chương
(6 tiết)
- Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và ưỡn thân.
2 (SGK Điền kinh trang 214,
- Luật thi đấu môn nhảy xa.
216, 559 và Luật thi đấu Điền
- Phương pháp tổ chức trọng tài nhảy xa.
kinh trang 173 – 194, 252, 284
- 290).
1. Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- Ôn lại các kỹ thuật, động tác
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật
bổ trợ chuyên môn đã học.
Phần 2
- Dạy kỹ thuật giậm nhảy và “bước bộ”.
- Tập luyện phát triển sức
Dạy học kỹ - Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà.
mạnh, sức nhanh bằng các bài
thuật động
- Dạy kỹ thuật phối hợp chạy đà, giậm nhảy tập chạy, bật, nhảy, …
tác (54 tiết) “bước bộ” trên không.
- Dạy kỹ thuật trên không và rơi xuống cát
- Tự rèn luyện kỹ, chiến thuật,
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”.
chuẩn bị thể lực chuyên môn
2. Kiểm tra kết thúc nội dung nhảy
cho kiểm tra kết thúc nội
- Đánh giá kết quả học tập (thành tích và kỹ năng dung.
nhảy xa kiểu “ngồi”).
3. Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”
- Dạy kỹ thuật đưa đặt chân giậm.
- Dạy kỹ thuật miết chân lăng qua chân trụ.
- Dạy kỹ thuật đo đà và chạy đà
- Dùng bục giậm nhảy hoặc cho giậm nhảy từ trên
cao để thời gian bay trên không lâu, vừa dễ thực
hiện kỹ thuật.
- Dạy kỹ thuật trên không và tiếp đất kiểu nhảy xa
“ưỡn thân”.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”.
4. Kiểm tra kết thúc nội dung
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Phần 3: Thi
kết thúc học
phần

- Đánh giá kết quả học tập (thành tích và kỹ năng
nhảy xa kiểu “ưỡn thân”).
- Năng lực chuyên môn: Sinh viên chọn 1 trong - Sinh viên tự nghiên cứu và
2 nội dung (nhảy xa kiểu ngồi hoặc kiểu ưỡn chuẩn bị về kiến thức, kỹ,
thân) và tính thành tích lần nhảy xa nhất
chiến thuật và thể lực chuyên
môn cho thi kết thúc học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đẩy tạ. Mã học phần GDT0005
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Dạy học kỹ thuật động tác: 54 tiết.
5. Mục tiêu học phần
Nắm được nội dung cơ bản học phần thực hành tự chọn của chương trình môn học Điền kinh; biết
luật, trọng tài, phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao; biết phương pháp tự tập luyện kỹ
thuật, chiến thuật nhằm nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
- Sự hình thành và phát triển
- Ý nghĩa, tác dụng của tập đẩy tạ
- Nguyên lý kỹ thuật các môn Ném - Đẩy.
- Kỹ thuật Đẩy tạ.
- Luật thi đấu môn Đẩy tạ.
- Phương pháp tổ chức trọng tài môn Đẩy tạ.
6.1. Dạy học kỹ thuật động tác
6.1.1. Kỹ thuật Đẩy tạ (vai hướng ném)
- Xây dựng khái niệm
- Dạy kỹ thuật khởi động với tạ.
- Dạy kỹ thuật đẩy tạ chính diện
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng.
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “vai hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném”.
6.1.2. Kỹ thuật Đẩy tạ (lưng hướng ném)
- Tạo khái niệm
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “lưng hướng ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng ném”.
7. Thông tin giảng viên
Họ và tên giảng viên
Điện thoại
Email
TS. Phạm Đức Viễn
0917518688
ducvientbu@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Khoa
0942379981
minhkhoatbu@gmail.com
Th.s. Nguyễn Văn Quang
0984569889
quangtbu03@gmail.com
Th.s. Đinh Hữu Quân
0988678192
dinhquanutb@gmil.com
Ths. Tạ Đức Hùng
0979882678
taduchung1988@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia tối thiểu 80% số tiết của học phần.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, yêu cầu học tập.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
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9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm bộ phận (trọng số 50%)
- Chuyên cần: Dự đủ số tiết của học phần (trọng số 10%).
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%).
- Kiểm tra 2 bài (trọng số 30%).
9.2. Thi kết thúc học phần: (trọng số 50%).
- Năng lực vận động chuyên môn.
10. Điều kiện dự thi học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết của học phần.
- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- PGS.TS. Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006), Điền kinh Sách giáo khoa dùng cho sinh viên
Đại học Thể dục Thể thao, Nxb TDTT Hà Nội.
- Luật thi đấu điền kinh (2010), Nxb TDTT Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Điền kinh sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao (1996), Nxb TDTT Hà
Nội
- Nguyễn Kim Minh (2004) Giáo trình điền kinh, NXB đại học sư phạm
- Phạm Khắc Học và cộng sự (2004) Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
tiết
Phần 1: Lý - Sự hình thành và phát triển
- Nghiên cứu nắm bắt đầy đủ
thuyết
- Ý nghĩa, tác dụng của tập đẩy tạ
kiến thức các nội dung chương
(6 tiết)
- Nguyên lý kỹ thuật các môn Ném - Đẩy.
3 (SGK Điền kinh trang 41,
- Kỹ thuật Đẩy tạ.
336, 559 và Luật thi đấu Điền
- Luật thi đấu môn Đẩy tạ.
kinh trang 173 – 194, 252, 293
- Phương pháp tổ chức trọng tài môn Đẩy tạ.
- 307).
1. Kỹ năng động tác kỹ thuật Đẩy tạ (vai - Ôn lại các động tác khởi
Phần 2: Dạy hướng ném)
động, kỹ thuật chuyên môn đã
học kỹ thuật - Xây dựng khái niệm
học.
động tác (54 - Dạy kỹ thuật khởi động với tạ.
- Tập luyện phát triển sức
tiết)
- Dạy kỹ thuật đẩy tạ chính diện
mạnh bằng các bài tập, bật,
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng.
nhảy, khắc phục tải trọng…
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “vai hướng
ném”.
- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai
hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng
ném”.
- Kiểm tra bài điều kiện 1
2. Kỹ năng động tác kỹ thuật Đẩy tạ (lưng - Tự rèn luyện kỹ, chiến thuật,
hướng ném)
chuẩn bị thể lực chuyên môn
- Tạo khái niệm
cho kiểm tra kết thúc nội
- Dạy kỹ thuật ra sức cuối cùng
dung.
- Dạy kỹ thuật trượt đà kiểu đẩy “lưng hướng
ném”.
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Phần 3: Thi
kết thúc học
phần

- Phối hợp toàn bộ kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng
hướng ném”.
- Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ kiểu “lưng hướng
ném”.
- Kiểm tra bài điều kiện 2: Đánh giá kỹ năng và
thành tích Đẩy tạ.
- Năng lực chuyên môn: Sinh viên chọn 1 trong - Sinh viên tự nghiên cứu và
2 nội dung (đẩy tạ kiểu vai hướng ném hoặc lưng chuẩn bị về kiến thức, kỹ,
hướng ném) và tính thành tích lần đẩy xa nhất
chiến thuật và thể lực chuyên
môn cho thi kết thúc học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bóng ném. Mã học phần: GDT0006
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Lý thuyết và thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1
3.2. Loại học phần: Tự chọn.
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 54 tiết.
5. Mục tiêu học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Bóng ném để
có thể vận dụng trong quá trình học tập, tập luyện. Thông qua học tập môn học nhằm phát triển
các tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu chương trình môn học giáo dục thể chất
trong nhà trường.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Chương trình môn học đưa ra các kiến thức về:
6.1. Phần lí thuyết: 6 tiết, bao gồm:
- Lịch sử ra đời và phát triển của môn bóng ném.
- Vị trí, vai trò, đặc điểm và tác dụng của bóng ném với người tập.
- Luật Bóng ném.
- Phương pháp tổ chức, thi đấu và trọng tài Bóng ném.
6.2. Phần thực hành: 54 tiết.
- Các kỹ thuật cơ bản trong bóng ném.
- Các bài tập thể lực trong bóng ném.
- Chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản trong bóng ném.
- Kỹ - chiến thuật thủ môn.
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
TS. Nguyễn Bá Điệp
Ths. Hồ Như Tùng

Điện thoại

Email

075123449

badiep.tbu@gmail.com

0972746576

nhutungbrsl@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia đầy đủ số tiết của học phần
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: đi học đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ về dụng cụ sân
bãi, tài liệu môn học, tích lũy kiến thức tự học…
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 20%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi học phần
Sinh viên được dự thi học phần nếu đạt các yêu cầu sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra.
11. Thang điểm: 10 điểm.
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12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính: Giáo trình Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 2005.
12.2. Giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Hùng Quân, Kĩ chiến thuật Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 1999.
2. Nguyễn Hùng Quân, Huấn luyện Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 2000.
3. Luật Bóng ném, NXB TDTT Hà Nội 2011.
4. Giáo trình Bóng ném, NXB NBTDTT Hà Nội 2005.
5. Hướng dẫn thực hành trọng tài bóng ném, NXB TDTT, 2008.
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số tiết
Phần 1: Lý
thuyết
(6 tiết)

Phần 2:
Thực hành
(54 tiết)

Nội dung lên lớp

- Đọc và tham khảo tài liệu
liên quan đến nội dung môn
học, cụ thể:
Chương 1, Kỹ chiến thuật
Bóng ném, Nguyễn Hùng
Quân, 1999.
- Đọc và nghiên cứu kĩ về luật
Bóng ném hiện hành.
- Nghiên cứu về phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài
- Phương hướng phát triển môn Bóng ném bóng ném, cụ thể:
Chương 6, Giáo trình Bóng
hiện đại.
ném, Đỗ Mạnh Hưng, 2005.
1.2. Luật Bóng ném.
1.3. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng
tài Bóng ném
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển môn
Bóng ném Thế giới và Việt Nam
Sự ra đời của môn Bóng ném
- Sự hình thành và phát triển của môn bóng
ném sân to ngoài trời.
- Sự phát triển của môn Bóng ném sân nhỏ
hiện đại.
- Bóng ném ở Việt Nam.
- Đặc điểm của môn Bóng ném.
- Vị trí, Ý nghĩa của môn Bóng ném

2.1. Kĩ thuật dẫn bóng.
2.2. Kĩ thuật nhận bóng (bắt bóng).
- Kĩ thuật bắt bóng bằng 2 tay ở ngang ngực.
- Kĩ thuật nhận bóng bằng 1, 2 tay dưới thấp,
trên cao.
2.3. Kĩ thuật chuyền bóng.
- Kĩ thuật ném bóng bằng 1 tay trên vai
không có độ dừng.
- Kĩ thuật ném bóng 1 tay trên vai trong
nhảy.
- Kĩ thuật ném bóng bằng cẳng tay.
2.4. Kĩ chiến thuật cá nhân của thủ môn
- Kĩ thuật của thủ môn trong phòng thủ.
- Kĩ thuật của thủ môn trong tấn công.
2.5. Chiến thuật nhóm
- Chiến thuật nhóm 2 người trong tấn công.
- Chiến thuật nhóm 3 người trong tấn công.
- Chiến thuật nhóm trong phòng thủ.
- Chiến thuật phản công nhanh 1:1.
2.6. Phương pháp tổ chức trọng tài và thi đấu.

Phần 3: Thi kết
thúc học phần

Nội dung SV tự học

Thi thực hành 2 nội dung:
Dẫn bóng tốc độ 30m (giây)
Tại chỗ ném cầu môn (lần)
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- Tự học tự bồi dưỡng thêm ở
nhà.
- Tự học tự bồi dưỡng thêm ở
nhà, tập thêm các bài tập phát
triển sức mạnh tay ngực.
- Tập kĩ thuật của cẳng tay.
- Lớp chia thành từng nhóm tự
học tự bồi dưỡng thêm ngoài
giờ học.
- Đọc tài liệu: Chương 2, 3,4,
Giáo trình Bóng ném, Đỗ
Mạnh Hưng, 2005.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bóng chuyền. Mã học phần: GDT0007
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Lý thuyết và dạy học động tác
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Đây là học phần bắt buộc đối với tất cả các sinh viên nhằm trang bị về kiến
thức, kĩ năng và luật bóng chuyền cho sinh viên.
4. Phân bố thời gian
- Giảng lí thuyết: 6 tiết
- Dạy học động tác: 54 tiết
5. Mục tiêu học phần
Giáo dục thể chất cho sinh viên khối không chuyên biết thực hành kỹ thuật động tác, biết tự tập
luyện các bài tập bổ trợ, biết luật thi đấu bóng chuyền và phương pháp tổ chức trọng tài.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Chương trình môn học đưa ra các kiến thức về:
- Lý thuyết: Giới thiệu môn học bóng chuyền, nguồn gốc và lịch sử bóng chuyền. Đưa ra định
nghĩa, phân loại các kỹ thuật bóng chuyền. Luật bóng chuyền.
- Dạy học động tác: Các kỹ thuật cơ bản trong bóng chuyền
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Ths. Tòng Văn Huân
Ths. Lê Thị Nga

Điện thoại

Email

0912.577.496

huandhtb@gmail.com

0978.851.512

lengamc@gmail.com

Ths. Lò Tuyến Quân

0972.643.275

lotuyenquan@gmail.com

TS. Nguyễn Văn Chiêm

0915925759

nguyenvanchiem68@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Yêu cầu có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự
học.
- Tham gia 2 bài kiểm tra.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
9.2. Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
- Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 10%.
- Điểm tiểu luận 10%.
9.3. Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi học phần
Sinh viên được dự thi học phần nếu đạt các yêu cầu sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài kiểm tra, tiểu luận.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Th.S. Đinh Văn Lẫm - Giáo trình Bóng chuyền, NXB TDTT 2006
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12.2. Giáo trình tham khảo
- Romanhin : Kỹ thuật cơ bản bóng chuyền NXB TDTT Matxcova năm 1973
- Phurmanop : Bóng chuyền ở khắp nơi . Người dịch Trương Quốc Sử, NXB TDTT Hà Nội năm
1984 .
- Đinh Văn Lẫm - Nguyễn Bình: Huấn luyện bóng chuyền , NXB TDTT Hà Nội năm 2000
- Nguyễn Hữu Hùng - Huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng chuyền NXB TDTT 2001.
13. Nội dung chi tiết
Chương
Chương 1
Sơ lược lịch
sử phát triển
(trong đó có
2 tiết lý
thuyết và 26
tiết dạy học
động tác).

Chương 2
Kỹ thuật
bóng chuyền
(trong đó có
2 tiết lý
thuyết và 28
tiết dạy học
động tác).

Thi học
phần. Bóng
chuyền

Nội dung lên lớp

Nội dung sinh viên tự học

1.1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển:
1.1.1. Nguồn gốc
1.1.2. Lịch sử phát triển
1.2. Quá trình phát triển môn bóng chuyền:
1.2.1. Quá trình phát triển kỹ chiến thuật môn bóng
chuyền.
1.2.2. Quá trình phát triển luật thi đấu bóng chuyền.
1.2.3. Quá trình phát triển môn bóng chuyền ở Việt
Nam.
- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (Đệm bóng) bàng
hai tay trước mặt - 2 người chuyền bóng thấp tay qua
lại.
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt 2 người chuyền bóng cao tay qua lại.
- Thể lực.
1.3. Kiểm tra bài điều kiện 1.
1.1. Đặc điểm của tập luyện và thi đấu bóng
chuyền:
1.1.1. Đắc điểm
1.1.2. Tính chất tác dụng của tập luyện và thi dấu
môn bóng chuyền
1.2. Kỹ thuật thi đấu
1.2.1. Kỹ thuật tấn công
1.2.1.1. Kỹ thuật phát bóng tấn công
1.2.1.2.Các kỹ thuật đập bóng số 4,3,2.
1.2.2. Kỹ thuật phòng thủ
1.2.2.1. Các kỹ thuật chắn bóng, di động chắn bóng
1.2.2.2. Các kỹ thuật trong hoạt động đỡ đập bóng
1.3. Thể lực.
1.4. Kiểm tra bài điều kiện 2.
* Nội dung thi học phần:
- Chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt
- Phát bóng cao tay
- Thể lực

- Đọc giáo trình bóng
chuyền, Đinh Văn Lẫm,
2006 NXB TDTT Hà Nội.
Từ trang 3 - 21
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- Đọc giáo trình bóng
chuyền, Đinh Văn Lẫm,
2006 NXB TDTT Hà Nội.
Từ trang 22 - 83
- Tham khảo tài liệu luật
bóng chuyền việt nam hiện
hành
- Tập các bài tập di động
theo sự hướng dẫn của
giáo viên
- 2 người chuyền bóng thấp
tay qua lại.
- Sinh viên ôn tập các kỹ
thuật cơ bản, chuẩn bị sân
bãi dụng cụ, bóng.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bóng bàn. Mã học phần: GDT0008
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Thực hành
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 54 tiết.
5. Mục tiêu học phần:
Sinh viên cần nắm vững các vấn đề cơ bản của học phần để tạo cơ sở khoa học cho việc giải quyết
các vấn đề. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về môn bóng bàn trên cơ sở đó sinh viên
tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng lực hiểu biết, phương pháp tự tập luyện kỹ thuật, chiến thuật nhằm
nâng cao thành tích thể thao.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
- Nguồn gốc và lịch sử phát triển môn Bóng bàn.
+ Các giai đoạn phát triển của công cụ và kĩ chiến thuật Bóng bàn.
+ Các trường phái đánh bóng trên thế giới
+ Quá trình phát triển bóng bàn Việt Nam
- Sự hình thành vòng cung khi đánh bóng
+ Các góc độ nảy của bóng khi chạm bàn, vợt.
+ Các giai đoạn của bóng khi bay trên không.
+ Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng.
+ Phương pháp thực hiện vòng cung với các đường bóng khác nhau.
- Các nhân tố kĩ thuật
+ Sức mạnh, tốc độ, sức xoáy khi đánh bóng
+ Điểm rơi của bóng
+ Mối liên hệ giữa các nhân tố khi đánh bóng
- Kĩ thuật cơ bản và phương pháp giảng dạy
+ Khái niệm kĩ thuật cơ bản
+ Phân tích một số kĩ thuật cơ bản. Phương pháp giảng dạy kĩ thuật cơ bản.
- Sự thành lập liên đoàn bóng bàn thế giới
- Một số điều luật cơ bản trong môn bóng bàn.
6.2. Thực hành
Thực hiện được một số kĩ thuật cơ bản, có khả năng thực hiện động tác đẹp, chính xác, trình độ
thực hành tương đương VĐV cấp 3.
Biết tổ chức quản lí, giảng dạy, có năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài, biết vận dụng kiến thức
khoa học vào thực tế công tác.
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
TS.Phạm Đức Viễn
Ths. Nguyễn Thị Linh
Ths. Lê Quốc Khánh

Điện thoại

Email

017518688

ducvientbu@gmail.com

0919713766

nguyenthilinh983@gmail.com

0914.663.020

lekhanh3020@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
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- Dự lớp: tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian theo qui định. Đạt thành tích đẳng cấp 3 bóng
bàn sau khoá học.
- Phải hoàn thành các bài tập được giao trên lớp cũng như ở nhà.
- Dụng cụ và học liệu: Sinh viên tự chuẩn bị trang bị trang phục theo qui định của lớp.
- Tham gia bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động thể thao quần chúng từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
- Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế qui định
- Bài tập trên lớp: Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra, ở nhà: tự tập luyện ngoài
giờ học ở trường.
- Dụng cụ - sân bãi: Sinh viên tự trang bị vợt và quả bóng bàn, tập luyện trước tại nhà.
- Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, 2 bài kiểm tra học trình được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm:
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- GS.TS Nguyễn Danh Thái Giáo trình Bóng bàn NXB - TDTT - Hà Nội - 1999
- GS.TS Nguyễn Danh Thái - Bóng bàn SGK Đại học NXB TDTT - TP HCM, 1990
12.2. Giáo trình tham khảo
- Basinnhich - Bóng bàn NXB - TDTT - Matxcơva - 1980
- Baigucốp - Chương trình huấn luyện bóng bàn NXB - TDTT - Matxcơva - 1980
- Rômanhin - Kĩ thuật cơ bản bóng bàn NXB - TDTT - Matxcơva - 1973
- Các chương trình giảng dạy môn bóng bàn trường Đại học TDTT1
13. Nội dung chi tiết
Tên bài, số
tiết
Chương 1
Lý thuyết
(6 tiết)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

- Nguồn gốc và lịch sử phát triển môn Bóng
bàn.
+ Các giai đoạn phát triển của công cụ và kĩ
chiến thuật Bóng bàn.
+ Các trường phái đánh bóng trên thế giới
+ Quá trình phát triển bóng bàn Việt Nam
- Sự hình thành vòng cung khi đánh bóng
+ Các góc độ nảy của bóng khi chạm bàn, vợt.
+ Các giai đoạn của bóng khi bay trên không.
+ Điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng.
+ Phương pháp thực hiện vòng cung với các
đường bóng khác nhau.

- Sinh viên nắm vững lý thuyết
về môn học bóng bàn
- Nắm được sự hình thành vòng
cung khi đánh bóng, các yếu tố
liên quan đến quá trình thực hiện
kĩ thuật, biết liên hệ các kiến
thức vào thực tiễn.
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Chương 2:
Thực hành
(50 tiết)

Chương 3: Tổ
chức thi đấu
và trọng tài
Bóng bàn
(4 tiết)

Thi kết
học thúc phần

- Các nhân tố kĩ thuật
+ Sức mạnh, tốc độ, sức xoáy khi đánh bóng
+ Điểm rơi của bóng
+ Mối liên hệ giữa các nhân tố khi đánh bóng
- Kĩ thuật cơ bản và phương pháp giảng
dạy
+ Khái niệm kĩ thuật cơ bản
+ Phân tích một số kĩ thuật cơ bản. Phương
pháp giảng dạy kĩ thuật cơ bản.
- Sự thành lập liên đoàn bóng bàn thế giới
- Một số điều luật cơ bản trong môn bóng bàn.
- Xây dựng cảm giác với bóng
- Hình thành động tác mô phỏng
- Phương pháp cầm vợt
- Kỹ thuật di chuyển
- Thực hiện kĩ thuật líp bóng thuận tay, trái tay
vào tường từ chậm đến nhanh.
- Kỹ thuật líp bóng thuận tay, trái tay trên bàn
từ chậm đến nhanh (trên một đường thẳng)
- Chặn đẩy thuận tay, trái tay
- Gò bóng thuận tay, trái tay
- Phát bóng thuận tay, trái tay
+ Hình thành động tác
+ Tăng cường cảm giác với bóng về lực đánh
bóng, không gian, mức độ xoáy.
+ Tập luyện các đường cơ bản.
- Vụt nhanh thuận tay đường chéo thuận.
- Vụt nhanh thuận tay đường chéo trái
- Phương pháp tập luyện kĩ thuật tấn công
+ Tăng cường độ chuẩn xác
+ Tăng cường việc sử dụng lực động tác
+ Tăng cường lực ma sát khi đánh bóng
- Tổ chức thi đấu
- Nắm luật bóng bàn
- Nắm được phương pháp tổ chức tập luyện và
trọng tài.
- Phương pháp tiến hành thi đấu.
- Yêu cầu: tăng dần tốc độ khi thực hiện các kĩ
thuật tấn công.
- Làm quen với phướng pháp thi đấu đơn và
thi đấu đôi.
* Nội dung thi học phần:
- Líp bóng thận tay
- Líp bóng trái tay
- Phát bóng
- Thể lực
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Nghiên cứu tài liệu, cần nắm
được phương pháp giảng dạy,
phương pháp tập luyện. Các mấu
chốt cơ bản khi đánh bóng, phán
đoán, di chuyển thực hiện kĩ
thuật cơ bản.

- Ôn thêm kĩ thuật vung vợt
không bóng.
- Ôn kĩ thuật líp bóng vào tường.
- Ôn kĩ thuật líp bóng trên bàn
theo đường thẳng
- Ôn kĩ thuật chặn đẩy bóng
thuận tay, trái tay

- Tập luyện đều đặn để nhanh
chóng hình thành cảm giác với
bóng và lực đánh bóng.

- Nghiên cứu các vấn đề giáo
viên giao.
- Lập kế hoạch tổ chức thi đấu
một giải bóng bàn
- Thực hành kĩ thuật trọng tài
- Tích cực thi đấu giao hữu đơn
và đôi.

- Sinh viên ôn tập các kỹ thuật
đã học, chuẩn bị sân bãi dụng cụ.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: AEROBIC. Mã học phần: GDT0009
2. Số tín chỉ: 02.
3. Thông tin về học phần: Thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 54 tiết.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Trang bị cho sinh viên các kĩ năng vận động cơ bản cần thiết trong cuộc sống, các vấn đề cơ
bản của thể dục, các phương pháp thực hiện tối ưu các động tác, cũng như khả năng phối hợp vận động
linh hoạt.
5.2. Áp dụng và hướng dẫn cho người tập phát triển về thể chất, các tố chất thể lực cơ bản và giúp
người học nắm được những động tác cơ bản trong Aerobic để có thể xây dựng được một bài Aerobic
đơn giản góp phần nâng cao thể chất cho người học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lí thuyết
- Khái niệm thể dục Aerobic.
- Lịch sử phát triển môn Aerobic.
- Đặc điểm của Aerobic.
- Cách thức đểm nhạc trong môn Aerobic.
- Cấu trúc buổi lên lớp Aerobic .
- Các động tác cơ bản trong Aerobic.
6.2. Thực hành
- 7 bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Bài Aerobic 23 động tác với nhạc.
- Bài khiêu vũ tập thể Macarena.
- Bài khiêu vũ tập thể Bachata.
- Bài khiêu vũ Chachacha
- Bài khiêu vũ Rumba
7. Thông tin giảng viên
Họ và tên giảng viên
Ths.Vũ Long Vương
Ths. Tạ Đức Hùng

Điện thoại

Email

0773061988

vuongttb@gmail.com

0979882678

taduchung1988@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
8.2. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự
học.
8.3. Tham gia 2 bài kiểm tra điều kiện.
8.4. Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%.
+ Điểm đánh giá nhận thức và thái độ trong quá trình học tập, điểm chuyên cần 20%.
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- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
10.1. Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
10.2. Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra học trình được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính.
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, 2009, Giáo trình thể dục. NXB TDTT, Hà Nội.
2. TS. Trương Anh Tuấn , 2003, Giáo trình thể dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
12.2. Giáo trình tham khảo.
1. PGS Trần Phúc Phong, Nguyễn Thị Hạnh Phúc, 1999, Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn,
NXB Giáo dục.
2. Các băng hình, tài liệu liên quan.
13. Chương trình chi tiết
Phần
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1. Khái niệm Aerobic.
- Đọc giáo trình thể dục phần thuật
2. Lịch sử phát triển môn Aerobic.
ngữ thể dục trang 58 -63 . Phần quy
Phần I
3. Đặc điểm của Aerobic.
tắc và hình thức ghi động tác thể dục
Lý
4. Cách thức đểm nhạc trong môn Aerobic.
trang 91 -94.
thuyết
5. Cấu trúc buổi lên lớp Aerobic .
- Nghiên cứu các nội dung đã học
(6 tiết)
6. Cácđộng tác cơ bản trong Aerobic.
trên lớp.
- Đọc sách luật thể dục nhịp điệu từ
trang 3 -10.
1.Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu.
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
1.1. Chạy hất gót
được học.
1.2. Bật nâng gối
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
1.3. Đá chếch
học.
1.4. Đá ngang
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
1.5. Hất gót đá trước
và hoàn thiện bài về nhà.
1.6. Bật tách chụm
1.7. Bật đổi chân
2. Bài khiêu vũ tập thể Macarena.
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
2.1. 16 nhịp nhún gối chuyển tay các tư thế
được học.
2.2. 16 nhịp nhún gối chuyển chân các tư thế - Tập nghe và đếm nhạc trong bài
kết hợp quay chuyển hướng.
học.
Bài nhảy 32 nhịp quay đổi 4 hướng với nhạc - Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
Phần II
Macarena chuẩn
và hoàn thiện bài về nhà
Thực
3. Bài khiêu vũ tập thể Bachata.
- Nhảy nâng gối vuông góc qua từng
hành
Bài nhảy đôi gồm 3 vũ hình
chân
(54 tiết)
3.1. Di chuyển ngang
3.2. Di chuyển quay từng người
3.3. Di chuyển đổi đôi
4. Bài Aerobic 23 động tác với nhạc.
4.1. Mở chân kiễng gót
4.2. Chùng gối chuyển trọng tâm
4.3. Tay gập vai
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
4.4. Một tay lên chếch bên
được học.
4.5. Hai tay lên chếch bên
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
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4.6. Đánh eo tay cao
4.7. Đánh eo tay ngang
4.8. Bật hất gót đánh tay so le
4.9. Bước ngang vỗ tay
4.10. Bật nâng gối vuông góc 2 tay chạm gối
4.11. Chạy hất gót vỗ tay
4.12. Xoay vòng tay gập thân
4.13. Tay ngực
4.14. Tay ngực kết hợp tay
4.15. Bật đá chân hỗn hợp
4.16. Bật tách chụm
4.17. Bật hất gót đánh tay so le
4.18. Di chuyển chếch trước
4.19. Vỗ tay trước sau kết hợp đá chân đổi tư
thế thành quỳ cao
4.20. Lăn qua trái chuyển chống sấp chống đẩy
4.21. Đứng lên dậm chân tại chỗ kết hợp
chuyển tay các tư thế
4.22. Điều hòa.
5.Kiểm tra bài điều kiện số 1
Kiểm tra 2 bài khiêu vũ Macarena và Bachata
điểm kết thúc là điểm trung bình của 2 bài
6. Bài khiêu vũ Rumba
6.1. Vũ hình tại chỗ
6.2. Vũ hình tiến lùi
6.3. Vũ hình mở tiến
6.4. Vũ hình mở lùi
6.5. Vũ hình quay
7. Bài khiêu vũ Chachacha
7.1. Vũ hình tại chỗ
7.2. Vũ hình tiến lùi
7.3. Vũ hình mở tiến
7.4. Vũ hình mở lùi
7.5. Vũ hình quay
7. Kiểm tra bài điều kiện số 2.
Kiểm tra 2 bài khiêu vũ Rumba và Chachacha
điểm kết thúc là điểm trung bình của 2 bài
8. Thể lực
8.1. Nằm sấp chồng đẩy
8.2. Ke bụng thang gióng
9. Kiểm tra kết thúc học phần
- Bài Aerobic 23 động tác
- Sinh viên được bốc thăm và thực hiện một
trong bốn bài khiêu vũ đã được học để thực
hiện
- Thể lực (chống đẩy và ke bụng thang gióng)
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học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên lớp
và hoàn thiện bài về nhà

- Sinh viên ôn tập các nội dung đã
học và chuẩn bị sân bãi dụng cụ phục
vụ thi kết thúc học phần.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thể dục nhịp điệu. Mã học phần: GDT0010
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần: Thực hành.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất 1.
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 6 tiết.
4.2. Thực hành: 54 tiết.
5. Mục tiêu học phần
5.1. Trang bị cho sinh viên các vấn đề cơ bản của thể dục nhịp điệu, các phương pháp tập luyện
môn Thể dục nhịp điệu, cũng như khả năng phối hợp vận động linh hoạt.
5.2. Áp dụng và hướng dẫn cho người tập luyện phát triển các tố chất thể lực và kỹ năng vận động
cần thiết trong cuộc sống.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
6.1. Lí thuyết
- Lịch sử phát triển thể dục nhịp điệu.
- Khái niệm môn thể dục nhịp điệu.
- Đặc điểm của thể dục nhịp điệu
- Cấu trúc buổi lên lớp thể dục nhịp điệu.
- Biên soạn và phương pháp giảng dạy thể dục nhịp điệu.
6.2. Thực hành
Học kì I
- Chạy khởi động
- Bài thể dục buổi sáng 9 động tác.
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
- Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo vai…
- Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Bài thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác.
- Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy biến tốc 30m, 50m chạy
800m, các bài tập thể lực phối hợp…
Học kì II
- Chạy khởi động
- Bài thể dục phát triển chung.
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
- Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo vai…
- Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
- Các tư thế cơ bản của tay: tay chếch bên, tay ngang, tay cao, tay trước
- Các tư thế cơ bản của bàn tay: xòe, nắm, duỗi- khép
- Các bước di chuyển trong bài kết hợp tay( dựa vào 7 bước cơ bản)
- Xếp tháp nhóm 2, 3, 4 người
- Nhóm động tác khó: nhóm A động lực, B tĩnh lực, C bật và nhảy, D mềm dẻo và thăng bằng
- Cách nghe nhạc, đếm nhạc và chọn nhạc phù hợp
- Bài thể dục nhịp điệu nhóm 6 – 8 người kết hợp với âm nhạc tự chọn(do nhóm sinh viên tự biên
soạn bài), dài từ 1 phút 45 giây đến 2 phút
- Bài thể dục Rumba Fitness
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- Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy biến tốc 30m, 50m chạy
800m, các bài tập thể lực phối hợp…
7. Thông tin về giảng viên
Họ và tên giảng viên
Ths.Vũ Long Vương
Ths. Tạ Đức Hùng

Điện thoại
0773061988
0979882678

Email
vuongttb@gmail.com
taduchung1988@gmail.com

8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Tham gia đầy đủ số tiết của học phần.
8.2. Thực hiện đầy đủ yêu cầu của giảng viên như: làm bài tập, chuẩn bị bài, tích lũy kiến thức tự
học.
8.3. Tham gia 2 bài kiểm tra điều kiện.
8.4. Tham gia thi kết thúc học phần.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
- Điểm bộ phận bao gồm (trọng số 50%): là điểm trung bình chung của:
+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập 30%. (2 bài)
=> Bẩy bước khởi động chuyên môn.
=> Bài Thể dục nhịp điệu 16 động tác không có nhạc.
+ Điểm đánh giá ý thức và thái độ trong quá trình học tập 10%.
+ Điểm chuyên cần 10%.
- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50%.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
10.1. Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định của học phần.
10.2. Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra điều kiện được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính.
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, 2009, Giáo trình thể dục. NXB TDTT, Hà Nội.
2. TS. Trương Anh Tuấn , 2003, Giáo trình thể dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
12.2. Giáo trình tham khảo.
1. PGS Trần Phúc Phong, Nguyễn Thị Hạnh Phúc, 1999, Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn,
NXB Giáo dục.
2. Các băng hình, tài liệu liên quan.
13. Chương trình chi tiết
Phần
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
1. Lịch sử phát triển thể dục nhịp điệu.
- Đọc giáo trình thể dục phần
2. Khái niệm môn thể dục nhịp điệu.
thuật ngữ thể dục trang 58 -63 .
3. Đặc điểm của thể dục nhịp điệu
Phần I
Phần quy tắc và hình thức ghi
4.
Cấu
trúc
buổi
lên
lớp
thể
dục
nhịp
điệu.
Lý thuyết
động tác thể dục trang 91 -94.
5.
Biên
soạn
và
phương
pháp
giảng
dạy
thể
dục
(6 tiết)
- Nghiên cứu các nội dung đã học
nhịp điệu.
trên lớp.
- Đọc sách luật thể dục nhịp điệu
từ trang 3 -10.
Phần II Học kì I
- Tập luyện tất cả các nội dung đã
Thực
1. Chạy khởi động
được học.
hành
2. Bài thể dục buổi sáng 9 động tác.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
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(54 tiết)

2.1 Vươn thở
2.2 Tay ngực
2.3 Nghiêng lườn
2.4 Lưng bụng
2.5 Vặn mình
2.6 Đá chân
2.7 Phối Hợp
2.8 Bật nhảy
2.9 Điều hòa
3. Khởi động xoay các khớp:
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp
khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
4. Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo
vai…
5. Bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp điệu
5.1. Diễu hành
5.2. Chạy bộ
5.3. Bật cách quãng
5.4. Nâng gối
5.5. Bật Jack
5.6. Bật lunge
5.7. Đá cao
6. Bài thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác.
6.1 Bước bộ tại chỗ
6.2 Di chuyển ngang
6.3 Di chuyển ngang, chéo chân, nghiêng lườn
6.4 Đứng, 1 chân tỳ trước, tay gập tay duỗi
6.5 Bước ngang đẩy hông
6.6 Đứng, 1 chân nâng gối, tay gập tay duỗi
6.7 Hất gót vỗ tay
6.8 Đứng, đẩy hông trái phải
6.9 Lưng bụng
Kiểm tra bài điều kiện 1
6.10 Bước ngang, chéo tay, chéo chân
6.11 Lưng bụng, nghiêng lườn
6.12 Bước chéo vỗ tay
6.13 Chạy hất gót, nghiêng người vỗ tay
6.14 Nhún, bước ngang, gập khuỷu
6.15 Bật nhảy, co gối, đá chân
6.16 Điều hòa
Kiểm tra bài điều kiện 2
7. Các bài tập thể lực như:
- Chống đẩy, ke bụng, nhảy dây ngắn, chạy 30 50m chạy 800m, các bài tập thể lực phối hợp…
Học kì II
1. Chạy khởi động
2. Bài thể dục phát triển chung.
2.1 Tay ngực
2.2 Nghiêng lườn
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học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

2.3 Lưng bụng
2.4 Vặn mình
2.5 Đá chân
2.6 Phối hợp
2.7 Bật nhảy
3. Khởi động xoay các khớp:
- Khởi động xoay các khớp: khớp cổ tay, khớp
khuỷu tay, khớp vai, khớp cổ, khớp cổ chân, khớp
gối, khớp háng, khớp lưng, khớp hông.
4. Ép dẻo: ép dọc, ép ngang, đè dẻo lưng, dẻo
vai…
5. Ôn lại bảy bước cơ bản trong thể dục nhịp
điệu
5.1. Diễu hành
5.2. Chạy bộ
5.3. Bật cách quãng
5.4. Nâng gối
5.5. Bật Jack
5.6. Bật lunge
5.7. Đá cao
6. Các tư thế cơ bản của tay:
6.1 Tay chếch bên
6.2 Tay ngang
6.3 Tay cao
6.4 Tay trước
6.5 Các tư thế cơ bản của bàn tay:
6.6 Xòe
6.7 Nắm
6.8 Duỗi- khép
7. Các bước di chuyển trong bài kết hợp tay(
dựa vào 7 bước cơ bản)
8. Xếp tháp
8.1 Nhóm 2 người
8.2 Nhóm 3 người
8.3 Nhóm 4 người
9. Nhóm động tác khó:
A Động lực
B Tĩnh lực
C Bật và nhảy
D Mềm dẻo và thăng bằng
10. Cách nghe nhạc, đếm nhạc và chọn nhạc
phù hợp
Kiểm tra bài điều kiện 3
11. Bài thể dục nhịp điệu nhóm 6 – 8 người(do
nhóm sinh viên tự biên soạn bài), dài từ 1 phút
45 giây đến 2 phút
12. Bài thể dục Rumba Fitness
12.1 Di chuyển trái phải
12.2 Đứng, di chuyển tay trái phải
12.3 Xoay hông
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- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

12.4 Đi sang ngang 2 bước
12.5 Di chuyển tiến lùi
Kiểm tra bài điều kiện 4
13. Các bài tập thể lực như: chống đẩy, ke bụng,
nhảy dây ngắn, chạy 30 - 50 m, chạy 800m, các
bài tập thể lực phối hợp…
14. Thi kết thúc học phần
- Bài Thể dục nhịp điệu tay không 16 động tác kết
hợp với nhạc.
- Bài thể dục nhịp điệu kết hợp với âm nhạc nhóm
6 – 8 người(do sinh viên biên soạn)
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- Tập luyện tất cả các nội dung đã
được học.
- Tập nghe và đếm nhạc trong bài
học.
- Ôn tập các nội dung đã học trên
lớp và hoàn thiện bài về nhà.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lịch sử văn minh thế giới (Mã học phần: SCN0002)
2. Số tín chỉ: 03
3. Thông tin về học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết:45 tiết
4.2. Thực hành:
5. Mục tiêu học phần:
Học phần này giúp SV nắm được những vấn đề cơ bản sau:
- Các nền văn minh trên thế giới
- Điều kiện hình thành, phát triển của các nền văn minh
- Những thành tựu của văn minh nhân loại qua các chặng đường phát triển
6.Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập đến những nội dung cụ thể sau:
- Những vấn đề chung của văn hoá văn minh.
- Một số nền văn minh nhân loại thời cổ trung đại ở phương Đông và phương Tây(điều kiện hình
thành, thành tựu)
- Văn minh thế giới thời cận đại
- Văn minh thế giới thời hiện đại
7. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Đinh Ngọc Ruẫn; Số DĐ 0915319961
- Họ và tên: Lường Hoài Thanh; Số DĐ: 0989883078
8. Nhiệm vụ của người học:
- Đảm bảo thời gian lên lớp và tự học ở nhà
- Chuẩn bị bài tập và tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, thực hành.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
+ Làm bài tập đẩy đủ; tự ôn và thi theo hướng dẫn của giảng viên
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm
12. Giáo trình:
- Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, Nhà XB Giáo Dục, Hà Nội, 1999.
- Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Lịch sử thế giới cổ trung đại, Nhà XB ĐH Sư phạm, Hà Nội, 2004.
- Lương Ninh (Cb – 1998), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Văn Ánh (2000), Lịch sử thế giới trung đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Nội dung SV tự học
Bài mở đầu
- Khái niệm về văn hoá, văn minh, - So sánh các khái niệm: văn hóa, văn
(2 tiết)
văn hiến
minh, văn hiến, văn vật (Giáo trình
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Chương 1. Văn
minh Bắc Phi và
Tây Á(6 tiết)

Chương 2. Văn
minh Ấn Độ cổtrung đại
(5 tiết)

Chương 3. Văn
minh Trung
Quốc cổ - trung
đại
(5 tiết)

- Nội dung cơ bản của lịch sử văn Lịch sử văn minh thế giới, Bài mở đầu,
minh
trang 8)
- Phương pháp nghiên cứu
- Phân tích các yếu tố cấu thành văn
minh(Giáo trình Lịch sử văn minh thế
giới, Bài mở đầu, trang 7)
- Đặc điểm của văn minh phương - So sánh điều kiện tự nhiên và nền tảng
Đông và phương Tây
kinh tế của các quốc gia cổ đại phương
- Văn minh Ai Cập:
Đông và các quốc gia cổ đại phương
+ Tổng quan về Ai Cập: điều kiện tự Tây(Giáo trình Lịch sử thế giới cổ
nhiên, dân cư.
trung đại, Phần I, Chương II, trang 61)
+ Thành tựu của văn minh Ai Cập: - So sánh thành tựu của văn minh cổ đại
Chữ viết; Văn học; Lịch pháp; Khoa phương Đông với thành tựu của văn
học tự nhiên; Tôn giáo…
minh cổ đại phương Tây(Giáo trình
- Văn minh Lưỡng Hà:
Lịch sử thế giới cổ trung đại, Phần I,
+ Tổng quan về Lưỡng Hà: điều kiện Chương II, trang 43)
tự nhiên, dân cư.
- Những công trình kiến trúc nổi tiếng
+ Thành tựu của văn minhLưỡng Hà: của văn minh Ai Cập: Kim Tự Tháp,
Chữ viết; Văn học; Khoa học tự Tượng Nhân Sư…(Giáo trình Lịch sử
nhiên; Tôn giáo…
thế giới cổ trung đại, Phần I, Chương
- Văn minh Ả rập:
III, trang 122)
+ Tổng quan về Ả rập: điều kiện tự - Tìm hiểu về đạo Hồi (Islam giáo)
nhiên, dân cư.
(thời gian ra đời, người sáng lập, nội
+ Thành tựu của văn minh Ả rập: dung cơ bản của đạo Hồi)(Giáo trình
Chữ viết; Văn học; Lịch pháp; Khoa Lịch sử văn minh thế giới,chương I,
học tự nhiên; Tôn giáo…
phần C, trang 53)
- Tổng quan về Ấn Độ:
- Tìm hiểu về đạo Phật (thời gian ra
+ Điều kiện tự nhiên và dân cư
đời, người sáng lập, nội dung cơ bản
+ Các đặc trưng của Ấn Độ
của đạo Phật)(Giáo trình Lịch sử văn
- Những thành tựu chủ yếu:
minh thế giới, chương II, trang 85)
+ Chữ viết
- Tìm hiểu về đạo Ấn (thời gian ra đời,
+ Văn học
nội dung cơ bản) (Giáo trình Lịch sử
+ Khoa học tự nhiên
văn minh thế giới, chương II, trang 85)
+ Tôn giáo
- Tìm hiểu về một số công trình kiến trúc
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc
nổi tiếng của văn minh Ấn Độ: Đền
TajMahal, StupaSanchi, Chùa hang
Ajanta…(Giáo trình Lịch sử thế giới cổ
trung đại, chương II, phần III, trang 215)
- Khái quát về Trung Quốc thời cổ - - Nho giáo từ khi hình thành đến thế kỉ
trung đại
X(Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới,
- Thành tựu chính
chương III, trang 128)
+ Chữ viết
- Nho giáo từ thời Tống đến thời Thanh
+ Văn học
(Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới,
+ Sử học
chương III, trang 128)
+ Khoa học tự nhiên
- Tóm tắt nội dung một số tác phẩm văn
+ Bốn phát minh lớn về kĩ thuật
học nổi tiếng của văn minh Trung
+ Tư tưởng và tôn giáo
Quốc: Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng,
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc
Thủy Hử, Tây Du Kí… (Giáo trình
Lịch sử văn minh thế giới, chương III,
trang 105)
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Chương 4. Văn
minh khu vực
Đông Nam Á (6
tiết)

Chương 5.
Văn minh Hy
Lạp và La Mã cổ
trung đại (6 tiết)

Chương 6. Văn
minh Tây Âu
thời trung đại (5
tiết)

Chương 7. Sự
xuất hiện của
nền văn minh
Công nghiệp
(5 tiết)

Chương 8. Văn
minh thế giới thế
kỉ XX (5 tiết)

- Khái quát về Đông Nam Á:
+ Điều kiện tự nhiên và dân cư
+ Cơ sở hình thành nền văn minh khu
vực Đông Nam Á
- Những thành tựu chính
+ Chữ viết
+ Văn học
+ Khoa học tự nhiên
+ Tôn giáo
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc
- Tổng quan về Hy Lạp và La Mã
+ Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp
+ Điều kiện tự nhiên của La Mã Những thành tựu chính
+ Văn học
+ Sử học
+ Khoa học tự nhiên
+ Triết học
+ Luật pháp
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc
+ Tôn giáo
- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ V đến
thế kỉ X
- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ XI – XIV
- Văn minh Tây Âu từ thế kỉ XIV–
XVII

- Chứng minh những ảnh hưởng của
văn hóa Ấn Độ đối với khu vực Đông
Nam Á: chữ viết, tôn giáo, văn học,
nghệ thuật kiến trúc và điêu
khắc…(Giáo trình Lịch sử văn minh thế
giới, chương IV, trang 156, 160)

- Tìm hiểu về đạo Kitô (thời gian ra
đời, người sáng lập, nội dung cơ bản
của đạo Kitô) (Giáo trình Lịch sử văn
minh thế giới, chương V, trang 245)
- Chứng minh ảnh hưởng của điều kiện
tự nhiênđối với sự hình thành và phát
triển của văn minh Hy Lạp, La
Mã…(Giáo trình Lịch sử thế giới cổ
trung đại, phần I, chương II, phần II,
trang 61)

- Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu ở
các nước châu Âu (thế kỉ XV – XVI)
- Tìm hiểu về văn hoá phục hưng ở
châu Âu
- Tìm hiểu về phong trào cải cách tôn
giáo ở châu Âu thời cận đại
- Điều kiện ra đời của nền Văn minh - Điều kiện hình thành văn minh thời
công nghiệp
cận đại
- Cuộc cách mạng công nghiệp và hệ - Tìm hiểu về cuộc cách mạng công
quả kinh tế
nghiệp thế kỉ XVIII
- Những phát minh khoa học kĩ thuật
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
- Những thành tựu của văn học, nghệ
thuật và những học thuyết chính trị
xã hội
- Hoàn cảnh ra đời của văn minh thế - Thành tựu văn minh nhân loại nửa sau
giới thế kỉ XX
thế kỉ XX
- Nội dung thành tựu của văn minh
thế giới thế kỉ XX
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Mã học phần:
LNL0001
2. Thời lượng: 05 tín chỉ.
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
2.1. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết: 65 tiết
4.2. Thảo luận: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Trang bị cho người học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, với tư cách là môn
khoa học, được tích hợp từ ba bộ phận cấu thành là triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin,
chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó xác lập thế giới quan và phương pháp luận mác xít cho người học,
đồng thời làm cơ sở lý luận để tiếp cận các môn khoa học xã hội nói chung và cán môn lý luận chính trị
nói riêng trong chương trình đào tạo bậc đại học.
5.2. Kỹ năng
Phát triển kỹ năng ghi nhớ, hiểu các khái niệm, định nghĩa, quy luật, phạm trù; Hình trong cuộc thành
kỹ năng lập luận bao gồm phân tích, tổng hợp, so sánh, phản biện; Biết phân tích, tổng hợp so sánh, phản
biện một sự việc trong cuộc sống; biết vận dụng các kiến thức triết học, kinh tế chính trị và lý luận về chủ
nghĩa xã hội vào cuộc sống; biết thuyết trình, biết trình bày một văn bản, có khả năng làm việc nhóm.
5.3. Thái độ
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; từng bước xác lập thế giới quan, nhân
sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
6. Mô tả vắn tắt nội dung:
- Học phần nghiên cứu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin với tư cách là một học
thuyết do Mác, Ăngghen sáng lập và sự phát triển của Lênin.
- Nội dung bao gồm những tri thức khái lược về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ
nghĩa Mác – Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
7. Thông tin về giảng viên:
7.1. TS. Hoàng Phúc. ĐTDĐ: 0915.639.420 / ĐTNR: 0223.751.718.
Email: hoangphuctbu@gmail.com
7.2. TS. Lê Thị Hương. ĐTDĐ: 0914.942.223 / ĐTNR:
Email: Lehuongdhtb@yahoo.com.vn
7.3. ThS. Giáp Thị Dịu. ĐTDĐ: 0917. 885.382 / ĐTNR:
Email: Giapdiudhtb@yahoo.com.vn
7.4. ThS. Nguyễn Thanh Thủy. ĐTDĐ: 0912.711.650
7.5. ThS. Hoàng Văn Viện. ĐTDĐ: 0978747560
7.6. ThS. Nguyễn Thị Linh Huyền. ĐTDĐ: 0979103518
7.7. ThS. Đỗ Huyền Trang. ĐTDĐ: 0988985108
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề được giao và ý kiến hỏi khi nghe giảng trên
lớp.
- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ, môn học theo quy định.
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9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 10%)
9.3. Kiểm tra (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 70%).
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho từng phần.
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu tham khảo
- Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb
Chính trị quốc gia, 2011.
- Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ
nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, 2011.
13. Nội dung chi tiết
TÊN CHƯƠNG,
NỘI DUNG LÊN LỚP
NỘI DUNG TỰ HỌC
SỐ TIẾT
Chương mở đầu 1. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
Yêu cầu về phương
NHẬP MÔN NHỮNG 1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu
pháp học tập, nghiên
NGUYÊN LÝ CƠ
thành
cứu môn học Những
BẢN CỦA CHỦ
1.2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ
nguyên lý cơ bản của
NGHĨA MÁC –
nghĩa Mác - Lênin
chủ nghĩa Mác – Lênin.
LÊNIN
2. Đối tượng, mục đích và phương pháp học tập,
(2 tiết)
nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác – Lênin.
Phần thứ nhất
1. chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện
Mối quan hệ biện chứng
THẾ GIỚI QUAN VÀ chứng
giữa vật chất và ý thức
PHƯƠNG PHÁP
2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật về vật chất và
LUẬN TRIẾT HỌC ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
CỦA CHỦ NGHĨA 2.1. Vật chất
MÁC – LÊNIN
2.2. Ý thức
Chương 1
CHỦ NGHĨA DUY
VẬT BIỆN CHỨNG
(8 tiết)
Chương 2
1. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
1. Phép biện chứng và
PHÉP
1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
phép biện chứng duy vật
BIỆN CHỨNG
1.2. Nguyên lý về sự phát triển.
2. Quy luật và các loại
DUY VẬT
2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
quy luật
(10 tiết)
2.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về 3. Các cặp phạm trù cơ
lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược bản của phép biện chứng
lại
duy vật: Tất nhiên và
2.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt ngẫu nhiên: Bản chất và
đối lập
hiện tượng; Nội dung và
2.3. Quy luật phủ định của phủ định
hình thức; Khả năng và
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng hiện thực
duy vật
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Chương 3
CHỦ NGHĨA
DUY VẬT LỊCH
SỬ
(10 tiết)

Phần thứ hai
HỌC THUYẾT
KINH TẾ CỦA
CHỦ NGHĨA
MÁC-LÊNIN
VỀ PHƯƠNG
THỨC SẢN
XUẤT TƯ BẢN
CHỦ NGHĨA
Chương 4
HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ
(12 tiết)

Chương 5
HỌC THUYẾT
GIÁ TRỊ
THẶNG DƯ
(9 tiết)

3.1. Cái riêng và cái chung
3.2. Nguyên nhân và kết quả
2.4. Lý luận nhận thức
4.1.Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn
đối với nhận thức
4.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý.
* Thảo luận
Ý nghĩa phương pháp luận của các cặp phạm trù
1. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất
2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng
3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính
độc lập tương đối của ý thức xã hội
4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự
nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội
5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã
hội đối với sự vận động và phát triển của xã hội có
đối kháng giai cấp
6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con
người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng
nhân dân
* Thảo luận
Vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam
1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản
xuất hàng hóa
1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá
1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
2. HÀNG HOÁ
2.1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa
2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng
hoá
2.3. Lượng giá trị của hàng hóa
3. Quy luật giá trị
3.1. Nội dung của quy luật giá trị
3.2. Tác động của quy luật giá trị
* Thảo luận
Vấn đề sản xuất hàng hóa ở Việt Nam
1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
1.1. Công thức chung của tư bản
1.2. Mâu thuẫn của công thức chung
1.3. Hàng hoá sức lao động và tiền công trong chủ
nghĩa tư bản
2. Qua trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã
họi tư bản
2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá
trị sử dụng và qúa trình sản xuất ra giá trị thặng
dư
2.2. Bản chất của tư bản - tư bản bất biến và tư bản
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1. Sản xuất vật chất và vai
trò của nó.
2. Vai trò sáng tạo của
quần chúng nhân dân

Tiền tệ
1. Nguồn gốc và bản
chất của tiền tệ
2. Các chức năng của
tiền

1. Tái sản xuất và lưu
thông của tư bản xã hội
2. Quá trình lưu thông
của tư bản và khủng
hoảng kinh tế

Chương 6
CHỦ NGHĨA TƯ
BẢN ĐỘC
QUYỀN
VÀ CHỦ NGHĨA
TƯ BẢN ĐỘC
QUYỀN NHÀ
NƯỚC
(9 tiết)

Chương 7
SỨ MỆNH LỊCH
SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG
NHÂN VÀ CÁCH
MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
(5 tiết)

khả biến
2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị
thặng dư
2.4. Hai phương pháp nâng cao trình độ bóc lột
2.5. Sản xuất ra giá trị thặng dư - quy luật kinh tế
cơ bản của chủ nghĩa tư bản
3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản
– tích lũy tư bản
3.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản
3.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
4. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện
của giá trị thặng dư
4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận
và tỷ suất lợi nhuận
4.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
4.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập
đoàn tư bản
* Thảo luận
Hàng hoá sức lao động và tiền công ở Việt Nam
hiện nay
1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
1.1. Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh
tranh sang CNTB độc quyền
1.2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền
2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
2.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản
độc quyền nhà nước
* Thảo luận
Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện nay

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
1.1. Khái niệm giai cấp công nhân
1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
2.1. Địa vị kinh tế- xã hội của giai cấp công nhân
trong xã hội tư bản chủ nghĩa
2.2. Những đặc điểm chính trị xã hội của giai cấp
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1. Sự hoạt động của qui
luật giá trị và qui luật giá
trị thặng dư trong giai
đoạn chủ nghĩa tư bản độc
quyền
2. Quan hệ giữa độc
quyền và cạnh tranh trong
giai đoạn chủ nghĩa tư
bản độc quyền
3. Biểu hiện hoạt động
của qui luật giá trị và qui
luật giá trị thặng dư trong
giai đoạn chủ nghĩa tư
bản độc quyền
4. Vai trò của chủ nghĩa
tư bản đối với sự phát
triển của nền sản xuất
xã hội.

Chương 8
NHỮNG VẤN ĐỀ
CHÍNH TRỊ XÃ
HỘI CÓ TÍNH
QUY LUẬT
TRONG TIẾN
TRÌNH CÁCH
MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA

công nhân
3. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
3.1. Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển
chính đảng của giai cấp công nhân
3.2. Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp
công nhân
II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân
của nó
1.1. Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
1.2. Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa
2. Mục tiêu, dộng lực và nội dung của cuộc cách
mạng XNCN
2.1. Mục tiêu của cách mạng XHCN
2.2. Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.3. Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
3. Liên minh giữa giai câp công nhân và giai cấp nông
dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã
hội chủ nghĩa
3.1. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
3.2. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng
lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
III. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái
kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế xã
hội cộng sản chủ nghĩa
2.1. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ
nghĩa xã hội
2.2. Xã hội xã hội chủ nghĩa
2.3. Giai đoạn cao của hình thái kinh tế xã hội
cộng sản chủ nghĩa
I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà
nước xã hội chủ nghĩa
1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
1.1. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ
1.2. Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa
1.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa
2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.1. Khái niêm “ Nhà nước xã hội chủ nghĩa”
2.2. Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà
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Chương 9
CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI HIỆN THỰC
VÀ TRIỂN VỌNG
(3 tiết)

nước xã hội chủ nghĩa
2.3. Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã
hội chủ nghĩa
II. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1.1. Khái niệm văn hóa và nền văn hóa
1.2. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
1.3. Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
2. Tính tất yếu của việc xây dưng nền văn hóa xã
hội chủ nghĩa
3. Nội dung và phương thức của việc xây dựng
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
3.1. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa xã
hội chủ nghĩa
3.2 Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ
nghĩa
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
1.Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn
đề dân tộc
1.1. Khái niệm dân tộc
1.2. Hai xu hướng phát triển của vấn đề dân tộc và
vấn đề dân tộc trong xây dựng xã hội chủ nghĩa
1.3. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa MácLênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ
nghĩa Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn
giáo
2.1. Khái niệm tôn giáo
2.2. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ
nghĩa xã hội
2.3. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
1.Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã
hội loài người
2. Chủ nghĩa xã hội tương lai của xã hội loài người
2.1. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông
âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của
CNXH
2.2. Các nước XHCN còn lại tiến hành cải cách,
đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to
lớn
2.3. Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng
đi lên CNXJ ở một số quốc gia trong thế giới đương
đại
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I. Chủ nghĩa xã hội hiện
thực
1. Cách mạng tháng
mười Nga và mô hình
CNXH hiện thực đầu
tiên trên thế giới
1.1. Cách mạng tháng
Mười Nga
1.2 Mô hình CNXH
hiện thực đầu tiên trên
thế giới
2. Sự ra đời của hệ
thống xã hội chủ nghĩa
2.1 Sự ra đời và phát
triển của hệ thống và
các nước xã hội chủ

nghĩa
2.2. Những thành tựu
của chủ nghĩa xã hội
hiện thực
II. Sự khủng hoảng, sụp
dổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xôviết và
nguyên nhân của nó
1. Khủng hoảng và sụp
đổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xôviết
2. Nguyên nhân dẫn đến
sự khủng hoảng và sụp
đổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xôviết
2.1. Nguyên nhân sâu
xa đẫn đến sự khủng
hoảng và sụp đổ của mô
hình chủ nghĩa xã hội
Xôviết
2.2. Nguyên nhân chủ yếu,
trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ
của mô hình chủ nghĩa xã
hội Xôviết
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Pháp luật đại cương. Mã học phần: LPL0001
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian
4.1. Lý thuyết : 28 tiết
4.2. Thảo luận: 04 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản về Nhà nước và luật, nghiên
cứu những quy luật chung nhất về sự xuất hiện, tồn tại và phát triển Nhà nước và pháp luật, một số
ngành luật của Việt Nam.
5.2. Kỹ năng: Sinh viên có khả năng thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm, phương pháp giải
quyết một số vấn đề chính trị, xã hội. Giúp sinh viên bước đầu có khả năng phân tích, đánh giá. hình
thành tư duy độc lập, phân tích, nhận diện đúng bản chất của các sự kiện, các hiện tượng pháp lý của đời
sống .
5.3. Thái độ: Góp phần tích cực vào việc xây dựng, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Chương trình môn học gồm 2 phần:
Phần 1 : Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật
Trang bị những tri thức khái lược về nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của Nhà nước và
pháp luật; các kiểu lịch sử nhà nước, các kiểu pháp luật; một số thuật ngữ khái niệm chuyên ngành luật :
Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; pháp chế xã hội chủ
nghĩa …
Phần 2 : Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Trang bị những kiến thức về một số ngành luật cơ bản của Việt Nam: Luật Hiến pháp; Luật Hành
chính, Luật dân sự; Luật Hình sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật đất đai, Luật kinh tế …
7. Thông tin về giảng viên
7.1. Giảng viên: ThS. Đèo Thị Thủy
SĐT : 0975 947 050
Email : deothuy@gmail.com
7.2. Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Châu
SĐT : 0916087248
Email : nguyenthuchautbu@gmail.com
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Phải tự học, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo và các tài liệu có liên quan đến môn học
dưới sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị tốt các vấn đề, bài tập được giao và ý kiến hỏi khi nghe
giảng trên lớp.
- Tham gia đầy đủ các buổi lên lớp nghe giảng, thảo luận theo quy định của chương trình.
- Làm bài kiểm tra kết thúc tín chỉ theo quy định.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
9.1. Chuyên cần (trọng số 10%)
9.2. Thực hiện các yêu cầu của giảng viên (trọng số 30%)
9.3. Kiểm tra học trình (trọng số 10%)
9.4. Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
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- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận được quy định cho học phần
11. Hình thức thi và thang điểm
- Hình thức thi: Tự luận
- Thang điểm: 10
12. Tài liệu
12.1. Giáo trình chính
- Giáo trình Pháp luật đại cương, TS. Lê Minh Toàn chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2002.
- Giáo trình Pháp luật đại cương, TS. Lê Minh Toàn chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2010.
2.2. Tài liệu tham khảo:
- Các văn bản pháp luật hiện hành:
+ Luật Hiến pháp hiện hành
+ Bộ luật dân sự hiện hành
+ Bộ luật hình sự hiện hành
+ Luật hôn nhân và gia đình hiện hành
+ Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành
+ Luật đất đai hiện hành
+ Bộ luật lao động hiện hành
+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
- Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước – Phần I Nhà nước và pháp luật, Học viện
Hành chính, Nxb Khoa học và kỹ thuật, 2009.
- Giáo trình Lí luận Nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân,
2004.
13. Nội dung chi tiết
Nội dung tự học
Tên chương, số tiết
Nội dung trên lớp

Chương 1
Những vấn đề cơ bản
về Nhà nước
(3 tiết)

Chương 2
Những vấn đề cơ bản
về pháp luật
(2 tiết)
Chương 3
Quy phạm pháp luật –
Văn bản quy phạm
pháp luật (2 tiết)

1. Nguồn gốc, bản chất của nhà nước
1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.2. Bản chất của nhà nước
2. Kiểu nhà nước
2.1. Khái niệm kiểu lịch sử nhà nước
2.2. Các kiểu lịch sử nhà nước
3. Chức năng và bộ máy nhà nước
3.1. Chức năng của nhà nước
3.2. Bộ máy nhà nước
4. Hình thức nhà nước và chế độ chính trị
4.1. Hình thức nhà nước
4.2. Chế độ chính trị
1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của pháp
luật
1.1. Nguồn gốc của Pháp luật
1.2. Bản chất của pháp luật
2. Kiểu pháp luật và hình thức pháp luật.
2.1. Kiểu pháp luật
2.2. Hình thức pháp luật
1. Khái niệm quy phạm pháp luật
2. Phân loại QPPL
3. Cấu trúc của QPPL
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1. Phân biệt các kiểu lịch
sử nhà nước.
2. Các biến thể của hình
thức nhà nước.
3. Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phân biệt các kiểu
pháp luật.
2. Phân biệt các hình thức
pháp luật.

1. Khái niệm văn bản quy
phạm pháp luật
2. Đặc điểm VBQPPL
3. Hiệu lực của VBQPPL

Chương 4
Quan hệ pháp luật
(2 tiết)
Chương 5
Vi phạm pháp luật –
Trách nhiệm pháp lý –
Pháp chế xã hội chủ
nghĩa
(2 tiết)

Thảo luận
( 2 tiết )

Chương 6
Luật Hiến pháp – Luật
hành chính
(2 tiết)

Chương 7
Luật Hình sự - Luật tố
tụng hình sự
(2 tiết)

Chương 8
Luật Dân sự - Luật hôn
nhân và gia đình –
Luật tố tụng dân sự
(3 tiết)

Chương 9
Luật Lao động – Luật
Kinh tế - Luật Tài chính

1. Khái niệm Quan hệ pháp luật.
2. Thành phần của quan hệ pháp luật
2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật
2.2. Nội dung của quan hệ pháp luật
2.3. Khách thể quan hệ pháp luật
2.4. Sự kiện pháp lý
1. Vi phạm pháp luật
1.1. Hành vi hợp pháp
1.2. Vi phạm pháp luật
2. Trách nhiệm pháp lý
2.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý
2.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý
1. Nguồn gốc, bản chất, chức của Nhà nước
CHXHCN Việt Nam, pháp luật XHCN Việt
Nam.
2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật. Lấy ví
dụ.
3. Phân tích thành phần của quan hệ pháp
luật. Lấy ví dụ
1. Luật hiến pháp
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của LHP
1.2. Các chế định cơ bản của LHP
2. Luật hành chính
2.1. Khái niệm LHC
2.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của LHC
2.3. Quan hệ pháp luật HC

1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật Hình sự
2. Tội phạm – Cấu thành của tội phạm
3. Trách nhiệm HS – Hình phạt – Các biện
pháp tư pháp.
1. Luật Dân sự
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật dân sự
1.2. Quan hệ pháp luật dân sự
1.3. Một số chế định cơ bản của Luật dân sự
2. Luật Hôn nhân và gia đình
2.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật HN - GĐ
2.2. Quan hệ pháp luật HN - GĐ
2.3. Một số chế định cơ bản của Luật HN - GĐ
1. Luật Lao động
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật lao động
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1. Ý thức pháp luật
2. Thực hiện pháp luật
2.1. Khái niệm thực hiện
pháp luật
2.2. Hình thức thực hiện
pháp luật
1. Hành vi pháp luật
2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa
2.1. Khái niệm PCXHCN
2.2. Bản chất của pháp chế
XHCN
2.3. Tăng cường PCXHCN

1. Nguồn gốc và bản chất
của Hiến pháp
2. Lịch sử ra đời HP Việt
Nam
3. Vi phạm hành chính –
Trách nhiệm hành chính
– Xử lý vi phạm hành
chính
4. Các thức quản lý nhà nước
– Cán bộ, công chức nhà
nước – Tòa án HC
1. Đối tượng điều chỉnh,
phương pháp điều chỉnh,
nguồn của Luật TT hình
sự
2. Một số chế định cơ bản
của Luật TT Hình sự
1. Luật tố tụng dân sự
1.1. Đối tượng điều
chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật
TTDS
1.2. Một số chế định cơ
bản của Luật TTDS
2. Tìm hiểu về Bộ luật
Dân sự và Bộ luật Tố
tụng dân sự
1. Luật Tài chính
2. Tìm hiểu về Bộ luật
Lao động, Luật Doanh

– Luật đất đai
(3 tiết)

Chương 10
Pháp luật về phòng
chống tham nhũng
(5 tiết)

Thảo luận
( 2 tiết )

Chương 11
Pháp luật Quốc tế
(2 tiết)

1.2. Một số chế định cơ bản của Luật lao động.
2. Luật kinh tế
2.1. Pháp luật kinh tế và ngành luật kinh tế
2.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật kinh tế
2.3. Một số chế định cơ bản của Luật kinh tế.
3. Luật đất đai
3.1. Khái niệm luật đất đai
3.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của Luật đất đai
1. Khái niệm Tham nhũng
1.1. Khái niệm tham nhũng
1.2. Đặc điểm của hành vi tham nhũng
2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
2.1. Nguyên nhân tham nhũng
2.2. Tác hại của tham nhũng
3. Trách nhiệm của công dân trong phòng,
chống tham nhũng.
3.1. Trách nhiệm của công dân (bình thường)
trong phòng, chống tham nhũng
3.2. Trách nhiệm của công dân là cán bộ,
công chức, viên chức trong phòng chống
tham nhũng.
1. Tầm quan trọng của Luật Hiến pháp
2. Vấn đề tội phạm đối với giới trẻ hiện nay
3. Các biện pháp nâng cao trách nhiệm phòng
chống tham nhũng
1. Công pháp quốc tế
1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của CPQT
1.2. Nội dung cơ bản của CPQT
2. Tư pháp quốc tế
2.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều
chỉnh, nguồn của TPQT
2.2. Nội dung cơ bản của TPQT
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nghiệp, Luật đất đai.

1. Các hành vi tham
nhũng và tội phạm về
tham nhũng
2. Ý nghĩa, tầm quan trọng
của công tác phòng, chống
tham nhũng.
3. Tìm hiểu về Luật phòng
chống tham nhũng.

1. Tìm hiểu một số văn
kiện quốc tế mà Việt
Nam tham gia, ký kết.
2. Một số văn bản pháp
luật về tương trợ tư pháp
của Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh 1.
2. Số tín chỉ: 05
3. Thông tin về học phần:

Mã học phần: NTA0001

3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: (80 tiết trên lớp)
- Lý thuyết: 70 tiết
- Thực hành: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Nhận biết và phát âm đúng những âm tiếng Anh.
- Có thể phát âm đúng các từ đơn âm tiết và trọng âm của một số từ 2 và 3 âm tiết.
- Sử dụng được các cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản trong các tình huống giao tiếp thông thường với
các hiện tượng ngữ pháp như các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, các thì tương lai
đơn, và tương lai gần, các cấu trúc câu diễn tả khả năng, mong muốn, so sánh hơn kém và hơn nhất, các
từ chỉ số lượng.
- Nhớ được từ vựng về các chủ điểm quen thuộc như bản thân, gia đình, sở thích, thói quen, thời
trang, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm, … để thể hiện mình trong các tình huống giao tiếp quen thuộc,
hàng ngày.
- Hiểu và sử dụng các loại từ vựng như đại từ, động từ, tính từ, trạng từ, một số cụm động từ trong
những tình huống, ngữ cảnh phù hợp.
- Có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong các tình huống giao tiếp thông thường, các dạng
diễn ngôn thuộc các chủ đề liên quan trực tiếp đến bản thân với tốc độ nói từ chậm đến trung bình.
- Có thể tham gia các cuộc hội thoại ngắn về những vấn đề thường nhật.
- Giao tiếp được trong những tình huống thông thường như miêu tả một sự kiện, kể một câu
chuyện đơn giản, sử dụng đa dạng các từ/cụm từ đơn lẻ và các câu đơn.
- Đọc và hiểu được những văn bản thông thường như thư cá nhân, quảng cáo, bảng biểu, thực đơn
hoặc những văn bản chuyên ngành đơn giản.
- Đọc văn bản và xác định thông tin cần tìm, tập hợp thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các
bài khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao.
- Có thể chuyển tải các ý tưởng và thông tin đơn giản về các kinh nghiệm có tính chất cá nhân
trong các ngữ cảnh dễ dự đoán hàng ngày dưới dạng viết.
- Có thể viết các bài miêu tả, kế hoạch tương lai đơn giản về bản thân, gia đình hoặc các chủ điểm
rất quen thuộc.
- Biết cách sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong
giao tiếp hàng ngày theo văn phong phù hợp với văn cảnh.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Tiếng Anh 1 là học phần đầu tiên trong 2 học phần đào tạo tiếng Anh bắt buộc dành cho
sinh viên không chuyên bậc đại học và cao đẳng trường Đại học Tây Bắc. Nội dung của học phần giúp
người học củng cố, luyện tập và thiết lập các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Đồng thời người học còn có
khả năng tự học, có thái độ học tập tích cực, tham gia các hoạt động tự học ở nhà như làm bài tập nhóm,
làm bài tập thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
Học phần gồm 9 bài (unit). Mỗi bài được chia thành 5 phần A, B, C, D, và ôn tập cuối mỗi bài.
Các bài học cung cấp kiến thức về ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và kiến thức về kỹ năng
ngôn ngữ như Kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày.
7. Thông tin về giảng viên:
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- Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Vân Anh
Điện thoại:0945532880
email: ngvananhe@ utb.edu.com
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
email: ducan11386@ utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Đặng Thị Lan
Điện thoại:0915073492
email: danglan7669@ utb.edu.com
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
email: hongle96@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại:0912744200
email: kimnhungttb@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978408563
email: thanhngoaingu1977@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại: 0904204578
email:thuthuy2822003@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Bùi Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
email:buidieuquyen@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Trần Thị Vân
Điện thoại: 01687615789
email:van2310@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: 01692455648
email:lethithuhiendhspta@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Tô Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0972783585
email:pumangoaingu@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Hoàng Kiều Ân
Điện thoại: 01667798820
email:hoangkieuan1983@utb.edu.com
- Họ và tên: Khổng Quỳnh Hương
Điện thoại: 0968220893
email:khongquynhhuong@utb.edu.com
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận:
+ Điểm 3 bài kiểm tra (2 bài viết và 1 bài vấn đáp): 30%
+ Điểm ý thức học tập trên lớp: 10% (thái độ học tập, tham gia thảo luận)
+ Chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết + vấn đáp)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Oxenden, C, Latham-Koening, C & Seligson, P. (2004). New English File - Elementary. Oxford
University Press
12.2 Tài liệu tham khảo:
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1. John and Liz Soars. (2000) New Headway- Elemetary. Oxford University Press
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Unit 1A. Nice
to meet you
(2)

Unit 1B. I’m
not English.
I’m Scottish
(2)

Unit 1C.
His name, her
name
(2)

Unit 1D. Turn
off your
mobiles
(2)

Revise and
check (1)
Unit 2A.
Cappuccino and
chips
(2)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Language knowledge
+ Grammar: Verb BE, pronouns
+ Vocabulary
- Numbers, days of the week
+ Pronunciation
- Vowel sounds and word stress
Language skills
+ Listening: Short conversations
+ Speaking: Introducing yourself
Language knowledge
+ Grammar: Verb BE
+ Vocabulary
- Countries and personalities, numbers.
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Listening: Short conversations
+ Speaking: Ask about people and things in
the pictures.
Language knowledge
+ Grammar: Possessive adjectives
+ Vocabulary: Personal information
+ Pronunciation: The alphabet
Language skills
+ Listening: short interview
+ Speaking: Ask about famous actors.
Language knowledge
+ Grammar
- Articles: a/an
- Plurals
- This/that/ these/ those
+ Vocabulary
- The classroom, common objects, classroom
language
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Listening: song
- Language knowledge and skills of Unit 1

-Vocabulary bank (p.140).
- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Language knowledge
+ Grammar: Present simple
+ Vocabulary
- Verb phrases, irregular plurals
+ Pronunciation
- Consonant sounds, third persons -s
Language skills
+ Reading: Typically British?

-Vocabulary bank (p.143).
- Grammar bank (p.124)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
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-Vocabulary bank (p.140, 144).
- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

-Vocabulary bank (p.142).
- Grammar bank (p.122)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.12)
- Revise and check (p.14)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Do the test and exercises

Unit 2B. When
Natasha meets
Darren...
(2)

Unit 2C. An
artist and a
musician
(2)

Unit 2D.
Relatively
famous
(2)

Revise and
check (1)
Unit 3A. Pretty
woman
(2)

Unit 3B. Wake
up, get out of
bed
(2)

Unit 3C. The
island with a
secret
(2)

+ Writing & Speaking: A typical family.
Language knowledge
+ Grammar: Present simple
+ Vocabulary: Common verb phrases
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Reading: Email
+ Speaking: Meeting people
+ Listening: Song
Language knowledge
+ Grammar: a/an + jobs
+ Vocabulary: Jobs
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Reading: Interview
+ Speaking & Listening: A radio programme
Language knowledge
+ Grammar: Possessive s
+ Vocabulary: Family
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Listening: Listen to Sarah talking about her
family
+ Speaking: Talking about family

- Grammar bank 2B (p.124)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Vocabulary bank (p.144)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Vocabulary bank (p.145)
- Grammar bank 2D (p.124)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.24)
- Revise and check (p.26)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Language knowledge and skills of Unit 2

Do the test and exercises

Language knowledge
+ Grammar: Adjectives
+ Vocabulary: Adjectives, quite/very
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Listening: Fast sentences, song
+ Speaking: Describe people
Language knowledge
+ Grammar
- Telling the time, present simple
+ Vocabulary: Daily routine
+ Pronunciation: The letter o
Language skills
+ Listening & reading: How stressed
+ Speaking: A typical day
Language knowledge
+ Grammar: Adverb of frequency
+ Vocabulary: Time words and expressions
+ Pronunciation: The letter h
Language skills
+ Reading: The mystery of Okinawa
+ Speaking: Interview

- Vocabulary bank (p.146)
- Grammar bank 3A (p.126)
- Sound bank (p.157)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Vocabulary bank (p.147)
- Grammar bank 3B (p.126)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
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- Vocabulary bank (p.148)
- Grammar bank 3C (p.126)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Unit 3D. On the
last Wednesday
in August
(2)

Revise and
check (1)
Unit 4A. I can’t
dance
(2)

Unit 4B.
Shopping- men
love it!
(2)

Unit 4C. Fatal
attraction
(2)

Unit 4D. Are
you still mine?
(2)

Revise and
check (1)

Test 1 (1)

Unit 5A. Who
were they?
(2)

Language knowledge
+ Grammar: Preposition of time
+ Vocabulary: The date
+ Pronunciation: Word stress
Language skills
+ Reading: Fascinating festival
+ Speaking: Times you love
+ Listening: Interviews
- Language knowledge and skills of Unit 3

- Vocabulary bank (p.148)
- Grammar bank 3D (p.126)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.36)
- Revise and check (p.38)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises

Language knowledge
+ Grammar: Can/ can’t
+ Vocabulary: Verb phrases
+ Pronunciation: Sentence stress

- Vocabulary bank (p.149)
- Grammar bank 4A (p.128)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Sound bank (p.159)
- Grammar bank 4B (p.128)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Language knowledge
+ Grammar: like (+V-ing)
+ Vocabulary: Freetime activities
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Reading: Shopping
+ Speaking: Freetime activities
+ Listening: Shopping
Language knowledge
+ Grammar: Object pronouns
+ Vocabulary: Love story phrases
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Reading: Love stories
+ Speaking: Talk about famous people
Language knowledge
+ Grammar: Possessive pronouns
+ Vocabulary: Music
+ Pronunciation: Rhyming words
Language skills
+ Listening: Song
+ Speaking: Favourite music
- Language knowledge and skills of Unit 4
The test covers the following contents:
- Language knowledge (Pronunciation,
grammar, vocabulary – from unit 1 to unit 4)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
Language knowledge
+ Grammar: Past simple of be
+ Vocabulary: Word formation
+ Pronunciation: Sentence stress
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- Sound bank (p.157)
- Grammar bank 4C (p.128)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Grammar bank 4D (p.128)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.48)
- Revise and check (p.50)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises
- Make a good preparation for
the test by reviewing units 1 – 4
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Grammar bank 5A (p.130)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary

Unit 5B.
Sydney, here
we come!
(2)

Unit 5C. Girls’
night out
(2)

Unit 5D.
Murder in a
country house
(2)

Revise and
check (1)
Unit 6A. A
house with a
history
(2)

Unit 6B. A
night in a
haunted hotel
(2)

Unit 6C.

Language skills
+ Listening: An American tour guide
+ Reading: Four statues
+ Speaking: Top people
Language knowledge
+ Grammar
- Past simple, regular verbs
+ Vocabulary
- Past time expressions
+ Pronunciation: -ed ending
Language skills
+ Reading: A tale of two Sydneys
+ Speaking: Find someone who
Language knowledge
+ Grammar
- Past simple, irregular verbs
+ Vocabulary: Go, have, get
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Listening: Girls’ night out, song
+ Reading: reports
+ Speaking: A night out
Language knowledge
+ Grammar: Past simple of regular and
irregular verbs
+ Vocabulary: Irregular verbs
+ Pronunciation: Past simple verbs
Language skills
+ Listening: Interview
+ Reading: A murder
+ Speaking: Police interview
- Language knowledge and skills of Unit 5

resources)

Language knowledge
+ Grammar: There is/ there are
+ Vocabulary: Houses and furniture
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Listening: Dialogue
+ Speaking: Plan of your living room
Language knowledge
+ Grammar: There was/ there were
+ Vocabulary: Preposition of place
+ Pronunciation: Silent letters
Language skills
+ Reading: Gosforrth Hall hotel
+ Listening: What happened
+ Speaking: Describe room
Language knowledge

- Grammar bank 6A (p.132)
- Vocabulary bank (p.151)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
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- Grammar bank 5A (p.130)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 5C (p.130)
- Vocabulary bank (p.150)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Irregular verbs (p.154)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.60)
- Revise and check (p.62)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

Do the test and exercises

- Grammar bank 6B (p.132)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 6C (p.132)

Neighbours
from hell
(2)

Unit 6D. When
a man is tired
of London
(2)

Revise and
check (1)
Test 2 (2)
Unit 7A. What
does your food
say about you?
(2)

Unit 7B. How
much water do
we really need?
(2)

Unit 7C.
Changing
holidays
(2)

Unnit 7D. It’s
written in the
cards

+ Grammar: Present continuous
+ Vocabulary: Verb phrase
+ Pronunciation: Verb + -ing
Language skills
+ Speaking:
- Talk about neighbours
- Describe pictures
Language knowledge
+ Grammar: Present continuous
+ Vocabulary: Verb phrase
+ Pronunciation: Verb + -ing
Language skills
+ Reading: The London Eye
+ Listening: Song
+ Speaking: Your town
- Talk about neighbours
- Describe pictures
- Language knowledge and skills of Unit 6

Units 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Speaking)
Language knowledge
+ Grammar: a/ an/ some/ any
+ Vocabulary
- food, countable/uncountable nouns
+ Pronunciation: The letter ea
Language skills
+ Speaking: Food diary
+ Listening: Can men cook?
Language knowledge
+ Grammar
- How much/ how many? quantifiers
+ Vocabulary: Drinks
+ Pronunciation: Consonant sounds
Language skills
+ Speaking: How much water do you drink?
+ Reading: Water- facts and myths
Language knowledge
+ Grammar: Be going to
+ Vocabulary: Holidays
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Speaking: Changing holidays
+ Reading: TV programme
+ Listening: Holiday, song
Language knowledge
+ Grammar
- Be going to (prediction)
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- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 6D (p.132)
- Vocabulary bank (p.152)
- Sound bank (p.157)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.72)
- Revise and check (p.74)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises
- Make a good preparation for
the test by reviewing speaking
questions in Units 1 - 6
- Grammar bank 7A (p.134)
- Vocabulary bank (p.153)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 7B (p.134)
- Vocabulary bank (p.153)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 7C (p.134)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 7D (p.134)
- Sound bank (p.157)
- Exercises in workbook

(2)

Revise and
check (1)
Unit 8A. The
True false show
(2)

Unit 8B. The
highest city in
the world
(2)

Unit 8C. Would
you like to
drive a ferrari?
(2)

Unit 8D. They
dress well but
they drive
badly.
(2)

Revise and
check (1)

Test 3 (1)

Unit 9A + Unit
9 B. (2)

+ Vocabulary: Verb phrases
+ Pronunciation: Vowel sounds
Language skills
+ Speaking: Fortune telling
+ Reading: It’s written in the cards
- Language knowledge and skills of Unit 7

- Practical English (p.84)
- Revise and check (p.86)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises

Language knowledge
+ Grammar: Comparative adjectives
+ Vocabulary: Personality adjectives
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Speaking: The True false show
+ Listening: Colours
Language knowledge
+ Grammar: Superlative adjectives
+ Vocabulary: The weather
+ Pronunciation: Consonant groups
Language skills
+ Speaking: Your country
+ Reading: Extreme living
Language knowledge
+ Grammar: Would like to/ like
+ Vocabulary: Adventure
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills
+ Speaking: Presents
+ Reading: A really special present
+ Listening: An experience present
Language knowledge
+ Grammar: Adverbs
+ Vocabulary: Common adverbs
+ Pronunciation: Adjectives and adverbs
Language skills
+ Speaking: Your country or city
+ Reading: The inside story
+ Listening: An experience present
- Language knowledge and skills of Unit 8

- Grammar bank 8A (p.134)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

The test covers the following contents:
- Language knowledge (Pronunciation,
grammar, vocabulary – from unit 5 to unit 8)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
Language knowledge
+ Grammar: Present perfect
+ Vocabulary: Been to
+ Pronunciation: Sentence stress
Language skills

- Make a good preparation for
the test by reviewing units 1 - 3
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
- Grammar bank 9A + 9B
(p.138)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
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- Grammar bank 8B (p.136)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 8C (p.136)
- Exercises in workbook
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Grammar bank 8D (p.136)
- Exercises in workbook
- Practical English (p.96)
- Revise and check (p.98)
- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)
Do the test and exercises

Revise and test
feedback (2)

+ Speaking: Are you jealous?
+ Reading: Are you jealous?
+ Listening: Conversations
- Revise and feedback

resources)

- New English File – Elementary
(Test Booklet, Supplementary
resources)

250

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh 2.
2. Số tín chỉ: 05
3. Thông tin về học phần:

Mã học phần: NTA0002

3.1. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1
3.2. Loại học phần: Bắt buộc
4. Phân bố thời gian: (80 tiết trên lớp)
- Lý thuyết: 70 tiết
- Thực hành: 10 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Nhận biết và phát âm đúng những phiên âm tiếng Anh.
- Phân biệt cách phát âm chuẩn và không chuẩn.
- Nắm bắt được cách phát âm trọng âm của từ.
- Sử dụng trật từ từ trong các loại câu: câu kể, câu nghi vấn, câu phủ định, câu cảm thán, các thì
của động từ, cách diễn đạt thói quen trong quá khứ, động từ khuyết thiếu chỉ khả năng, sự cần thiết, sự
bắt buộc, câu điều kiện loại 1, câu bị động, câu trần thuật, các cấp độ so sánh của tính từ, trạng từ, lượng
từ, các cách diễn đạt về số lượng.
- Nghe hiểu, với mức độ cố gắng cao, các hội thoại đơn giản trong các tình huống giao tiếp mang
tính nghi lễ hoặc thông thường, các dạng diễn ngôn thuộc các chủ đề liên quan trực tiếp đến bản thân,
tốc độ nói từ chậm đến trung bình.
- Có thể tham gia các cuộc hội thoại ngắn về những vấn đề thường nhật.
- Có thể giao tiếp về những nhu cầu cơ bản, miêu tả một tình huống, kể một câu chuyện đơn giản,
sử dụng đa dạng các từ/cụm từ đơn lẻ và các câu ngắn đơn giản.
- Đọc hiểu những văn bản thông thường như thư cá nhân, quảng cáo, bảng biểu, thực đơn hoặc
những văn bản chuyên ngành đơn giản thuộc lĩnh vực họ quan tâm.
- Đọc lướt các văn bản tương đối dài (khoảng từ 200 – 250 từ) để xác định thông tin cần tìm, tập hợp
thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các bài khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao.
- Chuyển tải được các ý tưởng và thông tin đơn giản về các kinh nghiệm có tính chất cá nhân
trong các ngữ cảnh dễ dự đoán hàng ngày dưới dạng viết.
- Viết các bài tả, tường thuật các sự kiện, chuyện kể, kế hoạch tương lai đơn giản về bản thân, gia
đình hoặc các chủ điểm rất quen thuộc.
- Viết các tin nhắn ngắn: bưu ảnh, lời nhắn, chỉ dẫn và thư.
- Có thể điền các mẫu đơn.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Tiếng Anh 2 là học phần đào tạo tiếng Anh bắt buộc dành cho sinh viên không chuyên
bậc đại học và cao đẳng trường Đại học Tây Bắc. Nội dung của học phần giúp người học củng cố, luyện
tập và thiết lập các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở trình độ A2+. Đồng thời người học được phát triển
năng lực sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong giao tiếp
theo văn phong phù hợp với văn cảnh, mở rộng vốn kiến thức nền liên quan đến các vấn đề của đời
sống, trình bày các nội dung thông tin quen thuộc bằng tiếng Anh.
Học phần gồm 5 bài (unit). Mỗi bài được chia thành 5 phần A, B, C, D, và ôn tập cuối mỗi bài.
Các bài học cung cấp kiến thức về ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và kiến thức về kỹ năng
ngôn ngữ như Kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày.
7. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Vân Anh
Điện thoại:0945532880

email: ngvananhe@ utb.edu.com
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- Họ và tên: ThS. Nguyễn Đức Ân
Điện thoại: 0974033399
email: ducan11386@ utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Đặng Thị Lan
Điện thoại:0915073492
email: danglan7669@ utb.edu.com
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
email: hongle96@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại:0912744200
email: kimnhungttb@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978408563
email: thanhngoaingu1977@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại: 0904204578
email:thuthuy2822003@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Bùi Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
email:buidieuquyen@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Trần Thị Vân
Điện thoại: 01687615789
email:van2310@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: 01692455648
email:lethithuhiendhspta@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Tô Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0972783585
email:pumangoaingu@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Hoàng Kiều Ân
Điện thoại: 01667798820
email:hoangkieuan1983@utb.edu.com
- Họ và tên: Khổng Quỳnh Hương
Điện thoại: 0968220893
email:khongquynhhuong@utb.edu.com
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận:
+ Điểm 3 bài kiểm tra (2 bài viết và 1 bài vấn đáp): 30%
+ Điểm ý thức học tập trên lớp: 10% (thái độ học tập, tham gia thảo luận)
+ Chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết + vấn đáp)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Oxenden, C, Latham-Koening, C & Seligson, P. (2004). New English File - Preintermediate.
Oxford University Press
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Foley, M. & Hall, D. (2010). Total English- Preintermediate. Longman ELT.
2. John and Liz Soars. (2000) New Headway- Preintermediate. Oxford University Press
13. Nội dung chi tiết:
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Tên bài, số tiết
Unit 1A. Who’s
who?
(3)

Unit 1B. Who
know you
better?
(3)

Unit 1C. At the
Moulin Rouge?
(3)

Unit 1D. The
Devil’s
Dictionary
(3)

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

- Language knowledge
+ Pronunciation
Vowel sounds, the alphabet
+ Grammar
Word order in question
+ Vocabulary
Common verb phrases, classroom
language
- Language skills
+ Listening
Dates and times
+ Speaking
Talking about dates and times
- Language knowledge
+ Pronunciation
Third person and plural -s
+ Grammar
Present simple
+ Vocabulary
Family, personality adjectives
- Language skills
+ Listening
Understanding an anecdote
+ Speaking
Describing a person you know well
+ Reading
Who knows your better, your family
or your friends?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Vowel sounds
+ Grammar
Present continuous
+ Vocabulary
The body, prepositions of place
- Language skills
+ Listening
Understanding a guide song: Aint got
no – I got life
+ Speaking
Describing a painting
- Language knowledge
+ Pronunciation
Pronunciation in a dictionary
+ Grammar
Defining relative clauses (a person
who…, a thing which…)
+ Vocabulary
253

- Do the entry tests
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Test & assessment)
- Do exercises focusing on unit 1A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 1B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 1C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 1D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

Revise and
check
(3)

Unit 2A. Right
place, wrong
time
(3)

Unit 2B. A
moment in time
(3)

Expressions for paraphrasing: like,
for example, etc.
- Language skills
+ Listening
TV game show: What’s the word?
+ Speaking
Giving definitions
+ Reading
The Devil’s Dictionary
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
At the airport
+ Reading
What can you do?
+ Writing
Describing yourself
- Language knowledge
+ Pronunciation
-ed endings, irregular verbs
+ Grammar
Past simple regular and irregular
verbs
+ Vocabulary
Holidays
- Language skills
+ Listening
An interview about a disastrous
holiday
+ Speaking
Your last holiday
+ Reading
The Holiday Magazine
- Language knowledge
+ Pronunciation
/ə/
+ Grammar
Past continuous
+ Vocabulary
Prepositions of time and place: at, in,
on
- Language skills
+ Listening
Lovers at the Bastille
+ Speaking
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- Do the quick test 1
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 1
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 2A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 2B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

Unit 2C. Fifty
years of pop
(3)

Unit 2D. One
October evening
(3)

Revise and
check
(3)

Describing a famous photos
+ Reading
Famous photographs by Harry
Benson and Willy Ronis
- Language knowledge
+ Pronunciation
/w/ and /h/
+ Grammar
Questions with and without
auxiliaries
+ Vocabulary
Question words, pop music
- Language skills
+ Listening
Song: Imagine
+ Speaking
Favorite music, music quiz
+ Reading
Who wrote Imagine?
- Language knowledge
+ Pronunciation
The letter a
+ Grammar
So, because, but, although
+ Vocabulary
Verb phrases
- Language skills
+ Listening
Hannah and Jamie: the end of the
story
+ Speaking
Re-telling a story
+ Reading
Hannah and Jamie: a short story
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
At the conference hotel
+ Reading
What can you do?
+ Writing
The story behind a photo
The test covers the following contents:
- Language knowledge (Pronunciation,
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- Do exercises focusing on unit 2C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 2D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 2
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 2
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Make a good preparation for the test
by reviewing units 1 – 2

Test 1 (1)

Unit 3A. Where
are you going?
(3)

Unit 3B. The
pessimist’s
phrase book
(3)

Unit 3C. I’ll
always love you
(3)

Unit 3D. I was

grammar, vocabulary – from unit 1 to
unit 2)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Going to, present continuous (future
arrangements)
+ Vocabulary
Look (after, for, etc)
- Language skills
+ Listening
An interview with Rima
+ Speaking
Talking about plans and arrangements
+ Reading
Airport stories
- Language knowledge
+ Pronunciation
Contractions (will/ won’t), /ɔ/ and /aʊ/
+ Grammar
Will/ won’t (predictions)
+ Vocabulary
Opposite verbs
- Language skills
+ Listening
A radio programme about positive
thinking
+ Speaking
Making positive predictions

- New English File – Elementary (Test
Booklet, Supplementary resources)

- Language knowledge
+ Pronunciation
Word stress: two-syllabus words
+ Grammar
Will/ won’t (promises, offers,
decisions)
+ Vocabulary
Verb + back
- Language skills
+ Listening
Song: White flag
+ Speaking
I’ll/ Shall I? game
+ Reading
Promises, promises
- Language knowledge

- Do exercises focusing on unit 3C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

256

- Do exercises focusing on unit 3A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 3B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 3D

only dreaming
(3)

Revise and
check
(3)

Test 2 (2)

Unit 4A. From
rags to riches
(3)

Unit 4B. Family
conflicts

+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Review of tenses: present, past, and
future
+ Vocabulary
Verb + prepositions
- Language skills
+ Listening
Psychoanalyst and patient
+ Speaking
Interpreting dreams
+ Reading
Book extract: Understanding your
dreams
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
Restaurant problems
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An informal letter

New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 3
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 3
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Make a good preparation for the test
by reviewing speaking questions in
Units 1 - 3

Units 1, 2, 3, (Speaking)

- Language knowledge
+ Pronunciation
Vowel sounds
+ Grammar
Present perfect (experience) + ever,
never; present perfect or past simple?
+ Vocabulary
Clothes
- Language skills
+ Listening
Street interviews: Zara
Song: True blue
+ Speaking
Interviewing a partner about clothes
+ Reading
Zara
- Language knowledge
+ Pronunciation
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- Do exercises focusing on unit 4A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 4B
New English File – Preintermediate

(3)

Unit 4C. Faster,
faster!
(3)

Unit 4D. The
world’s
friendliest city
(3)

Revise and
check
(3)

/ h/, /j/ and /ʤ/
+ Grammar
Present perfect simple + yet, just,
already
+ Vocabulary
Verb phrases
- Language skills
+ Speaking
Has he done it yet?
+ Reading
Problems with your teenage children?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Comparatives, as…as, less…than
+ Vocabulary
Time expressions: spend time, waste
time, etc.
- Language skills
+ Listening
Vox pops: living faster
+ Speaking
Questionnaire: Are you living faster?
+ Reading
We are living faster

(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Language knowledge
+ Pronunciation
Word stress
+ Grammar
Superlatives (+ever + present perfect)
+ Vocabulary
Opposite adjectives
- Language skills
+ Listening
London
+ Speaking
Talking about experience
+ Reading
The world friendliest city
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking

- Do exercises focusing on unit 4D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)
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- Do exercises focusing on unit 4C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 4
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 4
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,

Test 3 (1)

Unit 5A. Are
you a party
animal?
(3)

Unit 5B. Family
conflicts
(3)

Unit 5C. How
much can you
learn in a
month?
(3)

Lost in San Francisco
+ Reading
What can you do?
+ Writing
Describing where you live
The test covers the following contents:
- Language knowledge (Pronunciation,
grammar, vocabulary – from unit 3 to
unit 4)
- Language skills
(Reading, writing and Listening)
- Language knowledge
+ Pronunciation
Word stress
+ Grammar
Use of the infinitive (with to)
+ Vocabulary
Verbs + infinitive
- Language skills
+ Listening
Conversations at a party
+ Speaking
Interviewing a partner about parties
+ Reading
What to say (and what not to say) to
people at parties
- Language knowledge
+ Pronunciation:
-ing
+ Grammar
Verb + -ing
+ Vocabulary
Verb followed by -ing
- Language skills
+ Listening
Radio programme: learning to sing
+ Speaking
questionnaire
+ Reading
What makes you feel good?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Have to, don’t have to, must, mustn’t
+ Vocabulary
Modifiers: a bit, really, etc.
- Language skills
+ Listening
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Test Booklet)

- Make a good preparation for the test
by reviewing units 3 - 4
- New English File – Elementary (Test
Booklet, Supplementary resources)

- Do exercises focusing on unit 5A
New English File – Preintermediate
(Test Booklet, Supplementary
resources)

- Do exercises focusing on unit 5B
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do exercises focusing on unit 5C
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

Unit 5D. The
name of the
game
(3)

Revise and
check
(3)

Revision
(1)

Journalist talking about learning
Polish
+ Speaking
Talking about language learning
+ Reading
How much can you learn in a month?
- Language knowledge
+ Pronunciation
Prepositions
+ Grammar
Expressing movement
+ Vocabulary
Prepositions of movement, sport
- Language skills
+ Listening
Song: We are the champions
+ Speaking
Telling an anecdote: most exciting
sporting event
+ Reading
Your most exciting sporting moments
- Language knowledge
+ Pronunciation
+ Grammar
+ Vocabulary
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
At a department store
+ Reading
What can you do?
+ Writing
A formal e-mail
- The final test form
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- Do exercises focusing on unit 5D
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Do the quick test 5
New English File – Preintermediate
(Test and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 5
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources,
Test Booklet)

- Preparation for the test by reviewing
units 1 - 5

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh 3.
2. Số tín chỉ: 05
3. Thông tin về học phần:

Mã học phần: NTA0003

3.1. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian: (75 tiết trên lớp)
Lý thuyết: 75 tiết
5. Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ:
- Nhận biết và phát âm đúng những phiên âm tiếng Anh.
- Phân biệt cách phát âm chuẩn và không chuẩn.
- Sử dụng được một số quy tắc cơ bản về ngữ điệu, nhịp điệu trong phát ngôn.
- Sử dụng trật từ từ trong các loại câu: các thì của động từ, cách diễn đạt thói quen trong quá khứ,
động từ khuyết thiếu chỉ khả năng, sự cần thiết, sự bắt buộc, câu điều kiện loại 1 và 2, câu bị động, câu
trần thuật, câu kể, câu nghi vấn, câu phủ định, câu cảm thán, mệnh đề tính ngữ, từ hạn định, mạo từ, sự
hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.
- Nghe hiểu những ý chính trong các diễn ngôn tiêu chuẩn về những vấn đề quen thuộc có liên
quan đến công việc và các hoạt động thường ngày trong các hoàn cảnh giao tiếp thực tế.
- Có thể hiểu được ý chính của các chương trình truyền thanh, truyền hình về những sự kiện thời
sự hoặc các chủ đề quen thuộc nếu diễn ngôn chậm vừa phải, dễ hiểu.
- Áp dụng kiến thức ngôn ngữ trong hầu hết các tình huống giao tiếp đơn giản nhất là khi đi đến những nơi
có sử dụng tiếng Anh. Có thể tham gia hội thoại về các chủ đề thường gặp mà không cần chuẩn bị trước.
- Trình bày về những kinh nghiệm đã từng trải qua, các sự kiện, ước mơ, tham vọng… cũng như
đưa ra các lý do hay lời giải thích cho một quan điểm hay kế hoạch nào đó.
- Có thể kể lại tóm tắt nội dung chính của một câu chuyện, một cuốn sách hay một bộ phim
- Hiểu được những bài đọc ngắn hoặc các bài báo có chủ đề quen thuộc và sử dụng ngôn ngữ
thông thường. Có kỹ năng suy đoán và nắm bắt được quan điểm hay thái độ của tác giả.
- Đọc hiểu được các biển báo ở các công sở, trường học và nơi công cộng.
- Viết được những đoạn văn ngắn về những chủ đề quen thuộc một cách logic, mạch lạc.
- Viết được một số văn bản đơn giản như viết thư thăm hỏi, viết thư mời, thư giao dịch, e-mail,
quảng cáo, v.v.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần Tiếng Anh 3 là học phần đào tạo tiếng Anh tự chọn dành cho sinh viên không chuyên
bậc đại học và cao đẳng trường Đại học Tây Bắc. Nội dung của học phần giúp người học củng cố, luyện
tập và thiết lập các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở trình độ B1. Đồng thời người học được phát triển năng
lực sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong giao tiếp theo
văn phong phù hợp với văn cảnh, mở rộng vốn kiến thức nền liên quan đến các vấn đề của đời sống,
trình bày các nội dung thông tin quen thuộc bằng tiếng Anh.
Học phần gồm 4 bài (unit). Mỗi bài được chia thành 6 phần A, B, C, D, practical English, và ôn
tập cuối mỗi bài. Các bài học cung cấp kiến thức về ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và kiến
thức về kỹ năng ngôn ngữ như Kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với số lượng các chủ đề tương đối phong
phú.
7. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Vân Anh
Điện thoại:0945532880
- Họ và tên: ThS. Nguyễn Đức Ân

email: ngvananhe@ utb.edu.com
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Điện thoại: 0974033399
email: ducan11386@ utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Đặng Thị Lan
Điện thoại:0915073492
email: danglan7669@ utb.edu.com
- Họ và tên: ThS. Trần Thị Hồng Lê
Điện thoại: 0945050026
email: hongle96@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Đào Thị Kim Nhung
Điện thoại:0912744200
email: kimnhungttb@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Phạm Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0978408563
email: thanhngoaingu1977@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại: 0904204578
email:thuthuy2822003@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Bùi Diệu Quyên
Điện thoại: 0904847528
email:buidieuquyen@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Trần Thị Vân
Điện thoại: 01687615789
email:van2310@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại: 01692455648
email:lethithuhiendhspta@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Tô Thị Thu Hiền
Điện thoại: 0972783585
email:pumangoaingu@utb.edu.com
- Họ và tên: Ths. Hoàng Kiều Ân
Điện thoại: 01667798820
email:hoangkieuan1983@utb.edu.com
- Họ và tên: Khổng Quỳnh Hương
Điện thoại: 0968220893
email:khongquynhhuong@utb.edu.com
8. Nhiệm vụ của người học:
- Dự lớp đầy đủ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động nghe giảng và trao đổi với giáo viên.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà đầy đủ theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. Quy định đánh giá người học:
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần
- Điểm bộ phận:
+ Điểm 2 bài kiểm tra (1 bài viết và 1 bài vấn đáp): 30%
+ Điểm ý thức học tập trên lớp: 10% (thái độ học tập, tham gia thảo luận)
+ Chuyên cần: 10%
- Điểm thi kết thúc học phần: 50% (thi viết + vấn đáp)
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra theo quy định của học phần.
11. Thang điểm: 10 điểm.
12. Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính:
Oxenden, C, Latham-Koening, C & Seligson, P. (2004). New English File - Preintermediate.
Oxford University Press
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. John and Liz Soars. (2000) New Headway- Preintermediate. Oxford University Press
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học
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Unit 6A. If
something bad can
happen, it will
(4)

Unit 6B. Never
smile at a
crocodile
(4)

Unit 6C.
Decisions,
decisions
(4)

Unit 6D
(4)

- Language knowledge
+ Pronunciation:
Long and short vowels
+ Grammar
First conditional
+ Vocabulary
Confusing verbs
What do you remember?
- Language skills
+ Listening & Speaking
At the pharmacy
+ Reading
What can you do?
+ Writing
Writing to a friend
- Language knowledge
+ Pronunciation
Stress and rhythm
+ Grammar
Second conditional
+ Vocabulary
Animals
- Language skills
+ Listening & Speaking
At the pharmacy
+ Reading
What can you do?
+ Writing
Writing to a friend
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress, ion endings
+ Grammar
May/might
+ Vocabulary
Word building, noun formation
- Language skills
+ Listening & Speaking
On a train
+ Reading
What can you do?
+ Writing
A narrative paragraph
- Language knowledge
+ Pronunciation
Sentence stress
+ Grammar
Should/shouldn’t
+ Vocabulary: Get
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Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p49-50)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p51-52)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p53-54)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p55-56)

Practical English
Writing
(2)
Revise and check
(2)

Unit 7A. Famous
fears and phobias
(4)

Unit 7B. Born to
direct
(4)

Unit 7C. I use to

- Language skills
+ Listening & Speaking
At a hospital
+ Reading
What can you do?
+ Writing
A process paragraph
On the phone
Giving your opinion

- Language knowledge,
language skills in Unit 6
+ What can you remember?
+ What can you do?

- Language knowledge
+ Pronunciation
/i/, and /ai/, sentence stress
+ Grammar
Present perfect + for and since
+ Vocabulary
Word related to fear
- Language skills
+ Listening & Speaking
A boat trip
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An advantages - disadvantages
paragraph
- Language knowledge
+ Pronunciation
Word stress
+ Grammar
Present perfect or past simple
+ Vocabulary
Biographies
- Language skills
+ Listening & Speaking
On the phone
+ Reading
What can you do?
+ Writing
A cause – effect paragraph
- Language knowledge
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Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p56, 57)
- Do the quick test 6
New English File – Preintermediate (Test
and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 5
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources, Test
Booklet)
Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p58-59)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p62-63)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,

be a rebel
(4)

Unit 7D. The
mothers of
invention
(4)

Practical English
Writing
(2)

+ Pronunciation
Sentence stress; used to/didn’t
use to
+ Grammar
Used to
+ Vocabulary
School subjects
- Language skills
+ Listening & Speaking
At a market
+ Reading
What can you do?
+ Writing
A classification paragraph
- Language knowledge
+ Pronunciation
-ed, sentence stress
+ Grammar
passive
+ Vocabulary
Verbs
- Language skills
+ Listening & Speaking
In a foreign country
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An opinion paragraph
A boat trip
Describe a building

Revise and check
(2)

- Language knowledge,
language skills in Unit 7
+ What can you remember?
+ What can you do?

Test 1
(1)

The test covers the following
contents:
- Language knowledge
(Pronunciation, grammar,
vocabulary – Units 5 - 6)
- Language skills
(Reading, writing and
Listening)
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Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p63-64)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p64-65)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p66, 67)
- Do the quick test 6
New English File – Preintermediate (Test
and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 5
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources, Test
Booklet)
- Make a good preparation for the test by
reviewing Units 5- 6
- New English File – Elementary (Test
Booklet, Supplementary resources)

Unit 8A. I hate
weekends
(4)

Unit 8B. How old
is your body?
(4)

Unit 8C. Washing
up is hard to do
(4)

Unit 8D. I’m Jim.
So am I.
(4)

- Language knowledge
+ Pronunciation
/e/, /ou/,
+ Grammar
Something, anything, nothing
+ Vocabulary
Adjectives ending in –ed and ing
- Language skills
+ Listening & Speaking
In a foreign country
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An opinion paragraph
- Language knowledge
+ Pronunciation
/e/, /ou/
+ Grammar
Something, anything, nothing
+ Vocabulary
Adjectives ending in –ed and ing
- Language skills
+ Listening & Speaking
In a foreign country
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An opinion paragraph
- Language knowledge
+ Pronunciation
/u/, /ei/, /e/
+ Grammar
Quantifiers, too, not enough
+ Vocabulary
Health and life style
- Language skills
+ Listening & Speaking
In a foreign country
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An opinion paragraph
- Language knowledge
+ Pronunciation
/g/ and /dg/
+ Grammar
Word order of phrasal verbs
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Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (67-68)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p69-70)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p71-72)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p73-74)

Practical English
Writing
(2)

+ Vocabulary
Phrasal verbs
- Language skills
+ Listening & Speaking
In a foreign country
+ Reading
What can you do?
+ Writing
An opinion paragraph
On the phone
Giving your opinion

Revise and check
(2)

- Language knowledge,
language skills in Unit 8
+ What can you remember?
+ What can you do?

Test 2 (2)

Units 5, 6, 7, 8 (Speaking)

Unit 9A. What a
week!
(4)

- Language knowledge
+ Pronunciation
Revision of vowel sounds,
sentence stress
+ Grammar
Past perfect
+ Vocabulary
Adverbs: suddenly,
immediately, …
- Language skills
+ Listening & Speaking
+ Reading
+ Writing
From paragraph to essay
- Language knowledge
+ Pronunciation
Rhyming verbs
+ Grammar
Reported speech
+ Vocabulary
Say, tell, or ask
- Language skills
+ Listening & Speaking
+ Reading
+ Writing
From paragraph to essay

Unit 9B. Then he
kissed me
(4)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p75)
- Do the quick test 8
New English File – Preintermediate (Test
and assessment)
- Do exercises to review language
knowledge and skills of unit 5
New English File – Preintermediate
(Workbook, Supplementary resources, Test
Booklet)
- Make a good preparation for the test by
reviewing speaking questions in Units 5 - 8
Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p76-77)

Clive Oxenden, Kristina Latham Koenig,
Paul Seligson with Lindsay Clandfield.
New English File – Pre-intermediate –
workbook (p78-79)
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Revision 1
(2)
Revision 2
(2)

- The final written test form
- The final spoken test form
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- Preparation for the written test by
reviewing units 6 - 9
- Preparation for the spoken test by
reviewing units 6 - 9

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mã học phần: LTD0045
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: học xong học phần Triết học Mác - Lênin
3.2. Loại học phần: bắt buộc
4. Phân bố thời gian:
4.1. Lý thuyết: 28 tiết
4.2. Thảo luận: 04 tiết
5. Mục tiêu học phần
5.1. Kiến thức
Sinh viên có những hiểu biết mang tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí
Minh. Cụ thể nắm được khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;
những nội dung cơ bản về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như: về độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; tư tưởng về Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng về văn hoá, đạo đức, con người.
5.2. Kỹ năng
- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn
cuộc sống.
- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu
nhận được của người học.
5.3. Tư tưởng
- Cùng với học tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, môn học này tạo lập
những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.
- Củng cố lòng tin vào con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao lòng tự hào dân tộc,
về Đảng, về Bác Hồ.
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng về Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân; tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng về văn hoá, đạo đức,
con người.
7. Thông tin về giảng viên
7.1. TS. Cao Thị Hạnh.
Mobile: 0368.932.241
Email: caohanhkllct@gmai.com
7.2. Th.S. Nguyễn Thị Thùy Linh. Mobile: 093959089
Email: Thuylinhllct87@ gmail.com
7.3. Th.S. Khổng Minh Ngọc Mai Mobile:: 098.681.0292
Email: khongminhngocmai@gmail.com
8. Nhiệm vụ của người học
- Phải nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng, chuẩn bị xêmina
và đọc, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung của chương.
- Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng dưới sự hướng dẫn của giảng viên
- Tham dự các buổi hội thảo, xêmina, các buổi lên lớp theo quy định.
- Làm bài kiểm tra, thi theo quy định
9. Quy định đánh giá người học
- Đối với thi tự luận: Điểm học phần gồm Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần. Quy định
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trọng số điểm như sau:
+ Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qúa trình học tập; điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa
học phần; điểm tiểu luận): có trọng số 50% điểm học phần.
+ Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm học phần.
- Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm của học
phần thực hành là điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một
chữ số thập phân.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
- Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.
11. Hình thức thi và thang điểm
11.1. Hình thức thi: Tự luận
11.2. Thang điểm: 10 (Mười)
12. Tài liệu
12.1. Tài liệu chính
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2013.
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
12.2. Tài liệu tham khảo
- Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1-12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
- Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nxb. Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 1998.
- Hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, Phan Ngọc Liên (chủ biên), Nxb. Đại học sư phạm,
Hà Nội, 2006.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, PGS, PTS. Thành Duy, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
1996.
- Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, Lê Sỹ Thắng Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991.
13. Nội dung chi tiết
Tên chương,
số tiết
Chương 1
ĐỐI TƯỢNG,
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ
Ý NGHĨA HỌC
TẬP MÔN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
(1 tiết)
Chương 2
CƠ SỞ, QUÁ
TRÌNH HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT

Nội dung lên lớp

Nội dung tự học
(có hướng dẫn của
giảng viên)

1. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Đối tượng nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ
Chí Minh
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ
Chí Minh

1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Cơ sở thực tiễn
1.2. Cơ sở lý luận
1.3. Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh
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3. Giá trị tư tưởng Hồ
Chí Minh
3.1. Đối với cách mạng
Việt Nam
3.2. Đối với sự phát

TRIỂN TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
(7 tiết)

Chương 3
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ
ĐỘC LẬP DÂN
TỘC VÀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
(7 tiết)

2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng
Hồ Chí Minh
2.1. Thời kỳ trước ngày 5/6/1911: Hình thành tư
tưởng yêu nước và chí hướng tìm con đường
cứu nước mới
2.2. Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm
1920: dần dần hình thành tư tưởng cứu nước,
giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường
cách mạng vô sản
2.3. Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930:
Hình thành nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng
Việt Nam
2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941:
Vượt qua sóng gió, thử thách, kiên trì giữ vững
đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng
đắn, sáng tạo
2.5. Thời kỳ từ đầu năm 1941đến tháng 9/1969:
Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn
thiện, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của
Đảng và nhân dân ta
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
1.1. Vấn đề độc lập dân tộc
1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam
2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
lên CNXH ở Việt Nam

triển tiến bộ của nhân
loại

3. Tư tưởng Hồ Chí
Minh về mối quan hệ
giữa độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội
4. Vận dụng Tư tưởng
Hồ Chí Minh về độc lập
dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội trong sự
nghiệp cách mạng Việt
Nam giai đoạn hiện nay

* Thảo luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về biện
pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Liên hệ thực tiễn nước ta hiện nay
Chương 4
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM VÀ
NHÀ NƯỚC CỦA
NHÂN DÂN, DO
NHÂN DÂN, VÌ
NHÂN DÂN
(7 tiết)

Chương 5
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ ĐẠI

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản
Việt Nam
1.1. Tính tất yếu và vai trò của Đảng Cộng sản
Việt Nam
1.2. Đảng phải trong sạch, vững mạnh
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt
Nam
2.1. Nhà nước dân chủ
2.2. Nhà nước pháp quyền
2.3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh
* Thảo luận: Quan niệm về xây dựng đội ngũ
cán bộ, đảng viên
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân
tộc
1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết dân tộc
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3. Vận dụng tư tưởng
Hồ Chí Minh vào công
tác xây dựng Đảng và
xây dựng Nhà nước
3.1. Xây dựng Đảng
thật sự trong sạch, vững
mạnh
3.2. Xây dựng Nhà
nước

3. Vận dụng tư tưởng Hồ
Chí Minh về đại đoàn
kết dân tộc và đoàn kết
quốc tế trong giai đoạn

ĐOÀN KẾT DÂN
TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ
(5 tiết)

Chương 6
TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH VỀ
VĂN HÓA, ĐẠO
ĐỨC, CON NGƯỜI
(5 tiết)

1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết hiện nay
toàn dân tộc
1.4. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc - Mặt trận dân tộc thống nhất
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
2.1 Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ
chức
2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và quan
hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác
1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của
văn hóa
1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng
nền văn hóa mới
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo
đức cách mạng
2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức
cách mạng
2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng
đạo đức cách mạng
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con
người
3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con
người
* Thảo luận:
- Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa đời
sống.
- Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
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IV. Xây dựng văn hóa,
đức, con người Việt
Nam hiện nay theo tư
tưởng Hồ Chí Minh
1.
Xây dựng và
phát triển văn hóa, con
người
2.
Xây dựng đạo
đức cách mạng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Văn hóa Tây Bắc (Mã học phần: SVN0001)
2. Số tín chỉ: 02
3. Thông tin về học phần
3.1 Điều kiện tiên quyết: Không
3.2 Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bố thời gian
4.1. Lí thuyết: 27 tiết
4.2. Thực tế điền dã: 3 tiết
5. Mục tiêu học phần:
5.1. Về kiến thức
Giúp cho sinh viên hiểu được:
Những vấn đề chung
- Văn hóa địa phương là gì ?
- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc: Địa giới của Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay…
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây Bắc:
+ Qua kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố…
+ Điền dã địa phương: gặp gỡ nhân chứng, thu thập tài liệu, tham dự các hoạt đông văn hóa (lễ,
tết, cúng bản…)
+ Tìm hiểu chợ quê, tập quán, tục lệ (cả những điều kiêng kỵ của các dân tộc), luật tục, tập
quán…
- Các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc:
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống ở Tây Bắc
+ Tính cộng đồng và tính tự trị.
+ Ăn, ở, mặc, đi lại…
+ Tín ngưỡng dân gian…
+ Chữ viết, phong tục, tập quán, lễ, tết…
+ Tục lệ…
+ Luật tục….
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
5.2. Kỹ năng
Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng sau:
- Nhận diện và có cách tiếp cận phù hợp các giá trị, đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương.
- Nhận thức đúng vị trí, vai trò và tác động của văn hóa địa phương đối với đời sống xã hội và
sinh hoạt trong quá khứ và hiện nay.
- Kế thừa một số tri thức bản địa về xã hội học nông thôn, hương ước khế ước, tục lệ luật tục, tri
thức về bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh bản làng, bảo vệ rừng…vào phát triển bền vững cho Tây
Bắc.
- Có thái độ ứng xử hài hòa với các tục lệ, tập quán truyền thống của các dân tộc Tây Bắc.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập những nội dung trọng yếu sau:
Những vấn đề chung
- Khái niệm văn hóa địa phương.
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- Mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa địa phương.
- Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa địa phương
- Một số giá trị và đặc trưng cơ bản của văn hóa địa phương
- Các vùng văn hóa…
Văn hóa Tây Bắc
- Không gian văn hóa Tây Bắc:
+ Những quan niệm khác nhau về địa giới Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay.
+ Địa giới của Tây Bắc dưới góc độ văn hóa…
- Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn hóa Tây Bắc…
- Các giá trị cơ bản và đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Bản, làng các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính tự trị)
+ Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống của đồng bào Thái, Mường, Mông ở Tây Bắc
+Các giá trị và đặc trưng văn hóa tiêu biểu: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp; chữ viết, phong tục, tập
quán; tục lệ, luật tục; lễ, tết; tín ngưỡng dân gian…
- Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc Tây Bắc…
Phần thực tế chuyên môn
Giúp sinh viên nhận diện và tiếp cận được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây Bắc trong thực tế.
7. Thông tin về giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Lực; số điện thoại 0915.802.693
2. TS. Dương Hà Hiếu; số điện thoại 0915513031
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, giáo trình.
- Lên lớp theo đúng quy định và làm bài tập được giao.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + điểm thi kết thúc HP. Tuỳ theo HP, GV quy định trọng số
điểm trên quy định sau:
- Điểm bộ phận bao gồm: Điểm KT thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận
thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa HP,
điểm tiểu luận, có trọng số 50 %.
- Điểm thi kết thúc HP: có trọng số 50 %.
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
- SV được dự thi kết thúc HP nếu đạt được các điều kiện sau:
+ Tham dự ít nhất 80% số tiết thực tế quy định cho từng HP.
+ Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng HP.
11. Hình thức thi và thang điểm:
- Hình thức thi: Viết tiểu luận
- Thang điểm: 10 điểm
12 Tài liệu:
12.1 Giáo trình chính (có trong danh mục đã được nhà trường phê duyệt):
- Trần Ngọc Thêm – (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
- Trần Quốc Vượng – Chủ biên (1997): Cơ sở Văn hoá Việt Nam, NXB GD
12.2 Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Văn Lực (Cb - 2011): Một số vấn đề Lịch sử và văn hóa Tây Bắc, NXB Đại học Sư
phạm, Hà Nội.
2. Các bài viết trên các tạp chí: Dân tộc học, Văn nghệ Dân gian; Nghiên cứu Lịch sử.
3 Tham khảo thông tin trên các trang website chính thức do Bộ Văn hóa Thông tin cấp.
13. Nội dung chi tiết:
Tên bài, số tiết
Nội dung lên lớp
Chương 1.
1. Khái niệm văn hoá địa phương
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Nội dung SV tự học
- Nguồn gốc của văn hóa

Khái quát về
văn hoá địa
phương
(5 tiết)

Chương 2
Văn hóa Tây
Bắc (22 tiết)

- Những quan niệm khác nhau về văn hóa địa
phương…
- Quan niệm phổ biến hiện nay…
- Khái niệm văn hóa địa phương:
- Mối quan hệ giữa văn hóa địa phương với văn
hóa Việt Nam…
2. Nhận diện và cách tiếp cận các giá trị văn
hóa địa phương:
- Nhận diện và biểu hiện của văn hóa địa
phương:
+ Văn hoá vật chất...
+ Văn hoá tinh thần...
+ Đặc trưng của văn hoá Tây Bắc...
- Cách tiếp cận:
+ Thông qua nghiên cứu các tài liệu đã công
bố...
+ Quan sát, nghiên cứu về chợ quê, tục lệ, tập
quán...
+ Điền dã địa phương: Gặp gỡ nhân chứng, thu
thập tài liệu, tham gia các hoạt động văn hoá tại
địa phương...
3. Các vùng văn hóa:
- Cơ sở phân chia
- Đặc trưng cơ bản và điển hình
- Các giá trị văn hoá tiêu biểu của vùng miền.
- Các vùng văn hóa:
+ Văn hóa vùng châu thổ sông Hồng
+ Văn hóa vùng Đông Bắc
+ Văn hóa vùng Kinh Bắc
+ Văn hóa Thăng Long
+ Văn hóa Tây Bắc
+ Văn hóa Thanh - Nghệ - Tĩnh
+ Văn hóa Bình - Trị - Thiên
+ Văn hóa Huế
+ Văn hóa Nam Trung bộ
+ Văn hóa Tây Nguyên
+ Văn hóa Nam Bộ...
1. Không gian văn hóa Tây Bắc
- Những quan niệm khác nhau về địa giới của
Tây Bắc trong lịch sử và hiện nay:
+ Quan niệm về mặt địa lý tự nhiên...
+ Địa giới của Khu Tự trị Thái - Mèo (1955)
+ Địa giới của Ban chỉ đạo Tây Bắc...
- Không gian văn hóa Tây Bắc (Địa giới của
Tây Bắc dưới góc độ văn hóa)
2. Vị trí vùng đất, điều kiện tự nhiên, đặc
trưng KTXH, nguồn gốc cư dân...
- Vị trí của vùng đất Tây Bắc trong lịch sử và
hiện nay
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- Tìm hiểu các định nghĩa văn
hóa ở Việt Nam:
+ Định nghĩa của Thủ tướng
Phạm văn Đồng.
+ Tìm hểu về định nghĩa văn
hóa của Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
- Tìm hiểu về định nghĩa văn
hóa của UNESCO.
- Tìm hiểu về Nho Giáo, Phật
Giáo và ảnh hưởng đến văn
hóa địa phương
- Làm rõ không gian, đặc
trưng cơ bản của các vùng
văn hóa Việt Nam.
- Tìm hiểu di sản văn hoá các
vùng miền được UNESCO
tôn vinh là Di sản văn hóa vật
thể và phi vật thể của nhân
loại.

- Các ngành nghề thủ công
truyền thống ở Tây Bắc
- Chợ quê...
- Tri thức bản địa về: KTXH,
đời sống, sinh hoạt...
- Chữ Thái cổ
- Tục ngữ, ngạn ngữ Thái...
- Sử thi Táy pú xấc
- Lễ cúng bản (Xên mường)
- Luật tục Thái
- Luật tục Mường
- Luật tục Mông...

- Điều kiện tự nhiên...
- Đặc điểm kinh tế xã hội:
+ Đặc trưng kinh tế...
+ Thế mạnh của mỗi dân tộc trong phát triển
kinh tế ở các vùng miền Tây Bắc (Xá, Thái,
Mông và các dân tộc khác)
- Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá truyền
thống của các dân tộc Tây Bắc:
+ Phương thức trao đổi truyền thống ngang giá
“vật đổi vật”.
+ Sự xuất hiện của tiền tệ ở Tây Bắc...
+ Phương thức giao lưu trao đổi hàng hoá tiền
tệ ở Tây Bắc...
- Nguồn gốc lịch sử và thành phần cư dân ở Tây
Bắc:
+ Dân tộc Thái ?
+ Dân tộc Mông ?
+ Người Kinh nhập cư vào Tây Bắc ?
+ Các dân tộc khác...
3. Nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Tây
Bắc:
3.1. Nhận diện các giá trị văn hóa Tây Bắc:
- Đặc trưng của văn hóa Tây Bắc:
+ Đặc trưng tiêu biểu: Văn hóa dân tộc Thái,
văn hóa dân tộc Mông.
+ Biểu hiện: Ảnh hưởng, giao thoa về ngôn
ngữ, văn hóa và các phong tục tập quán, tục lệ...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Thái Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân
tộc Mông ở Tây Bắc...
- Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các
dân tộc Tây Bắc...
3.2. Cách tiếp cận:
+ Thông qua kết quả các công trình nghiên cứu
đã công bố...
+ Gặp gỡ nhân chứng...
+ Tìm hiểu về phong tục, tập quán, tục lệ...
+ Tìm hiểu về chợ quê...
+ Thông qua các lễ, tết, lễ hội và tục lệ khác của
các dân tộc...
4. Một số giá trị tiêu biểu của văn hóa Tây
Bắc:
- Thiết chế xã hội nông thôn truyền thống trong
đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc…
- Đặc trưng cơ bản và điển hình của bản, làng
các dân tộc ở Tây Bắc (tính cộng đồng và tính
tự trị).
- Gia đình truyền thống và sự biến đổi của gia
đình truyền thống các dân tộc ở Tây Bắc trong
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Thực tế địa
phương (3 tiết)

giai đoạn hiện nay:
+ Giá trị, đặc trưng gia đình truyền thống của
các dân tộc Thái, Mông, Mường…
+ Sự biến đổi của gia đình theo hướng nào ?
+ Nguyên nhân của sự biến đổi ?
- Về phong tục, tập quán…
- Tục lệ của các dân tộc: Thái, Mông, Mường
và các dân tộc Kháng, Mảng, La Ha, Xinh Mun,
La Hủ…
- Luật tục:
+ Luật tục Thái
+ Luật tục Mông
+ Luật tục Mường
+ Lật tục của các dân tộc thiểu số khác…
- Lễ, tết của các dân tộc…
- Tín ngưỡng dân gian:
+ Tín ngưỡng Phồn thực
+ Tín ngưỡng sùng bái cá nhân
+ Tín ngưỡng sung bái tự nhiên
- Về chữ viết:
+ Chữ Thái cổ…
+ Chữ Mông…
+ Chữ viết của các dân tộc thiểu số khác…
- Các vấn đề về: Ăn, ở, mặc, đi lại, giao tiếp…
5. Hệ thống tri thức bản địa của các dân tộc
Tây Bắc…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ nguồn nước…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về bảo
vệ rừng…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc về giữ
gìn vệ sinh bản mường…
- Tri thức dân gian các dân tộc Tây Bắc trong
các lĩnh vực khác…
Tìm hiểu thực tế địa phương để nhận diện và
tiếp cận văn hóa Tây Bắc, cách ứng xử...
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