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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

Tên chương trình:  Lâm Học 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Lâm Học 

Mã ngành:  7620201 

 (Ban hành theo Quyết định số 756/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/6/2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học trong lĩnh vực lâm nghiệp; có phẩm 

chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý 

thuyết toàn diện, kiến thức chuyên sâu về lâm nghiệp, động cơ học tập suốt đời đáp ứng 

yêu cầu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quản lý và kinh doanh một cách có đạo đức 

và trách nhiệm xã hội. 

1.2.Mục tiêu cụ thể 

M1: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về Triết học, Kinh tế chính trị 

Mác-Lê Nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng 

HCM, hệ thống pháp luật Việt Nam; về quốc phòng-an ninh và thể dục thể thao trong 

cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.  

M2: Thành công trong vai trò chuyên gia kỹ thuật, nghiên cứu phát triển và chuyển 

giao các mô hình trong sản xuất lâm nghiệp. 

M3: Là nhà quản lý, chuyên gia giỏi tại các cơ quan quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp, dự án trong nước và quốc tế, có đạo đức và tính 

chuyên nghiệp cao. 

M4: Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office World, Excel, 

Powerpoints, SPSS và các phần mềm khác phục vụ cho chuyên ngành lâm nghiệp. 

M5. Có kiến thức ngoại ngữ cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của công việc 
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M6. Có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội và có năng lực tự chủ và 

chịu trách nhiệm; có các kỹ năng mềm để tự phát triển bản thân như: kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình, làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 

1.3. Chuẩn đầu ra 

Chương trình được thiết đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt được các chuẩn đầu ra sau 

đây: 

a. Kiến thức 

* Kiến thức chung: 

C1: Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về Triết học, Kinh tế chính trị 

Mác-Lê Nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng 

HCM, hệ thống pháp luật Việt Nam; về quốc phòng-an ninh và thể dục thể thao trong 

cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp. 

C2: Hiểu và vận dụng được các kiến thức nền tảng về toán học, hóa học, sinh 

học, sinh thái học, công nghệ sinh học để tiếp thu kiến chức chuyên môn ngành Lâm 

nghiệp và tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn. 

C3: Hiểu và vận dụng được được các kiến thức cơ bản về sinh học, thực vật, 

động vật và mối quan hệ của chúng với môi trường sống trong hệ sinh thái rừng để đề 

xuất được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động nhằm nâng cao năng suất của hệ 

sinh thái rừng, cải thiện giống và sản xuất cây con phục vụ trồng rừng. 

* Kiến thức chuyên môn: 

C4: Phân tích quy luật phát sinh, phát triển và gây hại của các sinh vật hại cây 

trồng (côn trùng, bệnh cây, sâu bệnh hại cây rừng), nguyên lý phòng cháy, chữa cháy 

rừng, các quy định, chính sách trong lâm nghiệp để lựa chọn được các giải pháp phù 

hợp cho từng loại rừng, đặc biệt là xác định được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, 

biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp cho từng đối tượng cây trồng và từng giai 

đoạn. 

C5: Vận dụng được các nguyên lý kỹ thuật, kiến thức điều tra rừng, kinh doanh 

rừng để đề xuất được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động nhằm cải thiện nâng 

cao chất lượng sản xuất kinh doanh rừng.  

C6: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, 

phát triển nông lâm nghiệp bền vững trong việc phát hiện, đề xuất và triển khai thực 

hiện các tài nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển các mô hình sản xuất lâm nghiệp mang 

lại hiệu quả kinh tế cao.     

b. Kỹ năng 

* Kỹ năng chung 
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C7: Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office World, Excel, 

Powerpoints, SPSS. 

C8: Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở mức cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của 

công việc. 

C9: Có các kỹ năng mềm để tự phát triển bản thân như: kỹ năng giao tiếp, thuyết 

trình, làm việc nhóm, tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

* Kỹ năng chuyên môn: 

C10: Vận dụng các kỹ năng khảo sát, thu thập và xử lý thông tin phục vụ NCKH 

và nhu cầu của thực tiễn nghề nghiệp một cách hiệu quả. 

C11: Lựa chọn được các loài, giống cây trồng, các biện pháp kỹ thuật kỹ thuật 

lâm sinh tác động từ khâu sản xuất cây giống, trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ, 

khai thác, chế biến phù hợp với điều kiện sinh thái cụ thể. 

C12 : Thực hiện quy trình điều tra, phân tích, tổng hợp, đánh giá được tài nguyên 

rừng phát hiện các vấn đề tồn tại hạn chế trong sản xuất kinh doanh rừng, đề xuất giải 

pháp khắc phục góp phần nâng cao, chất lượng, hiệu quả sản xuất và phát triển bền 

vững tài nguyên rừng. 

C13 : Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện sản xuất lâm nghiệp ngoài địa 

bàn. 

C14 : Xây dựng và thực hiện được kế hoạch đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn, kế hoạch phát triển thôn bản. 

C15 : Khai thác, sử dụng được trang thiết bị phòng thí nghiệm trong việc phân 

tích đánh giá chất lượng đất, phân tích mẫu vật thực vật, động vật, côn trùng, bệnh 

cây.... 

c. Kỹ năng tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

C16: Có ý thức trách nhiệm công dân, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có khả 

năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. 

C17: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng 

kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 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 trong 

sản xuất. 

C18: 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. Thời gian đào tạo: 4.5 năm (54 tháng) 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 tín chỉ (không tính GDQP; GDTC) 

4. Đối tượng tuyển sinh:  Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
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5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, 

cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: Theo quy chế đào tạo và quy định hiện hành. 

7.  Cấu trúc kiến thức của chương trình 

Khối kiến thức Số tín chỉ 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương  41 

7.1.1. Lý luận chính trị  13 

7.1.2. Ngoại ngữ:     10 

7.1.3. Toán, Tin học, khoa học TN, XH, CN, MT 18 

       - Bắt buộc 

       - Tự chọn  

16 

2 

7.1.4. Giáo dục thể chất (4 tín chỉ)  

7.1.5. Giáo dục quốc phòng (165 tiết)  

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 109 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 24 

       - Bắt buộc 

       - Tự chọn  

18 

6 

7.2.2. Kiến thức ngành     54 

       - Bắt buộc 36 

       - Tự chọn  18 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ  8 

         Tự chọn 8 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 9 

7.2.5.  Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp 14 

Tổng 150 
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8. Kế hoạch giảng dạy 

STT MHP Tên học phần 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ ĐK 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ 

BM 

QLHP LT BT,TL TH 
Tự 

học 

A KIẾN THỨC GD ĐẠI CƯƠNG 41        

I Lý luận chính trị 13        

1 196055 Triết học Mác LêNin 3 32 26  135  1 Nguyên lý 

2 196060 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 
2 21 18  90 1 2 Nguyên lý 

3 196065 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học   
2 21 18  90 1,2 3 Nguyên lý 

4 198030 
Lịch sử  Đảng cộng sản 

Việt Nam 
2 21 18  90 

1,2 

3 
4 Đường lối 

5 197035 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18  90  4 TT và PL 

6 197030 Pháp luật đại cương 2 18 12 12   3 Pháp luật 

II Ngoại ngữ 10        

7 133031 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180  1 NN KC 

8 133032 Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 7 2 NN KC 

9 133033 Tiếng Anh 3 3 27 18 18 135 8 3 NN KC 

III 
Toán, tin học, khoa học tự nhiên, 

xã hội, công nghệ và môi trường 
24        

10 114005 Xác suất - Thống kê 3 27 36  135  1 Toán ƯD 

11 116010 Hoá học 2 18 24  90  2 Hoá học 

12 173080 Tin học  2 10  40 90  1 Tin ƯD 

13 163103 Sinh học đại cương 2 15 20 10 90  1 KHCT 

14 163045 Công nghệ sinh học 3 20 30 20 135  2 KHCT 

15 

Chọn 1 trong 2 học phần         

163175 Sinh thái môi trường 2 15 20 10 90  3 KHCT 

 Khoa học môi trường 2 15 20 10 90  3 KHCT 

16 181095 Tâm lý lao động 2 18 12 12 90  5 
Tâm lý 

GD 

17 163175 Cơ sở văn hóa VN 2 18 24  90  1 KHXH 

IV Giáo dục thể chất  4         

 191008 Giáo dục thể chất 1  2 6 0 36   1 
LL, PPGD 

GDTC 

 

 Giáo dục thể chất 2  2 0 0 42  1 2  

Chọn 1 trong 5 học phần         

191031 Bóng chuyền  2 0 0 42   2 ĐK- TD 

191032 Thể dục Aerobic  2 0 0 42   2 ĐK- TD 

191033 Bóng đá 2 0 0 42   2 Bóng 

191034 Bóng rổ 2 0 0 42   2 Bóng 

191035 Vovinam - Việt võ đạo 2 0 0 42   2 ĐK- TD 

VI Giáo dục quốc phòng 165t       GDQP 
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STT MHP Tên học phần 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ ĐK 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ 

BM 

QLHP LT BT,TL TH 
Tự 

học 

B KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP 109         

I Kiến thức cơ sở ngành 24        

18 Chọn 1 trong 2 học phần         

 

161082 Khí tượng thủy văn 

rừng 
3 20 30 20 135  3 Lâm nghiệp 

163309 Khí tượng nông 

nghiệp 
3 20 30 20 135  3 KHCT 

19 

Chọn 1 trong 2 học phần         

161083 Sinh thái rừng 3 20 30 20 135 15 4 Lâm nghiệp 

 Sinh thái cảnh quan 3 20 30 20 135 15 4 Lâm nghiệp 

20 163069 Sinh lý thực vật 3 20 30 20 135 13 2 KHCT 

21 165212 Thực vật học 3 20 30 20 135 13 3 KHCT 

22 162025 Vi sinh vật học 2 15 20 10 90 13 2 KHCT 

23 262002 Thổ nhưỡng 3 20 30 20 135 22 4 KH đất 

24 161084 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học và 

thống kê lâm nghiệp 

3 27 36  135 10 5 Lâm nghiệp 

25 161112 Đo đạc lâm nghiệp 4 28 39 25 180 10 3 Lâm nghiệp 

II Kiến thức ngành 54        

26 161085 Đa dạng sinh học 2 15 20 10 90  4 Lâm nghiệp 

27 

Chọn 1 trong 2 học phần         

161086 Cây rừng 3 20 30 20 135 21 5 Lâm nghiệp 

 Cây xanh đô thị 3 20 30 20 135 21  Lâm nghiệp 

28 161087 Kỹ thuật lâm sinh 4 28 39 25 180 19,21 5 Lâm nghiệp 

29 161088 Động vật rừng 3 20 30 20 135 13 5 Lâm nghiệp 

30 161089 
Sâu bệnh hại cây 

rừng 
4 28 39 25 180 13,27 6 Lâm nghiệp 

31 161090 
Quản lý rừng bền 

vững 
3 20 30 20 135 13,27 6 Lâm nghiệp 

32 161091 Điều tra rừng 4 28 39 25 180 24,27 7 Lâm nghiệp 

33 161092 Giống cây rừng 3 20 30 20 135 13,21 5 Lâm nghiệp 

34 161093 Trồng rừng 4 28 39 25 180 19,28 6 Lâm nghiệp 

35 161094 Khai thác lâm sản 3 20 30 20 135 19,28 8 Lâm nghiệp 

36 161096 Pháp luật lâm nghiệp 3 20 30 20 135  4 Lâm nghiệp 

37 161097 Sản lượng rừng 3 20 30 20 135 24,32 8 Lâm nghiệp 

38 

 

Chọn 1 trong 2 học phần         

161098 Trồng rừng phòng hộ 3 20 30 20 135 34 8 Lâm nghiệp 

 
Kỹ thuật trồng cây 

đặc sản rừng 
3 20 30 20 135 34  Lâm nghiệp 



7 
 

STT MHP Tên học phần 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ ĐK 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ 

BM 

QLHP LT BT,TL TH 
Tự 

học 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

39 161099 Lâm nghiệp xã hội 3 20 30 20 135 19 7 Lâm nghiệp 

  Lâm nghiệp đô thị 3 20 30 20 135 19  Lâm nghiệp 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

40 161081 Nông lâm kết hợp 3 20 30 20 135 34 6 Lâm nghiệp 

 163071 
Hệ thống nông 

nghiệp 
3 20 30 20 135   KHCT 

41 

 

Chọn 1 trong 2 học phần         

161101 Lửa rừng 3 20 30 20 135  8 Lâm nghiệp 

 
Dự báo tài nguyên và 

quản lý thảm hoạ rừng 
3 20 30 20 135   Lâm nghiệp 

42 

Chọn 1 trong 2 học phần         

161102 Kinh tế lâm nghiệp 3 20 30 20 135  4 Lâm nghiệp 

 
Quản lý kinh tế  hộ 

và trang trại 
3 20 30 20 135   Lâm nghiệp 

III Kiến thức bổ trợ 8        

43 

Chọn 1 trong 2 học phần         

161103 Lâm sản ngoài gỗ 2 15 20 10 90  7 Lâm nghiệp 

163097 Công nghệ nuôi trồng 

nấm ăn và nấm dược liệu 
2 15 20 10 90  7 KHCT 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

44 161104 
Lập kế hoạch phát 

triển thôn bản 
3 20 30 20 135  7 Lâm nghiệp 

 163316 Khuyến nông  3 20 30 20 135  7 KHCT 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

45 163317 
Lập và quản lý dự án 

phát triển nông thôn 
3 20 30 20 135  7 KHCT 

 163067 Phát triển nông thôn  3 20 30 20 135  7 KHCT 

IV Thực tập nghề nghiệp 9        

46 161106 Rèn nghề  3 0 0 135   6 Lâm nghiệp 

47 161107 Công trình tổng hợp  3 0 0 135   7 Lâm nghiệp 

48 161108 Thực tập giáo trình 3 0 0 135   8 Lâm nghiệp 

V Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp  14        

49 161109 Thực tập tốt nghiệp 4 0 0 180   9 Lâm nghiệp 

50 161111 Đồ án tốt nghiệp 10 0 0 450   9 Lâm nghiệp 

Tổng 150        
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9. Mô tả nội dung học phần 

9.1. TRIẾT HỌC MAC LÊNIN/Marxism and Leninism Philosophy 

- Số tín chỉ: 3 (32,26) 

- Mã học phần: 16055 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Nguyên lý. 

- Điều kiện tiên quyết:  Không 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: 3 chương. Chương 1: Trình bày khái quát về nguồn gốc, 

bản chất của triết học; sự hình thành, phát triển của triết học Mác – Lênin và vai trò của nó 

trong đời sống xã hội. Chương 2: Trình bày quan điểm của triết học Mác – Lênin về vật 

chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù; lý luận nhận thức. Chương 3: 

Trình bày quan điểm duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh 

tế -xã hội, giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con 

người. 

- Năng lực đạt được: Người học nắm vững lý luận triết học Mác – Lênin, trên 

cơ sở đó xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và 

vận dụng lý luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập được phẩm chất đạo đức 

cách mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức:  

- Về kiến thức: Khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, phát 

triểnvà vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội.  

- Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, 

các cặp phạm trù; bản chất của nhận thức, thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận 

thức.  

- Quan điểm duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái 

kinh tế - xã hội trong lịch sử; về nguồn gốc, bản chất giai cấp, đấu tranh giai cấp, dân tộc, 

nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và con người. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các hiện tượng của tự nhiên, 

xã hội và tư duy trên lập trường DVBC và phương pháp luận biện chứng duy vật.  

- Biết vận dụng kiến thức lý luận của môn học vào việc tiếp cận các môn khoa học 

chuyên ngành, vào hoạt động thực tiễn của bản thân một cách năng động và  sáng tạo; 

- Biết vận dụng những vấn đề lý luận để hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
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3. Nội dung chi tiết học phần: 

CHƯƠNG 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI.         (9LT:08TL) 

1. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC  

1.1. Khái lược về triết học 

1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 

1.3. Biện chứng và siêu hình 

2. TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 

TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  

2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mac – Lênin 

2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mac – Lênin 

2.3. Vai trò của triết học Mac – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi 

mới ở Việt Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG                           (9LT:08TL) 

1. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC  

1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

2.  PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật 

2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 

3. LÝ LUẬN NHẬN THỨC 

3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

3.2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức 

3.3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

3.4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức 

3.5. Tính chất của chân lý 

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ                      (14LT:10TL) 

1. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 

1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
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1.4. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự 

nhiên 

2. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC 

2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

2.2. Dân tộc 

2.3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại 

3. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 

3.1. Nhà nước 

3.2. Cách mạng xã hội 

4. Ý THỨC XÃ HỘI 

4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 

4.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội 

5. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI 

5.1. Khái niệm con người và bản chất con người 

5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người 

5.3. Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò cảu quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong 

lịch sử 

5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ :    Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 
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* Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ Giáo dục & ĐT (2019), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội (Dự thảo). 

*Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ Giáo dục & ĐT (2013), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

2. Bộ Giáo dục & ĐT (2007), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

3. Nguyễn Hữu Vui (2003), Lịch sử triết học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

9.2. KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN/Marxism and Leninism Political Economy

 - Số tín chỉ: 2 (21, 18) 

- Mã học phần: 196060 

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy:  

 - Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác-Lênin 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Nội dung học phần bao gồm 6 chương: Trong đó 

chương 1 trình bày về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính 

trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 4 trình bày nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác 

–Lênin về hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Giá 

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

trường. Chương 5 và chương 6 trình bày những vấn đề chủ yếu về kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Người học biết vận dụng kiến thức của môn học vào việc 

tiếp cận các môn khoa học chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một cách 

năng động, sáng tạo; Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện tốt 

chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Khái quát lịch sử hình thành, đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính 

trị Mác – Lênin. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về hàng hóa, tiền tệ, thị trường, 

các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa; Giá trị thặnng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
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2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế trong nền kinh tế thị 

trường hiện nay; Biết vận dụng kiến thức của môn học vào việc tiếp cận các môn khoa 

học chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một cách năng động, sáng tạo; Vận 

dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính 

sách kinh tế của Đảng và Nhà nước 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG 

CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN                                                 (4LT:3TL) 

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

1. Chủ nghĩa trọng thương 

2. Chủ nghĩa trọng nông 

3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh 

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

2. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

III. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1. Chức năng nhận thức 

2. Chức năng thực tiễn 

3. Chức năng tư tưởng 

4. Chức năng phương pháp luận 

Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ 

THAM GIA THỊ TRƯỜNG                                                    (4LT:3TL) 

I. Lý luận của C.Mác về hàng hóa 

 1.Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá 

 2. Hàng hoá  

 3. Tiền tệ 

II. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường 

1. Thị trường 

2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường 

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

 (4LT:3TL) 
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I. Nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư.  

1. Công thức chung của tư bản 

2. Hàng hoá sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

3. Sản xuất giá trị thặng dư 

4. Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

5. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 

6. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư  nền kinh tế thị trường tư bản chủ 

nghĩa 

II. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

1.Tuần hoàn của tư bản 

2. Chu chuyển của tư bản 

3. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

III. Tích luỹ tư bản 

1. Thực chất của tích luỹ tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích lũy tư bản 

2. Quy luật chung của tích lũy tư bản 

IV. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 

1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

2. Lợi nhuận bình quân  

3. Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng 

Chương 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG         (4LT:3TL) 

I. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 

1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

III. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

1. Vai trò tích cực của chủ nghĩa tư bản  

2. Giới hạn phát triển của chủ nghĩa tư bản 

3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 
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Chương 5: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM                (3LT:3TL) 

I. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

II. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 

III. Các quan hệ lợi ích ở Việt nam 

1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích 

Chương 6: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ 

QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM                                                               (3LT:3TL) 

I. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa 

2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của CNH, hiện đại hóa ở Việt Nam 

II. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế 

2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam 

3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập KTQT trong phát triển của Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 
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- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

*Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ GD & ĐT (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB CTQG Hà Nội 

(Dự thảo). 

*Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ GD & ĐT (2006), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB CTQG. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X; XI, 

XII (1996; 2001; 2006; 2011; 2016), NXB ST HN. 

9.3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC/Science socialism    

- Số tín chỉ: 2 (21, 18) 

- Mã học phần: 196065 

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy:  

 - Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Học phần có 7 chương, cung cấp cho sinh viên những 

tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học: xác định đối tượng, mục 

đích, yêu cầu, phương pháp học tập, nghiên cứu môn học; quá trình hình thành, phát 

triển CNXHKH; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; CNXH và các vấn đề xã hội, 

giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

- Năng lực đạt được: Người học có được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận 

dụng các tri thức về chủ nghĩa xã hội vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính 

trị - xã hội của đất nước liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. 

Sinh viên lý giải và có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Người học có được kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, 

các giai đoạn phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu 

CNXHKH, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Người học có khả năng luận chứng được khách thể và đối 

tượng nghiên cứu của một khoa học và của một vấn đề nghiên cứu, phân biệt được 

những vấn đề chính trị - xã hội trong đời sống hiện thực. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CNXHKH                       (4LT:0TL) 

1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH 

3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH 

CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN        (3LT:3TL) 

1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh 

lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân 

1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sửa của giai cấp công nhân 

1.3. Những điều kiện và quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN hiện nay. 

2.1. Giai cấp công nhân hiện nay. 

2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay 

3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 

3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. 

3.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công nhân 

Việt Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 3: CNXH VÀ  THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH  (3LT:3TL) 

1. Chủ nghĩa xã hội 

1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái KT-XH cộng sản chủ nghĩa. 

1.2. Điều kiện ra đời của CNXH 

1.3. Những đặc trưng cơ bản của CNXH 

2. Thời kỳ quá độ lên CNXH 

2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH 

2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH 

3. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

3.1.  Quá độ lện CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

3.2. Những đặc trưng của CNXH và phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam 

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

CHỦ NGHĨA        (3LT:3TL) 

1. Dân chủ và dân chủ XHCN 

1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 
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1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

2.  Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước XHCN. 

2.2. Mối quan hệ giữa XHCN và nhà nước XHCN 

3. Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

3.1. Dân chủ XHCN ở Việt Nam 

3.2. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

3.3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

hiện nay 

CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG 

LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN   (3LT:3TL) 

1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên XHCN 

1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội 

1.2. Sự biến đổi có tính QL của cơ cấu XH giai cấp trong thời kỳ quá độ lên 

XHCN 

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

3. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

XHCN ở Việt Nam 

3.1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam 

3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá đọ lên XHCN ở Việt Nam 

CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

LÊN XHCN         (3LT:3TL) 

1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH  

1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc  

1.2. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

2.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo 

2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước hiện nay 

3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH 

           (3LT:3TL) 



18 
 

1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình 

1.1. Khái niệm gia đình 

1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội 

1.3 Chức năng cơ bản của gia đình 

2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội 

2.2. Cơ sở  chính trị - xã hội 

2.3. Cơ sở văn hóa 

2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 

3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH  

3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ kên CNXH 

3.2. Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ 

quá độ lên CNXH 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:   Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Giáo trình chính:  

1. Bộ GD&ĐT (2019), Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB CTQG. 

Sách tham khảo:   

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn (2018), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

NXB Chính trị quốc gia Hà Nội. 
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2. Bộ GD&ĐT, (2018). Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. NXB Chính trị quốc gia.  

3. Bộ GD&ĐT (2003), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội. 

9.4. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM/History of the Vietnamese 

Communist Party                

- Số tín chỉ: 2 (21, 18) 

- Mã học phần: 199030 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  

- Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

1. Mô tả học phần: 

 - Nội dung học phần:Những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt 

Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975- 2018). 

- Năng lực đạt được: Sinh viên có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử; có 

nhận thức, niềm tin đối với sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy được 

truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh viên vận dụng được kiến thức 

đã học vào hoạt động thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng 

Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975- 2018). 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch 

sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học, qua đó giúp sinh viên nâng 

cao nhận thức, niềm tin đối với sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy truyền 

thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, sinh viên có khả năng vận 

dụng kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương nhập môn: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM.        (6LT:5TL) 

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

1.1. Đối tượng nghiên cứu  

1.2. Phạm vi nghiên cứu  

II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

2.1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng  

2.2. Nhiệm vụ của môn học  

III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

3.1. Phương pháp luận  

3.2 Các phương pháp cụ thể  

Chương 1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO 

ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945).   (6LT:5TL) 

1.1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

(tháng 2-1930) 

1.1.1. Bối cảnh lịch sử   

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

1.1.3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng 

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

1.2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

1.2.1. Phong trào cách mạng 1930-1931 và khôi phục phong trào 1932- 1935 

1.2.2. Phong trào dân chủ 1936-1939 

1.2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 

1.2.4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

Chương 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN, HOÀN THÀNH 

GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945-1975).      (6LT:5TL) 

2.1. Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) 

2.1.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945-1946 
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2.1.2. Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và quá 

trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950 

2.1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ 

đến thắng lợi 1951-1954 

2.1.4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạokháng chiến chống 

thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 

2.2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc 

Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) 

2.2.1. Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954-1965 

2.2.2. Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965-1975   

2.2.3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước 1954- 1975 

Chương 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  

VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975-2018).  (3LT:3TL) 

3.1. Đảng lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-

1986) 

3.1.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975-1981 

3.1.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục 

đổi mới kinh tế 1982- 1986 

3.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế (1986-2018) 

3.2.1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng KTXH 1986-1996 

3.2.2 Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 

nhập quốc tế 1996-2018 

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

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 
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8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Giáo trình chính:  

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn (2018), Lịch sử Đảng CSVN, NXB CTQG 

Sách tham khảo:  

1. Bộ GD&ĐT (2006), Lịch sử Đảng CSVN, NXB CTQG. 

2. Bộ GD&ĐT (2019), Lịch sử Đảng CSVN, NXB CTQG (Tài liệu Tập huấn). 

 

9.5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH/Ho Chi Minh,s ideology         

 - Số tín chỉ: 2 (21,18) 

- Mã học phần: 197035 

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật 

 - Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác Lenin 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Khái niệm Tư tưởng HCM, bản chất, đặc điểm, đối 

tượng và ý nghĩa của việc nghiên cứu TTHCM; quá trình hình thành, phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh. Các nội dung chủ yếu của tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng 

giải phóng dân tộc; về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng 

Cộng sản VN; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng nhà 

nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. 

- Năng lực đạt được: Người học nắm vững khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của 

việc nghiên cứu TTHCM, các quá trình hình thành phát triển TTHCM; phân tích được các 

nội dung chủ yếu của TTHCM, vận dụng được các vấn đề về về đại đoàn kết dân tộc và 

đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, 

đạo đức và xây dựng con người mới. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
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- Trình bày được những kiến thức có tính hệ thống về những vấn đề cơ bản của 

đường lối cách mạng Việt Nam: Về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về xây 

dựng Đảng, Nhà nước, về CNXH, và quá độ lên CNXH, về đoàn kết dân tộc và quốc tế, 

về dân chủ. 

- Trình bày được những kiến thức về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí 

Minh; xây dựng nền tảng đạo đức con người mới XHCN. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Xây dựng được tư duy lý luận, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực 

tổ chức hoạt động thực tiễn, khả năng vận dụng vào thực tiễn, giải quyết tốt những vấn đề 

biến đổi trong thực tiễn đặt ra.  

- Vận dụng được lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA 

HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH              (2LT: 0TL) 

1. Đối tượng nghiên cứu  

1.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

1.2. Đối tượng của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

1.3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

2.1. Cơ sở phương pháp luận. 

2.2. Các phương pháp cụ thể. 

3. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên 

3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp học tập, công tác. 

3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. 

Chương 1: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH                               (2LT: 2TL) 

1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1.1. Cơ sở khách quan 

1.1.2. Nhân tố chủ quan 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước 

1.2.2. Thời kỳ từ năm 1911-1920 Tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc 

1.2.3. Thời kỳ từ năm 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng VN. 
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1.2.4. Thời kỳ từ 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường CM. 

1.2.5. Thời kỳ từ 1945-1969: Tư tưởng HCM tiếp tục phát triển, hoàn thiện. 

1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. 

1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới. 

Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH 

MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC                                        (2LT: 0TL) 

2.1. Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc 

2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa. 

2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. 

2.2.2. CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô sản.  

2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo. 

2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc. 

2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có 

khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 

2.2.6. CM giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường CM bạo lực. 

Chương 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON 

ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM           (2LT: 2TL) 

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

3.1.2. Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam. 

3.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của CNXH ở Việt Nam. 

3.2. Con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam  

3.2.1. Con đường. 

3.2.2. Biện pháp. 

Chương 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CS VIỆT NAM.(2LT:6TL) 

4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng CSVN 

4.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. 
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4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng CSVN trong sạch, vững mạnh 

4.2.1. Xây dựng Đảng - Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 

4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chương 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ  

ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ                    (2LT: 4TL) 

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. 

5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. 

5.1.3. Hinh thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc.  

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. 

5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế. 

5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế. 

5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế. 

Chương 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ  

NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN      (4LT, 4TL) 

6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

6.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

6.1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

6.1.3. Thực hành dân chủ.  

6.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 

6.2.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

6.2.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân 

với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước. 

6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. 

6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. 

Chương 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ  VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY 

DỰNG CON NGƯỜI MỚI                                (5LT:6TL) 

7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 

7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa. 

7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa. 

7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 
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7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

7.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới 

7.3.1. Quan niệm Hồ Chí Minh về con người. 

7.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng 

người” 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:   Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Giáo trình chính:  

1. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị 

quốc gia, Hà Nội. 

Sách tham khảo:   

1. Hội đồng Trung ương biên soạn (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB 

CTQG, Hà Nội.  

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X; XI, 

XII (1996; 2001; 2006; 2011; 2016), NXB STHN. 

9.6. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG/General laws    

- Số tín chỉ: 02 (18,24) 

- Mã học phần: 197030 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lênin, 

khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Hồng Đức. 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 
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1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và 

pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; Luật hiến pháp, luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật 

hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào việc xử lý 

các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư; phân 

biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống 

hàng ngày; có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, 

kỷ cương xã hội. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1.1. Về kiến thức: 

- Phân tích được những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật.  

- Trình bày được những nội dung cơ bản của một số ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật 

hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. 

2.2.Về kỹ năng  

- Vận dụng được kiến thức đã học trong việc giải quyết một cách chủ động, tích 

cực những vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi học tập, làm việc, và trong cộng đồng 

dân cư.  

- Vận dụng được tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong 

đời sống hàng ngày. Tổ chức được các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, 

kỷ cương xã hội. 

2.3. Về thái độ: 

- Biết tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; 

- Vận dụng kiến thức của học phần Pháp luật đại cương vào trong quá trình học tập 

và công tác sau này. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC   (2LT:3TL) 

1.1. Nguồn gốc nhà nước. 

1.1.1. Một số quan điểm phi Mác-xít về nguồn gốc nhà nước. 

1.1.2. Quan điểm của học thuyết Mác-Lênin về nguồn gốc nhà nước. 

1.2. Bản chất, các dấu hiệu cơ bản và chức năng của nhà nước. 

1.2.1. Bản chất của nhà nước. 
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1.2.2. Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của nhà nước. 

1.2.3. Chức năng của nhà nước. 

1.3. Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

1.3.1. Bản chất nhà nước CHXHCN việt Nam. 

1.3.2. Chức năng của nhà nước ta. 

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT                 (2LT:3TL) 

2.1. Nguồn gốc, bản chất của pháp luật. 

2.1.1. Nguồn gốc của pháp luật. 

2.1.2. Bản chất của pháp luật. 

2.2. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của pháp luật. 

2.2.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của pháp luật 

2.2.2. Quan hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. 

2.3. Hình thức pháp luật. 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Các hình thức pháp luật. 

2.4. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật xhcn. 

2.4.1. Quy phạm pháp luật. 

2.4.2. Văn bản quy phạm pháp luật XHCN. 

2.5. Quan hệ pháp luật. 

2.5.1. Khái niệm  quan hệ pháp luật. 

2.5.2. Thành phần của quan hệ pháp luật. 

2.6. Thực hiện pháp luật.Vi phạm pháp luật.Trách nhiệm pháp lý. 

2.6.1. Thực hiện pháp luật. 

2.6.2. Vi phạm pháp luật. 

2.6.3. Trách nhiệm pháp lý. 

2.7. Pháp chế XHCN. 

2.7.1. Khái niệm. 

2.7.2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN. 

2.7.3. Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN. 

Chương 3: LUẬT HIẾN PHÁP                      (2LT:3TL) 

3.1. Khái quát chung về luật hiến pháp. 

3.1.1. Định nghĩa Luật hiến pháp. 
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3.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

3.2. Tổ chức bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

3.2.1. Khái quát về bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam  

3.2.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta 

3.2.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước  

3.3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

3.3.1. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về kinh tế - xã hội 

3.3.2. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về chính trị 

3.3.3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về văn hóa, giáo dục 

3.3.4. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về tự do dân chủ và tự do cá nhân 

Chương 4: LUẬT HÀNH CHÍNH        (2LT:3TL) 

4.1. Khái quát chung về luật hành chính. 

4.1.1. Định nghĩa Luật hành chính 

4.1.2.  Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh,  phương pháp điều chỉnh 

4.2. Quan hệ pháp luật hành chính, trách nhiệm hành chính 

4.2.1. Quan hệ pháp luật hành chính 

4.2.2. Trách nhiệm hành chính 

4.3. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 

4.3.1. Định nghĩa vi phạm hành chính 

4.3.2. Xử lý vi phạm hành chính 

4.4. Cán bộ, công chức.Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ công chức. 

4.4.1. Khái niệm cán bộ, công chức  

4.4.2. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức. 

Chương 5: LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG   (2LT:3TL) 

5.1. Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng 

5.1.1. Khái niệm tham nhũng 

5.1.2. Đặc điểm của tham nhũng 

5.1.3. Những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành  

5.2. Nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tham nhũng 

5.2.1. Nguyên nhân khách quan 

5.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

5.3. Tác hại của tham nhũng 
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5.3.1. Chính trị 

5.3.2. Kinh tế 

5.3.3. Xã hội 

5.4. Các biện pháp phòng chống tham nhũng 

5.4.1. Nhóm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

5.4.2. Nhóm các biện pháp phòng chống tham nhũng 

Chương 6: LUẬT DÂN SỰ - LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH               (3LT:3TL) 

A. Luật dân sự. 

6.1. Khái quát chung về luật dân sự. 

6.1.1.  Định nghĩa luật dân sự 

6.1.2.  Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

6.2. Nội dung cơ bản của luật dân sự. 

6.2.1. Quyền sở hữu 

6.2.2. Thừa kế. 

6.2.3. Hợp đồng và trách nhiệm dân sự. 

B. Luật hôn nhân và gia đình 

6.3. Khái quát chung về luật hôn nhân và gia đình. 

6.3.1. Định nghĩa luật hôn nhân gia đình 

6.3.2. Đối tượng điều chỉnh,  phương pháp điều chỉnh 

6.4. Nội dung cơ bản. 

6.4.1. Kết hôn. 

6.4.2. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con. 

6.4.3. Chấm dứt hôn nhân. 

Chương 7: LUẬT HÌNH SỰ                      (2LT:3TL) 

7.1. Khái quát chung về luật hình sự. 

7.1.1. Định nghĩa Luật hình sự 

7.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

7.2. Tội phạm. 

7.2.1. Khái niệm, đặc điểm của tội phạm. 

7.2.2. Phân loại tội phạm. 

7.3. Hình phạt và các biện pháp tư pháp. 

7.3.1. Hình phạt. 
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7.3.2. Các biện pháp tư pháp khác 

Chương 8: LUẬT LAO ĐỘNG                     (3LT:3TL) 

8.1. Khái quát chung về luật lao động. 

8.1.1. Định nghĩa luật lao động 

8.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

8.2. Những nội dung cơ bản. 

8.2.1. Hợp đồng lao động. 

8.2.2. Quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. 

8.2.3. Công đoàn. 

8.2.4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

8.2.5. Tiền lương và phụ cấp 

8.2.6. Kỷ luật lao động. Trách nhiệm vật chất. 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ :  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ :  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Tài liệu bắt buộc: 

1- Lê Văn Minh (2016), Pháp luật đại cương, NXB Lao động. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Minh Tâm (chủ biên) (2015),Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB 

CAND. 
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2. Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (2015), Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp 

luật, NXB CAND 

9.7. TIẾNG ANH 1/English 1     

- Số tín chỉ: 4 (36, 48) 

- Mã học phần: 133031 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn ngoại ngữ không chuyên – khoa Ngoại ngữ 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần gồm: Kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng giao 

tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc 

- Năng lực đạt được: Người học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ của 

mình, phục phụ cho công việc sau này. Chẳng hạn, người học có thể học thuộc bài đối 

thoại ngắn theo từng cặp  hoặc viết một đoạn văn tả về bức tranh nào đó trong phần nghe 

rồi học thuộc lòng… 

2. Mục tiêu của học phần          

2.1 Mục tiêu kiến thức: 

- Nắm vững được kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Các thì, thể của động từ; Các 

trợ động từ; Các cấu trúc câu; Câu bị động; câu bị động; điều kiện… 

- Giải thích và trình bày được một lượng từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày 

ở môi trường sống và làm việc: Những từ mà các doanh nhân thường dùng trong văn bản 

hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy tính, viết thư 

giao dịch, kiểm toán… 

2.2 Mục tiêu kỹ năng:  

-  Nghe hiểu được ngôn ngữ nói ở mức độ chậm và đã được đơn giản hoá về những nhu 

cầu thiết yếu.       

- Có khả năng vận đụng và thể hiện những thông tin đã học thuộc. Song, diễn đạt ngôn 

ngữ ở mức độ còn rời rạc nhưng có phần tự nhiên và linh hoạt.     

- Đọc hiểu được những yết thị và ký hiệu,  những bài viết ngắn và đơn giản về những chủ 

đề quen thuộc trong sinh hoạt, lao động hàng ngày.   

- Có khả năng viết thông báo, kể lại sự kiện đơn giản, miêu tả người, địa điểm, các vật thể                    

- Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

2.3 Mục tiêu về thái độ người học: 

 Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài 

và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá.                                           
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3. Nội dung học phần 

 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, tự nghiên cứu, có thái 

độ học tập tích cực, tham gia các hoạt động tự học ở nhà như làm bài tập nhóm, bài tập 

Portfolio, thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.  

Chương 1:           (1LT: 5TL) 

1.1. Course  Introduction 

1.2. Orientation 

1.3. Diagnostic test 

1.4. Basic grammar review 

Chương 2:     Unit 1 - works and leisure      (2LT: 4TL) 

2.1. Grammar: auxiliary verbs, so and neither 

2.2. Listening: grammar focus on auxiliary verbs 

2.3. Reading: grammar focus on auxiliary verbs 

2.4. Speaking: making small talks, comparing stages of life 

2.5. Writing: describing a stage of life 

Chương 3:     Unit 2 - Language and senses     (3LT:TL 3) 

3.1. Grammar: Tenses, stative verbs,  

3.2. Listening: grammar focus on tenses 

3.3. Reading: grammar focus on tenses 

3.4. Speaking: talking about favorite words, talking about sensations 

3.5. Writing: describing one of the senses 

Chương 4:    Unit 3 - movies and television     (3LT:3TL) 

4.1. Grammar: Infinitives and gerunds 

4.2. Listening: grammar focus on infinitives and gerunds 

4.3. Reading: grammar focus on infinitives and gerunds 

4.4. Speaking: a survey on movies, opinions about TV 

4.5. Writing: a movie review 

Chương 5:    Unit 4 - memory (3, 3) 

5.1. Grammar: participle and participle clauses 

5.2. Listening: grammar focus on participle and participle clauses 

5.3. Reading: grammar focus on participle and participle clauses 

5.4. Speaking: describing your earliest memory 
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Chương 6:     Unit 5 - favorite objects and how things work  (3LT: 3TL) 

6.1. Grammar: negation and parallel structures 

6.2. Listening: grammar focus on negation and parallel structures 

6.3. Reading: grammar focus on negation and parallel structures 

6.4. Speaking: describing favorite things, discussing useful inventions 

6.5. Writing: describing a new invention 

Chương 7:     Unit 6 - friends and other interesting people   (3LT: 3TL) 

7.1. Grammar: comparisons 

7.2. Listening: grammar focus on comparisons 

7.3. Reading: grammar focus on comparisons 

7.4. Speaking: describing types of friends 

7.5. Writing: describing an interesting or unusual perso 

Chương 8:     Unit 7 - using money and exchanging services      (3LT: 3TL) 

8.1. Grammar: tag questions, agreement 

8.2. Listening: grammar focus on agreement 

8.3. Reading: grammar focus on agreement 

8.4. Speaking: sayings about money 

8.5. Writing: barter notices 

Chương 9:     Unit 8 - agriculture and industry, food preparation  (3LT: 3TL) 

9.1. Grammar: relative clauses 

9.2. Listening: grammar focus on relative clauses 

9.3. Reading: grammar focus on relative clauses 

9.4. Speaking: discussing local products 

9.5. Writing: a cooking show script 

Chương 10:     Unit 9 - travel and exploration     (3LT: 3TL) 

10.1. Grammar: modification and word order 

10.2. Listening: grammar focus on modification and word order 

10.3. Reading: grammar focus on modification and word order 

10.4. Speaking: discussing views on travelling 

10.5. Writing: a personal travel story 

Chương 11:       Unit 10 Belief and first expressions    (3LT: 3TL) 

11.1. Grammar: First conditional, indefinite pronouns 
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11.2. Listening: grammar focus on indefinite pronouns 

11.3. Reading: grammar focus on indefinite pronouns 

11.4. Speaking: discussing first impressions 

11.5. Writing: personal stories of first impressions 

Chương 12:      Unit 11 - physical and animal worlds, geography     (3LT: 3TL) 

12.1. Grammar: Voice, reported requests with ask, tell, want 

12.2. Listening & Reading : grammar focus on Voice 

12.3. Speaking: comparing landscapes, choosing an appropriate pet 

12.4. Writing: A story about a special characteristic of an animal 

Chương 13:      Unit 12 - office life and social customs   (3LT: 3TL) 

13.1. Grammar: second condition, making indirect questions, conjunctions and 

prepositions 

13.2. Listening & Reading : grammar focus on conjunctions and prepositions 

13.3. Speaking: “The if …game”; -Writing: asking for and giving advice 

Chương 14:      Closing the course      (0LT, 6TL) 

14.1. Submission of assignments 

14.2. Grammar revision  

14.3. Listening skills revision 

14.4. Reading skills revision 

14.5. Instruction for final test 

4. Yêu cầu của môn học 

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên). 

- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, 

phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm..... 

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 
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8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Clive Oxenden, Christina Latham - Koenig and Paul Seligson, New English File. 

Elementary, Oxford University Press.  

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự (2016), Ngữ pháp tiếng Anh căn bản - trình độ A, 

quyển 1. Nhà xuất bản Thanh Hoá. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Raymond Murphy, Essential Grammar In Use, NXB Thời đại/Từ điển Bách khoa 

2. Cambridge Key (KET) English Test. (2004). Cambridge University Press. 

3. Longman, KET, Practice Test. Cambridge University Press. 

9.8. TIẾNG ANH 2/English 2     

- Số tín chỉ: 3 (27, 36) 

- Mã học phần: 133032 

- Bộ môn phụ trách: Mộ môn ngoại ngữ không chuyên – khoa Ngoại ngữ 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng anh 1 

1. Mô tả học phần 

 - Nội dung học phần gồm:  Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống 

hàng ngày và để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan 

tâm, công việc, du lịch, sự kiện đang diễn ra; Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học cách 

cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm 

động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ; 

- Năng lực đạt được: Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền 

trung cấp.  

2. Mục tiêu của học phần          

2.1 Mục tiêu kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản đã học ở học phần Tiếng 

Anh 1 như: các thì, thể của động từ; trợ động từ; câu bị động; câu điều kiện…đồng thời 

người học tiếp thu được các kiến thức ngữ pháp mới như: mệnh đề quan hệ xác định - 

không xác định, lời nói trực tiếp, gián tiếp, câu hỏi đuôi, đảo ngữ…  
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- Nêu được một lượng từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở môi trường làm 

việc như văn bản hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy 

tính, viết thư giao dịch, kiểm toán… 

2.2 Mục tiêu  kỹ năng:  

Kết thúc học phần này, người học cần đạt được những kỹ năng giao tiếp sau :              

 - Xây dựng được những câu hỏi cần thiết trong giao tiếp; có khả năng tạo ra và duy trì 

được những cuộc hội thoại đơn giản về các chủ đề đã học trong công việc và cuộc sống 

thường nhật ở môi trường thường xuyên giao tiếp vớingười nước ngoài. Ở trình độ này, 

người học còn mắc lỗi ngữ pháp, phát âm và sử dụng từ, nhưng không cản trở nhiều đến 

nội dung thông điệp.                               

- Nghe hiểu được những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề đã học; hiểu được 

những thông báo đơn giản.    

- Có thể đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục đích nắm bắt thông tin 

hoặc mở rộng kiến thức: những sự kiện xã hội, quảng cáo, những tiêu đề trên báo và 

những bài báo viết về những chủ đề quen thuộc; Có khả năng phán đoán nghĩa từ,câu 

trong văn cảnh cụ thể. 

- Có khả năng viết một đoạn văn khoảng 80-100 từ về những chủ đề quen thuộc: mô tả 

địa điểm, kể về một kỳ nghỉ…(về những chủ đề đã học); có khả năng viết một lá thư 

ngắn, không nghi thức: ví dụ, viết thư cho bạn… hoặc viết một bưu thiếp...      

-  Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

2.3 Mục tiêu về thái độ người học: Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt 

động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh 

giá.                                       

3. Nội dung học phần:  Các nội dung phân bố đều trong 13 tuần. Mỗi nội dung bài học 

bao gồm các phần ngữ pháp và thực hành nghe, nói, đọc, viết 

3.1 Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1:    Unit 1 -From me to you        (3LT: 1TL) 

1.1. Introduction  

1.2. Course  Introduction 

1.3. Unit 1: From me to you  

Chương 2:  Unit 2 - From me to you (continued)           (2LT: 2TL) 

2.1. Grammar: tag questions 

2.2. Listening: A sociologist talks about gossip, an informal phone conversation 

2.3. Reading: “In Touch” 
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2.4. Speaking: Conversation strategies 

2.5. Toeic Listening strategies: Part 1: Photos 

Chương 3:  Unit 3 - In the limelight      (2LT: 2TL) 

3.1. Topics: The performing arts 

3.2. Grammar: review of present perfect continuous/present perfect simple 

3.3. Listening: An opera singer 

3.4. Reading: “Prince Eyango” 

3.5. Speaking: Talking about musicians 

Chương 4:  Unit 4 - In the limelight (Continued)          (2LT: 2TL) 

4.1. Grammar: questions with prepositions 

4.2. Listening: A TV game show 

4.3. Reading: “The Writing Life” 

4.4. Speaking: Talking about hobbies and working styles 

4.5. Toeic Listening strategies: Part 2: Question-response    

Chương 5:  Unit 5 - By coincidence            (2LT: 2TL) 

5.1. Topics: coincidence and connections 

5.2. Grammar: Past perfect 

5.3. Listening: “Table for Two” 

5.4. Reading: The story of Deborah and Josep/“Six Degrees of Separation” 

5.5. Speaking: Telling a story about a coincidence 

5.6. Writing: a story about a coincidence    

Chương 6:  Unit 6 - By coincidence (Continued)      (2LT: 2TL) 

6.1. Grammar: Relative clauses (object) 

6.2. Listening: Confirmation/Song 

6.3. Speaking: Sending a package to people, Confirmation 

6.4. Toeic Listening strategies: Part 3: Conversations     

Chương 7:  Unit 7- A day’s work       (2LT: 2TL) 

7.1. Topics: Job and work experience 

7.2. Grammar: Gerunds and infinitive 

7.3. Listening: People talking about their job/Dangerous job 

7.4. Reading: Extract from a book – “Tis” 

7.5. Speaking: Discussing important features in a job 
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Chương 8: Unit 8 - A day’s work (Continued)       (2LT: 2TL) 

8.1. Grammar: It….+infinitive 

8.2. Reading: Extract from a book – “Tis” 

8.3. Speaking: Talking about workplace problems 

8.4. Toeic Listening strategies: Part 4: Talks       

Chương 9:  Unit 9 -  The nature of things       (2LT:2TL) 

9.1. Topics: Ecology and natural phenomena 

9.2. Grammar: passive: continuous and perfect form 

9.3. Listening: A park ranger 

9.4. Reading: “Best-dressed penguins are wearing wool this year” 

9.5. Speaking: Debating an environmental issue 

9.6. Writing: A letter to a newspaper       

Chương 10: Unit 10- The nature of things (Continued)  (2LT: 2LT) 

10.1. Grammar: Time clauses (future) 

10.2. Listening: A news report about the weather 

10.3. Reading: Volcano 

10.4. Speaking: Discussing places to live 

10.5. Toeic Reading Strategies: Part 5: Incomplete Sentences      

Chương 11: Unit 11 - Make your mark      (2LT: 2TL) 

11.1. Topics: Heroes and fame 

11.2. Grammar: Ability: Could and able to 

11.3. Listening: Who do you admire 

11.4. Reading: An article about folk tales 

11.5. Speaking: describing someone you admire /Telling a folk tale 

11.6. Writing: A folk tale 

11.7. Toeic Reading Strategies: Part 6: Text completion 

Chương 12:     Unit 12 - Make your mark (Continued)    (2LT: 2TL) 

12.1. Grammar: First and second conditional 

12.2. Listening: A survey about fame 

12.3. Toeic Reading Strategies: Part 7: Reading comprehension    

Chương 13:          (2LT: 1TL) 

13.1. Review of Toeic listening Skills    
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13.2. Review of Toeic Reading Skills 

13.3. A real actual TOEIC test    

4. Yêu cầu của môn học 

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên). 

- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, 

phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm..... 

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp câu hỏi, vướng 

mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, loa đài và tài liệu học tập đầy đủ ở 

thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Clive Oxenden, Christina Latham – Koenig and Paul Seligson, New English File. 

Pre-intermediate. Oxford University Press.  

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự (2016). Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – trình độ B, 

quyển 2. Nhà xuất bản Thanh Hoá 

Tài liệu tham khảo: 

1. Raymond Murphy, Essential Grammar In Use, NXB Thời đại / Từ điển Bách khoa 

2. Cambridge PET. (2004). Cambridge University Press. 

9.9. TIẾNG ANH 3/English 3     

- Số tín chỉ: 3(27, 36) 

- Mã học phần: 133033 

- Bộ môn phụ trách: Mộ môn ngoại ngữ không chuyên – khoa Ngoại ngữ 
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- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần gồm:  Các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc. 

- Năng lực đạt được: Người học có  khả  năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống của 

cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Với kiến thức đã học, người học có thể tự 

học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, phục vụ cho công việc sau 

này. 

2. Mục tiêu của học phần        

2.1 Mục tiêu kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh đã học ở học phần Tiếng Anh 1 và 

Tiếng Anh 2, đồng thời mở rộng kiến thức ngữ pháp nâng cao.  

- Nêu được vốn từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở môi trường làm việc 

như văn bản hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy tính, 

viết thư giao dịch, kiểm toán… 

2.2 Mục tiêu kỹ năng 

  - Có khả năng giao tiếp trong những tình huống thông thường của cuộc sống cũng 

như trong môi trường làm việc.  

- Có khả năng nghe hiểu những cuộc hội thoại thông thường về những chủ đề đã học; hiểu 

được những thông báo trong công việc.    - Có khả năng đọc hiểu 

những bài viết phục vụ cho mục đích nắm bắt thông tin hoặc mở rộng kiến thức: những sự 

kiện xã hội, quảng cáo, những tiêu đề trên báo và những bài báo viết về những chủ đề 

quen thuộc; Có khả năng phán đoán nghĩa từ, câu trong văn cảnh cụ thể, có khả năng suy 

luận. 

- Có khả năng viết một đoạn văn khoảng 80 -100 từ về những chủ đề thông thường trong 

cuộc sống. Có khả năng viết một lá thư ngắn, theo nghi thức. 

-  Có khả năng nâng cao vai trò làm việc theo nhóm và tự học. 

3. Nội dung học phần 

Chương 1:  Unit 7 – By design        (2LT: 2TL) 

1.1. Introduction  

1.2. Course  Introduction 

1.3. Unit 7: By design 

Chương 2:  Unit 7 – By design  (continued)     (2LT: 2TL) 

2.1. Grammar: so/such…that 
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2.2. Listening: Features of cars 

2.3. Reading:  Read the description of Plaza Olavide 

2.4. Speaking: Planning a public park, Role-play: Buying/selling a car 

2.5. Writing: Describing a public place 

Chương 3:  Unit 8 - Special offer      (2LT: 3TL) 

3.1. Topics: Services and advertising 

3.2. Grammar: have/get st done 

3.3. Listening: An errand-running service 

3.4. Vocabulary: damaged goods 

3.5. Speaking: Creating a service 

3.6. Writing: A formal letter 

Chương 4:  Unit 8 - Special offer     (2LT: 3TL) 

4.1. Grammar:Verb +object + infinitive 

4.2. Listening: Radio commercials 

4.3. Reading: “Motion Ads may make commute seem faster” 

4.4. Speaking: planning a radio commercial 

4.5. Writing: Write a radio commercial for a product 

Chương 5:  Unit 9 - Mysteries and science       (2LT: 3TL) 

5.1. Topics: Unsolved mysteries and scientific explanation 

5.2. Grammar: Possibilities 

5.3. Listening: A suprising story 

5.4. Reading: “Mysteries of the Southwest” 

5.5. Speaking: Talking about a frightening or surprising experience 

Chương 6:  Unit 9 - Mysteries and science (continued)   (2LT: 3TL) 

6.1. Grammar: Noun clauses 

6.2. Listening: A radio program about science 

6.3. Reading: “Unraveling the mysteries of fossils” 

6.4. Speaking: “How much do you know about science” 

6.5. Pronunciation: Vowel sounds 

Chương 7:  Unit 10 - Mind your manners     (2LT: 3TL) 

7.1. Topics: Misunderstanding and manners 

7.2. Grammar: Reported speech 
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7.3. Listening: Soap operas 

7.4. Vocabulary: speaking verbs 

7.5. Speaking: Language in action: Misunderstandings 

Chương 8:  Unit 10 - Mind your manners (continued)   (2LT: 3TL) 

8.1. Grammar: would have, should have 

8.2. Listening: Are manners going out of styles? 

8.3. Reading: “The power of poetry” 

8.4. Speaking: Discussing good and bad manners 

8.5. Writing: writing a haiku 

Chương 9:  Unit 11 - Make or bread      (2LT: 3TL) 

9.1. Topics: Justice and life decisions, crimes 

9.2. Grammar: Third conditional 

9.3. Listening: Unusual punishments 

9.4. Reading: An article about a robbery 

9.5. Speaking: Choosing and appropriate punishment 

Chương 10:  Unit 11 - Make or bread (continued)    (2LT: 3TL) 

10.1. Grammar: whatever, wherever, whoever… 

10.2. Listening: Good advice 

10.3. Reading: “Point of view” 

10.4. Speaking: Gratitude 

10.5. Writing: Describing a life-changing experience 

Chương 11:  Unit 12 - A laugh a day     (2LT: 3TL) 

11.1. Topics: Health and laughter, sickness and health 

11.2. Grammar: Structure with there+be 

11.3.  Listening: A laughter club 

11.4. Reading : “Musician on call” 

11.5. Speaking: Discussing how lifestyle affects health 

Chương 12:  Unit 12 - A laugh a day (continued)    (2LT: 3TL) 

12.1. Grammar: Connectors 

12.2. Listening: Jokes 

12.3. Reading : “Why do we laugh?” 

12.4. Speaking: Practice telling jokes 
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12.5. Writing: Learning English outside the classroom 

Chương 13:          (2LT: 3TL) 

13.1. Review of Toeic listening Skills  

13.2. Review of Toeic Reading Skills 

13.3. A real actual TOEIC test 

4. Yêu cầu của môn học 

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên). 

- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, 

phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm..... 

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, làm việc theo nhóm 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của SV. 

7. Trang thiết bị:  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư 

viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Sue Ireland, Joanna Kosta. Target PET. Richmond Publishing. 

2. Trịnh Thị Thơm và các cộng sự (2016). Rèn luyện kỹ năng Viết (Bổ trợ cho bài thi 

B1 KNLNN Việt Nam). Nhà xuất bản Thanh Hoá 

Tài liệu tham khảo: 

1. Cambridge PET. (2004). Cambridge University Press. 

2. Malcom Mann & Steve Taylore-Knowles (2008). Destination B1-Grammar and 

Vocabulary. MacMillan 

9.10. XÁC SUẤT THỐNG KÊ /Probability and Statistic    
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- Số tín chỉ: 03 (27,36) 

- Mã học phần: 114005 

-  Bộ môn phụ trách: Bộ môn Toán ứng dụng – Khoa khoa học tự nhiên 

- Học phần tiên quyết: Toán cao cấp 

1. Mô tả học phần 

 Nội dung học phần:  Biến cố, xác suất của biến cố, tính chất của xác suất, công 

thức tính xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và đại lượng ngẫu nhiên liên tục, đặc 

trưng của đại lượng ngẫu nhiên: kỳ vọng, phương sai, trung vị, mốt, ... ; quy luật phân 

phối xác suất quan trọng: phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối mũ, phân 

phối chuẩn, phân phối đều, phân phối Student, …; Vectơ ngẫu nhiên và đặc trưng của 

vectơ ngẫu nhiên; Luật số lớn, xấp xỉ phân bố nhị thức bằng phân bố chuẩn và phân bố 

Poisson, định lý giới hạn trung tâm và mở đầu về quá trình Markov; mô hình thống kê, 

lý thuyết mẫu, lý thuyết ước lượng và kiểm định, tương quan và hồi quy.  

Năng lực đạt được: Vận dụng kiến thức xác xuất thống kê vào việc nghiên cứu 

các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số liệu trong điều kiện bất định (tức là điều kiện 

thông tin không đầy đủ) thuộc các lĩnh vực như kinh tế, dân số, xã hội, kỹ thuật, ...; Có 

khả năng tổ chức dạy học tích hợp kiến thức lý thuyết xác suất và thống kê và các bộ 

môn khác. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức 

 - Nêu được các khái niệm cơ bản, các định nghĩa xác suất và các công thức xác 

suất, khái niệm biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên 2 chiều, các số đặc trưng của biến ngẫu 

nhiên.  

 - Trình bày được một số phân phối thường dùng, Luật số lớn và các định lý giới 

hạn. Nêu được khái niệm mẫu ngẫu nhiên, phân phối mẫu, và các số đặc trưng  mẫu.  

 - Nêu được khái niệm ước lượng điểm và ước lượng khoảng của một số thống kê,  

khái niệm kiểm định giả thiết thống kê của  một số thống kê trong phân phối chuẩn và 

phân phối nhị thức, khái niệm về tương quan hồi quy, hệ số tương quan mẫu,đường hồi 

quy tuyến tính thực nghiệm, tỷ số tương quan, phương pháp tìm hàm hồi quy tuyến tính.   

2.2. Mục tiêu về kỹ năng 

 - Tính được xác suất bằng định nghĩa cổ điển, vận dụng được các công thức xác 

suất để giải các bài toán.  

            - Tính được các giá trị đặc trưng của các biến ngẫu nhiên. 

            - Vận dụng được các định lý giới hạn để giải các bài toán xác suất. 
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 - Biết tính hệ số, tỷ số tương quan của 2 biến ngẫu nhiên, tìm được hàm hồi quy 

tuyến tính thực nghiệm; Sử dụng đúng và thành thạo các bảng số thường dùng trong xác 

suất và TK.  

3. Nội dung học phần 

Chương 1:  XÁC SUẤT       (7LT:9TL) 

1.1. Sơ lược về giải tích tổ hợp. 

1.2. Phép thử và biến cố ngẫu nhiên. 

1.3. Định nghĩa xác suất. 

1.4. Xác suất có điều kiện. Sự độc lập của các biến cố. Dãy phép thử Bernoulli. 

1.5. Công  thức cộng xác suất. 

1.6. Công thức nhân xác suất. 

1.7. Công thức xác suất đầy đủ và công thức xác suất Bayes. 

1.8. Công thức xác suất nhị thức. 

Chương 2:  BIẾN NGẪU NHIÊN      (8LT:11TL) 

2.1. Những khái niệm cơ bản. 

2.2. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. 

2.2.1. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên. 

2.2.2. Phương sai của biến ngẫu nhiên 

2.2.3. Các số đặc trưng khác. 

2.3. Một số phân phối thường dùng. 

2.3.1. Phân phối nhị thức. 

2.3.2. Phân phối Poisson 

2.3.3. Phân phối siêu bội. 

2.3.4. Phân phối đều. 

2.3.5.Phân phối chuẩn. 

2.3.6. Phân phối Student. 

2.3.7. Phân phối khi bình phương và phân phối Fisher 

2.4.Luật số lớn. Một số định lý giới hạn. 

2.4.1. Luật số lớn. 

2.4.2. Định lý giới hạn địa phương. 

2.4.3. Định lý giới hạn trung tâm. 

2.4.4. Định lý giới hạn Poisson. 

Chương 3:  THỐNG KÊ TOÁN HỌC      (7LT:9TL) 
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3.1. Mẫu ngẫu nhiên.  

3.2. Ước lượng tham số. 

3.2.1. Ước lượng xác suất trong phân phối nhị thức. 

3.2.2. Ước lượng hiệu 2 xác suất trong 2 phân phối nhị thức. 

3.2.3. Ước lượng kỳ vọng trong phân phối chuẩn. 

3.2.4. Ước lượng hiệu 2 kỳ vọng trong 2 phân phối chuẩn. 

3.2.5. Ước lượng phương sai trong phân phối chuẩn. 

3.3. Kiểm định giả thiết thống kê. 

3.3.1. Kiểm định xác suất trong phân phối nhị thức. 

3.3.2. So sánh 2 xác suất trong 2 phân phối nhị thức. 

3.3.3. Kiểm định kỳ vọng trong phân phối chuẩn. 

3.3.4. So sánh 2 kỳ vọng trong 2 phân phối chuẩn. 

Chương 4. TƯƠNG QUAN  VÀ HỒI QUY      (5LT:7TL) 

4.1. Hệ số tương quan mẫu. 

4.2. Hàm hồi quy và phương pháp bình phương bé nhất. 

4.3. Tỷ số tương quan và độ sai số dự báo. 

4. Yêu cầu của môn học:Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị:Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Đào Hữu Hồ (2001),Xác suất và Thống kê, Đại học Quốc gia HN.  
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Tài liệutham khảo: 

1. Phạm Văn Kiều, Lê Thiên Hương (2001), Xác suất thống kê, NXB GD. 

2. Tống Đình Quỳ, (2000), Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê, NXB Giáo dục 

9.11. HOÁ HỌC/Chemistry      

 - Số tín chỉ: 2  (18, 24, 90) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  

 - Các học phần tiên quyết: Không 

 1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần:  

- Hóa học phân tích: Các phương pháp nhận biết cation, anion trong dung dịch. 

Các phương pháp phân tích định lượng, phương pháp lấy mẫu nước, đất, cách xử lý và 

phân tích mẫu. 

- Hóa học hữu cơ: các khái niệm cơ bản về lý thuyết hóa hữu cơ, tính chất hóa 

học và phương pháp điều chế các hợp chất hữu cơ quan trọng: Hyđrocacbon, dẫn xuất 

halogen, ancolvà phenol, anđehit và xeton, axit cacboxilic, gluxit, các hợp chất chứa 

nitơ, các hợp chất dị vòng. Tính chất của một số hợp chất quan trọng trong thiên nhiên, 

các hợp chất có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật. 

Năng lực đạt được : 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về hóa phân tích, hóa hữu cơ. Làm tốt 

các bài tập theo yêu cầu. Có năng lực so sánh, phân tích, đánh giá những kiến thức đã 

được học trong học phần. 

- Có năng lực độc lập trong học tập và trong nghiên cứu khoa học. 

- Có năng lực vận dụng tư duy nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu và trong 

công việc. 

- Có năng lực giao tiếp, tổ chức các hoạt động tập thể như nghiên cứu theo 

nhóm, semina, thảo luận về các vấn đề như sản xuất và sử dụng phân bón hóa học, 

thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây trồng, xử lý môi trường… 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức 

- Người học trình bày được hệ thống những kiến thức cơ bản về hóa phân tích và hóa 

hữu cơ;  

- Người học trình bày được các phương pháp nhận biết cation, anion trong dung 

dịch. Các phương pháp phân tích định lượng, phương pháp lấy mẫu nước, đất, cách xử 

lý và phân tích mẫu. 
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- Người học nêu được tính chất vật lý, hóa học và phương pháp điều chế của 

một số hợp chất hữu cơ quan trọng. 

- Người học trình bày được tác dụng và ứng dụng của một số chất trong nông-

lâm nghiệp như các chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, trừ nấm. 

2.2.  Về mặt kỹ năng 

- Người học vận dụng được các kiến thức về hóa học phân tích, hóa học hữu cơ 

để làm tốt các bài tập liên quan. 

- Vận dụng các kiến thức về hóa học để học các học phần tiếp theo về chuyên 

ngành như phân tích đất, thuốc bảo vệ thực vật..., phù hợp với mục đích đào tạo người 

lao động có văn hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự 

học, tư duy sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải 

quyết vấn đề gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  

- Có kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ năng giải bài tập hoá học; kỹ năng 

trình bày vấn đề trước đông người. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, 

thảo luận. 

2.3.  Về thái độ 

- Sinh viên đánh giá được chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Sinh viên có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng 

được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Sinh viên lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

- Sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân 

và tập thể. 

- Sinh viên có ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường 

- Sinh viên có thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì môi trường 

xanh. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Phần thứ nhất.  Hoá phân tích  

Chương I.  Phân tích định tính  

1. Phương pháp thực nghiệm nghiên cứu tính chất các ion. 

2. Phân loại các cation theo nhóm. 
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2.1. Phân loại theo phương pháp H2S. 

2.2. Phân loại theo phương pháp axit- bazơ. 

3. Kỹ thuật thực nghiệm. 

4. Phân tích cation theo nhóm. 

4.1. Phân tích cation nhóm 1(K+, Na+, NH4
+) 

4.2. Phân tích cation nhóm 2(Ca2+, Ba2+, Sr2+) 

4.3. Phân tích cation nhóm 3(Ag+, Pb2+, Hg2
2+) 

4.4. Phân tích cation nhóm 4(Zn2+, Al3+, Cr3+, Sn2+, Sn4+). 

4.5. Phân tích cation nhóm 5(Cu2+, Cd2+, Ni2+, Co2+, Hg2+). 

4.6. Phân tích cation nhóm 6(Fe2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+). 

4.7. Sơ đồ phân tích hỗn hợp cation từ nhóm 2 đến nhóm 6. 

5. Phân tích một số anion: Cl-, Br-, I-, NO3
-, CO3

2-, SO4
2-, PO4

3-, SO3
2-. 

Chương II.    Đại cương về phân tích định lượng và phân tích khối lượng 6(2,4) 

1. Đại cương về phân tích định lượng. 

1.1. Nhiệm vụ; chức năng của phân tích định lượng 

1.2. Quá trình phân tích và lưu ý sử dụng dụng cụ trong phân tích định lượng 

1.3. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng. 

2. Biểu diễn kết quả phân tích 

2.1. Biểu diễn hóa học 

2.2. Biểu diễn số học 

3. Biểu diễn nồng độ trong phân tích định lượng 

3.1. Nồng độ phần trăm 

3.2. Nồng độ mol/l 

3.3. Nồng độđương lượng 

3.4. Độ chuẩn 

4. Lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích 

4.1. Lấy mẫu 

4.2. Lập hồ sơ mẫu 

4.3. Khoáng hóa mẫu 

5. Phân tích khối lượng. 

5.1. Nguyên tắc chung. Dạng kết tủa và dạng cân. 

5.2. Lựa chọn điều kiện làm kết tủa. 
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5.3. Lọc và rửa kết tủa. 

5.4. Chuyển dạng kết tủa thành dạng cân. 

Chương III.    Phân tích thể tích  

1. Phân tích thể tích. 

1.1. Những khái niệm cơ bản 

1.2. Cách pha dung dịch tiêu chuẩn 

1.3. Phản ứng và thuốc thử dùng trong phân tích chuẩn độ 

1.4. Điểm cuối trong phân tích chuẩn độ 

2. Chuẩn độ axit – bazơ. 

2.1. Chất chỉ thị trong chuẩn độ axit – bazơ. 

2.2. Chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh. 

2.3. Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axit mạnh. 

2.4. Chuẩn độđơn axit vàđơn bazơ yếu. 

3. Chuẩn độ oxi hóa khử 

3.1. Đường chuẩn độ oxi hóa – khử. 

3.2. Chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ oxi hóa – khử. 

3.3. Các phương pháp chuẩn độ oxi hóa – khử. 

4. Chuẩn độ kết tủa 

4.1. Đường chuẩn độ. 

4.2. Các phương pháp xác định điểm cuối chuẩn độ trong chuẩn độ đo bạc. 

Phần thứ hai .Hóa hữu cơ  

Chương IV.Đại cương về hóa học hữu cơ và hyđrocacbon  

1. Khái niệm cơ bản 

 1.1. Hợp chất hữu cơ. 

 1.2. Các loại công thức hợp chất hữu cơ 

 1.3. Phản ứng hữu cơ. 

2. Hyđrocacbon 

 2.1. Hyđrocacbon no. 

 2.2. Hyđrocacbon không no.  

               2.3. Hyđrocacbon thơm. 

     2.4. Các hiđrocacbon có trong thiên nhiên 

Chương V.    Dẫn xuất hiđrocacbon  
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1. Ancol - Phenol 

 1.1. Ancol 

 1.2. Phenol 

2. Anđehit và xeton . 

 2.1. Anđehit 

 2.2. Xeton 

3. Axit cacboxylic.  

3.1. Dẫn xuất của axit cacboxylic.  

3.2. Giới thiệu một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật: 2,4-D; 2,4,5-T... 

3.3. Lipit. Khái niệm chung về lipit. Phân loại. Tính chất vật lý. Phản ứng thủy 

phân. Phản ứng hiđro hóa. Sơ lược về sự trao đổi lipit trong cơ thể. 

4. Amin. 

5. Các dẫn xuất hiđrocacbon trong tự nhiên 

Chương VI.    Hợp chất tạp chức  

1. Gluxit 

1.1.  Khái niệm chung về gluxit. 

1.2. Monosacarit. 

1.3. Đisaccarit. Sản xuất saccarozơ từ mía. 

1.4. Polisaccarit. 

1.5. Sơ lược về sự trao đổi gluxit trong cơ thể. 

2. Aminoaxit. 

 2.1. Aminoaxit 

 2.2. Peptit 

2.3. Protit. 

2.4. Sơ lược về sự trao đổi protit trong cơ thể 

4. Chính sách đối với môn học: Yêu cầu sinh viên: 

- Lên lớp tối thiểu 80 % số tiết của chương trình đào tạo môn học:  

+ Lên lớp lý thuyết: 18 tiết, yêu cầu tích cực tham gia xây dựng bài. 

+ Làm bài tập, thảo luận 24 tiết, yêu cầu tích cực tham gia thảo luận trong các giờ 

xemine, làm đầy đủ các bài tập và báo cáo trên lớp. 

- Tự NC, tự học: 90 tiết. 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ các giờ học lý 

thuyết, các tiết thảo luận, các buổi thực hành. 
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- Làm đầy đủ các bài tập và bài kiểm tra theo quy định.  

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả môn học 

-  Kiểm tra thường xuyên:  3 bài, trọng số 30%. Đánh giá nhận thức, thái độ tham gia 

học trên lớp và thái độ tham gia thảo luận; đánh giá phần thực hành 

 + 2 bài kiểm tra viết theo hình thức tự luận 

 + 1 bài kiểm tra vào giờ bài tập, thảo luận trên lớp hoặc chấm vở bài tập. 

 Tiêu chí đánh giá:  Kiểm tra mức độ nhớ, thuộc bài (hiểu và biết) của người học 

(2/10). Đánh giá khả năng phân tích, suy xét, nhận định của người học về vấn đề đặt 

ra. (3/10). Đánh giá khả năng ứng dụng, giải quyết vấn đề của người học trong từng 

trường hợp cụ thể. (5/10). 

-  Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%. Hình thức: kiểm tra viết 100 phút 

- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. Hình thức: Thi viết 90 phút hoặc làm bài 

tập lớn 

+ Thi viết 90 phút : Nội dung trong chương trình đã học 

+ Làm bài tập lớn:  cho phép người học được tự lựa chọn 1 chủ đề (trong số các 

chủ đề cho sẵn).  

6. Các yêu cầu khác của giảng viên  

Yêu cầu SV đi đầy đủ tất cả các tiết lý thuyết. Trước khi lên lớp SV phải chuẩn bị 

đầy đủ tài liệu học tập và thực hiện đầy đủ các  yêu cầu của GV. Ngoài giờ lên lớp SV 

phải tích cực tự học, tự nghiên cứu để hoàn thành tốt môn học. 

7. Học liệu 

7.1. Học liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Tinh Dung (2000), Hoá học phân tích phần II,III. NXB Giáo dục. 

2. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu (2005),Hóa học hữu cơ. NXB ĐHSP. 

7.2. Học liệu tham khảo 

1. Nguyễn Hữu Đĩnh (2008), Bài tập hóa hữu cơ. NXB Giáo dục. 

2. Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn (2001), Hóa học hữu cơ Tập I, II. NXB ĐHQGHN. 

9.12. TIN HỌC/Informatics     

- Số tín chỉ: 2 (10, 0,40) 

- Mã học phần: 173080 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tin học ứng dụng 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần: 
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- Nội dung học phần: Tổng quan về tin học, máy tính, hệ điều hành Windows, 

mạng máy tính, Internet, các phần mềm soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và trình 

chiếu.  

- Năng lực đạt được: sinh viên sử dụng máy tính đúng cách, tổ chức dữ liệu trên 

máy tính một cách khoa học, có hệ thống; khai thác các tài nguyên trong máy tính và 

trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm soạn 

thảo văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ Email để phục vụ việc học tập, 

nghiên cứu và làm việc. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

- Nắm được các kiến thức cơ bản nhất về công nghệ thông tin (CNTT), máy tính; 

sử dụng máy tính với hệ điều hành Windows;  

- Nắm được khái niệm cơ bản về mạng máy tính và Internet; các phần mềm tiện 

ích thông dụng; các phần mềm soạn thảo văn bản, trình diễn văn bản và xử lý bảng tính. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

 Sinh viên sử dụng được một cách thành thạo máy tính với hệ điều hành Windows; 

sử dụng được thư điện tử, Website, biết được cách tìm kiến, xử lý thông tin trên Internet; 

sử dụng được các phần mềm tiện ích thông dụng, thiết thực, các phần mềm soạn thảo văn 

bản, trình diễn văn bản và xử lý được bảng tính để làm việc, học tập và nghiên cứu. 

3. Nội dung học phần: 

Mô đun A1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CNTT    (2LT,3TL) 

1.1. Thông tin và dữ liệu 

1.1.1. Khái niệm thông tin, dữ liệu 

1.1.2. Xử lý thông tin bằng máy tính 

1.1.3. Khái niệm phần cứng, phần mềm 

1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính 

1.2.1. Biểu diễn số trong các hệ đếm 

1.2.2. Chuyển đổi số giữa các hệ đếm 

1.2.3. Các phép toán đối với số nhị phân 

1.2.4. Biểu diễn thông tin trong máy tính 

1.3. Hệ thống máy tính 

1.3.1. Các bộ phận cơ bản của máy tính 

1.3.2. Bộ xử lý trung tâm - CPU 

1.3.3. Bộ nhớ 
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1.3.4. Các thiết bị nhập, xuất 

1.3.5. Cấu hình cần biết khi mua máy tính 

1.4. Phần mềm và thuật toán 

1.4.1. Phần mềm 

1.4.2. Thuật toán 

Mô đun A2: MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH    (3LT,3TL) 

2.1. Các thao tác cơ bản 

2.1.1. Khởi động máy tính 

2.1.2. Màn hình nền (desktop) và nút Start 

2.1.3. Sử dụng bàn phím và chuột 

2.1.4. Cửa sổ và các thao tác với cửa sổ 

2.1.5. Tắt máy đúng kiểu 

2.2. Quản lý và khai thác máy tính 

2.2.1. Tổ chức dữ liệu trên máy tính 

2.2.2. Khai thác và sử dụng My Computer 

2.2.3. Biểu tượng tệp tin, thư mục 

2.2.4. Các thao tác cơ bản với tệp tin và thưc mục 

2.2.5. Sử dụng chương trình Windows Explorer 

2.3. Sử dụng máy tính 

2.3.1. Cài đặt máy in và in tài liệu 

2.3.2. Tìm kiếm tệp tin, thư mục 

2.3.3. Nén dữ liệu 

2.3.4. Xem thông tin về máy tính 

2.3.5. Thiết lập Control Panel 

2.3.6. Cài đặt, cập nhật, gỡ bỏ các chương trình ứng dụng 

2.3.7. Một số phím tắt 

2.4. Tiếng Việt trên máy tính 

2.4.1. Vấn đề mã hóa tiếng Việt 

2.4.2. Kiểu gõ Telex 

2.4.3. Các bộ gõ thông dụng 

2.5. Một số phần mềm tiện ích 

Mô đun A3: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET   (4LT,3TL) 
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3.1. Khái niệm mạng máy tính và Internet 

3.2. Một số thuật ngữ tiếng Anh khi sử dụng Internet 

3.3. Thư điện tử - Email 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Tên hộp thư điện tử 

3.3.3. Thiết lập và sử dụng thư điện tử: gmail, yahoo 

 3.4. Website, Blog, diễn đàn 

3.4.1. Khái niệm WWW, Website, Blog, diễn đàn 

3.4.2. Tên miền URL 

3.4.3. Trang chủ (Home page) 

3.4.4. Một số Website, Blog, diễn đàn thông dụng 

   3.5. Tìm kiếm thông tin trên Internet 

3.5.1. Vai trò của thông tin và tìm kiếm thông tin 

3.5.2. Kỹ năng tìm kiếm thông tin với Google Search 

  3.6. Các văn bản pháp luật quy định về sử dụng Internet 

  3.7. Thuê bao kết nối Internet 

Mô đun A4: PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN   (3LT,5TL) 

4.1. Giới thiệu 

4.1.1. Khởi động 

4.1.2. Cửa sổ làm việc 

4.1.3. Hệ thống trình đơn và các công cụ 

4.1.4. Thoát khỏi 

4.2. Các thao tác cơ bản 

4.2.1. Nhập và điều chỉnh văn bản 

4.2.2. Thao tác trên một khối văn bản 

4.2.3. Các thao tác cơ bản với file văn bản 

4.3. Định dạng và in ấn văn bản 

4.3.1. Định dạng ký tự 

4.3.2. Định dạng đoạn văn bản 

4.3.3. Một số định dạng khác 

4.3.4. Định dạng trang in và in văn bản 

4.4. Chèn đối tượng vào văn bản 
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4.4.1. Chèn ký tự đặc biệt 

4.4.2. Chèn chữ nghệ thuật 

4.4.3. Chèn tranh 

4.4.4. Chèn các hình ảnh đồ họa 

4.4.5. Chèn công thức toán học 

4.4.6. Chèn biểu đồ 

4.5. Bảng biểu 

4.5.1. Tạo bảng mới 

4.5.2. Hiệu chỉnh và định dạng bảng 

4.5.3. Sắp xếp dữ liệu trong bảng 

4.6. Một số xử lý khác 

4.6.1. Tìm kiếm và thay thế văn bản 

4.6.2. Tạo và sử dụng AutoCorrect 

4.6.3. Chèn số trang 

4.6.4. Chèn Header and Footer 

Mô đun A5: PHẦN MỀM TRÌNH DIỄN VĂN BẢN   (3LT,5TL) 

 5.1. Giới thiệu 

 5.1.1. Khởi động 

5.1.2. Cửa sổ làm việc 

 5.1.3. Hệ thống trình đơn và các công cụ 

 5.1.4. Các kiểu hiển thị một trình chiếu 

5.1.5. Các hướng dẫn thực hiện từng bước một 

 5.1.6. Các bước tạo một minh hoạ 

5.1.7. Thoát khỏi 

5.2. Các thao tác với file trình diễn và với Slide 

5.2.1. Các khái niệm cơ bản 

5.2.2. Quy trình soạn thảo trình diễn 

 5.2.3. Các thao tác với file trình diễn 

 5.3. Các thao tác với slide 

 5.3.1. Định dạng slide 

  5.3.2. Các thao tác với slide: chèn, sao chép, di chuyển, xóa 

 5.3.3. Trình bày slide 
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5.4. Tạo hiệu ứng 

5.4.1. Thiết lập template 

5.4.2. Thiết lập hiệu ứng cho slide 

5.4.3. Thiết lập hiệu ứng cho từng đối tượng 

5.5. Trình chiếu slide và in ấn 

5.5.1. Trình chiếu slide 

5.5.2. Định dạng trang in và in file trình diễn 

Mô đun A6: PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH   (3LT,5TL) 

6.1 Giới thiệu 

6.1.1. Khởi động 

6.1.2. Cửa sổ làm việc 

6.1.3. Hệ thống trình đơn và các công cụ 

6.1.5. Các thao tác với file bảng tính 

6.2. Các thao tác với bảng tính 

6.2.1. Nhập, sửa dữ liệu 

6.2.2. Các thao tác với vùng dữ liệu 

6.3. Định dạng bảng tính và in bảng tính 

6.3.1. Định dạng dữ liệu 

6.3.2. Định dạng trang in và in bảng tính 

6.4. Các hàm thông dụng 

6.4.1. Nguyên tắc sử dụng hàm 

 6.4.2. Một số hàm thông dụng: sum, average, round, %, max, min, rank, and, or, left, 

right, if, day 360, datevalue, vlookup, hlookup, countif, Dcount, sumif, Dsum, averageif... 

6.5. Biểu đồ 

6.5.1. Các bước xây dựng biểu đồ 

6.5.2. Hiệu chỉnh biểu đồ 

6.6. Quản trị dữ liệu bảng tính 

6.6.1. Các khái niệm cơ bản 

6.6.2. Sắp xếp dữ liệu 

6.6.3. Trích lọc dữ liệu: AutoFilter, Advanced Filter 

6.6..4. Tổng hợp dữ liệu: Subtotal 

6.7. Tính toán trên nhiều bảng tính 
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4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

Giáo trình chính:  

1. Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí Quang (2010), Giáo trình tin học cơ sở, NXB ĐHSP. 

Giáo trình, sách tham khảo:   

1. Hàn Viết Thuận (2012), Tin học đại cương, NXB ĐHQTKD. 

2. Dương Minh Quý (2013), Microsoft Office 2007, NXB Hồng Đức. 

3. Microsoft (2012), Step by Step Microsoft Office 2007, Microsoft Press. 

9.13. SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG/General biology                                                       

- Số tín chỉ: 02 (15-20-10) 

- Mã học phần:  

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần: 

 - Nội dung học phần gồm:Học phần Sinh học đại cương cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản: đại cương về tế bào, cấu trúc tế bào, các quá trình sinh 

học của tế bào, sinh học tế bào với sản xuất và đời sống; Trao đổi chất và trao đổi năng 

lượng; Các hình thức sinh sản của sinh vật; Cơ sở của di truyền học và sự tiến hóa của 

sinh giới.  

  - Năng lực đạt được: Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của việc hiểu 

biết về nguồn gốc và bản chất của sự sống; về quá trình sinh trưởng và phát triển của 
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sinh vật. Từ đó có tinh thần học tập tích cực góp phần bảo vệ cân bằng sinh học trong 

sự phát triển bền vững của loài người. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức 

  - Trình bày đầy đủ kiến thức về tổ chức cơ bản của cơ thể sống: nội dung của 

học thuyết tế bào, mô tả tổng quan cấu tạo của tế bào; phân biệt sự khác nhau của tế 

bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn. 

  - Hiểu và trình bày được các quá trình sinh học xảy ra bên trong tế bào (sự vận 

chuyển phân tử đi ra và đi vào tế bào; sự vận chuyển chọn lọc qua màng tế bào; sự 

nhận biết giữa các tế bào…). 

  - Trình bày đầy đủ các kiến thức cơ bản về bản chất sinh học của quá trình sinh 

trưởng và phát triển ở sinh vật. Các hình thức sinh sản đặc trưng ở thực vật và động 

vật. 

- Trình bày chính xác cơ sở phân tử của di truyền học và các giai đoạn của quá 

trình tiến hóa sinh giới. 

2.2. Về kỹ năng 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản để: 

 - Nhận biết và mô tả được cấu tạo đặc trưng của một tế bào điển hình. 

 - Phân biệt được sự khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật. 

 - Quan sát được hình thái nhiễm sắc thể qua các giai đoạn phân chia nguyên 

nhiễm của tế bào thực vật. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1.  SINH HỌC TẾ BÀO                                          (LT: 5; TL: 5; TH: 5) 

1.1. Đại cương về tế bào          

1.1.1. Nội dung cơ bản về học thuyết tế bào      

1.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của tế bào      

1.1.3. Thành phần hoá học của tế bào     

1.2. Cấu trúc tế bào         

1.2.1. Cấu trúc của tế bào nhân sơ       

1.2.2. Cấu trúc của tế bào nhân chuẩn       

1.3.  Các quá trình sinh học của tế bào      

1.3.1.  Sự vận chuyển các phân tử đi vào và ra khỏi tế bào 

1.3.2. Sự vận chuyển chọn lọc của các phân tử 

1.3.3. Sự dẫn truyền chủ động (vận chuyển tích cực) 
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1.3.4. Sự nhận biết nhau giữa các tế bào 

1.4. Sinh học tế bào với sản xuất và đời sống 

1.4.1. Công nghệ tế bào động vật 

1.4.2. Công nghệ tế bào thực vật   

CHƯƠNG 2. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG                       (LT: 4; TL: 5) 

2.1.  Năng lượng và sự trao đổi chất        

2.1.1.  Đại cương về năng lượng và trao đổi chất   

2.1.2.  Năng lượng tự do        

2.1.3.  Sự oxi hoá - khử        

2.1.4.  Năng lượng hoạt hoá        

2.1.5.  Enzym          

2.1.6.  ATP - nguồn năng lượng của cơ thể     

2.1.7.  Các con đường sinh hoá trong cơ thể sống    

2.2.  Hô hấp tế bào          

2.2.1. Đại cương về hô hấp tế bào       

2.2.2. Sự đường phân 

2.2.3. Sự biến đổi tiếp theo của axit pyruvic     

2.2.4. Chu trình pentozophotphat        

2.2.5. Sự điều hoà hô hấp tế bào 

2.3. Quang hợp 

2.3.1. Đại cương về quang hợp 

2.3.2. Sắc tố quang hợp và vai trò của chúng trong quang hợp 

2.3.3. Hai pha của quang hợp 

2.3.4. Phản ứng sáng hoạt động như thế nào? 

2.3.5. Phản ứng tối – pha tối của quang hợp.  

CHƯƠNG 3.  QUÁ TRÌNH SINH SẢN Ở SINH VẬT                       (LT: 2; TL: 5) 

3.1. Sự phát triển ở thực vật  

3.1.1. Khái niệm chung về sự phát triển ở thực vật     

3.1.2. Sinh sản vô tính ở thực vật  

3.1.3. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa      

3.2. Sự phát triển ở động vật         

3.2.1.  Sự phát sinh giao tử ở động vật       

3.2.2.  Sự phát sinh phôi ở động vật       
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3.2.3.  Sinh trưởng, phát triển của cơ thể      

CHƯƠNG 4. DI TRUYỀN HỌC VÀ TIẾN HOÁ                   (LT: 4; TL: 5; TH: 5) 

4.1. Cơ sở phân tử của di truyền học  

4.1.1. Nucleotit và axit nucleic        

4.1.2. Sự tổng hợp và vận chuyển Protein trong tế bào    

4.2. Di truyền học  

4.2.1. Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào       

4.2.2. Các định luật di truyền của Mendel      

4.2.3. Sự di truyền không theo các định luật Mendel  

4.2.4. Những biến đổi của nhiễm sắc thể:  biến dị và đột biến   

4.3. Sự tiến hóa 

4.3.1. Nguồn gốc sự sống 

4.3.2. Các sinh giới 

4.3.3. Các học thuyết tiến hóa 

4.3.4. Bằng chứng về sự tiến hoá 

4.3.5. Qúa trình hình thành loài mới 

Thực hành                                                                                                          10 TIẾT 

Bài 1: Quan sát cấu tạo của tế bào thực vật và tế bào động vật. 

Bài 2: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể qua các giai đoạn của quá trình nguyên phân ở 

tế bào thực vật. 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận 

và thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết LT, thảo luận và 100% tiết thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  
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- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:   Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

9.1. Học liệu bắt buộc: 

1. Hoàng Đức Cự (2001). Sinh học đại cương tập 1,2. NXB ĐHQG Hà Nội 

9.2. Học liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Đăng Phong (1999). Sinh học đại cương. NXB Nông nghiệp. 

2.Nguyễn Như Hiền (2006), Sinh học đại cương. NXB ĐHQG Hà Nội. 

 

 

9.14. CÔNG NGHỆ SINH HỌC /Biotechnology       

- Số tín chỉ: 3TC (20;30;20) 

- Mã HP:   

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần cơ bản 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Học phần công nghệ sinh học cung cấp cho sinh viên 

khái niệm về công nghệ sinh học, các kỹ thuật nền của công nghệ sinh học hiện đại; 

ứng dụng của công nghệ sinh học trong trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, 

nuôi trồng thủy sản và công nghệ vi sinh vật; An toàn sinh học trong công nghệ sinh 

học. 

- Năng lực đạt được: Người học nhận thức được tầm quan trọng và xu thế phát 

triển của công nghệ sinh học. Người học hiểu được các kỹ thuật di truyền và ứng dụng 

của công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng. Bên cạnh đó còn trình bày được 

ứng dụng của công nghệ sinh học trong chăn nuôi bao gồm nuôi cấy tế bào động vật, 

kỹ thuật cloning và kỹ thuật sản xuất cá thể đơn dòng. Ngoài ra người học cần nắm 

vững an toàn sinh học trong công nghệ sinh học. Những thuận lợi và khó khăn khi áp 

dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức 

- Hiểu và trình bày được khái niệm về công nghệ sinh học, tầm quan trọng và 

xu thế phát triển của công nghệ sinh học. 
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- Hiểu và trình bày được khái niệm, nội dung và ứng dụng của các kỹ thuật nền 

trong công nghệ sinh học. 

- Hiểu và giải thích được khả năng ứng dụng của công nghệ sinh học trong 

trồng trọt, trong công nghệ vi sinh vật và trong chăn nuôi thú y. 

- Trình bày được khái niệm và các quy định về an toàn sinh học trong công 

nghệ sinh học, những thuận lợi và rủi ro khi sử dụng sinh vật chuyển gen. 

2.2. Về kỹ năng 

- Vận dụng chính xác các kỹ năng an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm. 

- Sử dụng an toàn và đúng kỹ thuật các dụng cụ, thiết bị và máy móc trong 

phòng công nghệ sinh học. 

- Thực hiện được quy trình pha chế một số loại môi trường dùng trong nuôi cấy 

invitro mô tế bào thực vật và động vật; 

- Thực hiện được quy trình thực hành vào mẫu nuôi cấy, nhân giống invitro một 

số đối tượng thực vật; thực hiện được tách và vào mẫu tế bào động vật. 

- Thực hiện được các bước phân lập một số chủng vi sinh vật. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 5                                                                         (LT: 2; TL:3) 

1.1. Khái niệm và định nghĩa công nghệ sinh học 

1.2. Sơ lược lịch sử phát triển 

1.3. Phân loại Công nghệ sinh học 

1.4. Thành tựu và xu thế phát triển 

CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT NỀN CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC   (LT: 5; TL: 5; TH: 

5) 

2.1. Các enzym chủ yếu sử dụng trong kỹ thuật di truyền 

2.1.1. Các enzym giới hạn (restriction enzyme) 

2.1.2. Enzym nối (Ligase) 

2.1.3. Các enzym sửa đổi ADN 

2.1.4. Các enzym thủy phân (nuclease) 

2.2. ADN tái tổ hợp và tách dòng gen (cloning gene) 

2.2.1. Khái niệm ADN tái tổ hợp 

2.2.2. Vector nhân dòng (cloning vector) 

2.3. Thu nhận gen 

2.3.1. Tách các đoạn DNA từ gennom 
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2.3.2. Thu nhận gen từ mARN của gen tương ứng 

2.3.3. Tổng hợp gen bằng phương pháp hóa học 

2.4. Phản ứng chuỗi trùng hợp PCR (Polymerase Chain Reaction) 

2.4.1. Khái niệm về kỹ thuật PCR 

2.4.2. Nguyên lý của kỹ thuật PCR 

2.4.3. Thành phần của phản ứng PCR 

2.4.4. Các bước tiến hành PCR 

2.4.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phản ứng PCR 

2.4.6. Ứng dụng của kỹ thuật PCR 

2.5. Các kỹ thuật xác định tính đa hình ADN dựa trên PCR 

2.5.1. Kỹ thuật đa hình các đoạn ADN nhân bản ngẫu nhiên RAPD (Random 

Amplified Polymorphism DNA) 

2.5.2. Kỹ thuật đa hình chiều dài của các đoạn ADN được nhân bản AFLP 

(Amplified Fragment Length Polymorphism) 

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT     (LT: 5; TL: 7; TH: 

5) 

3.1. Công nghệ nuôi cấy mô, tế bào thực vật 

3.1.1. Khái niệm nuôi cấy mô, tế bào thực vật 

3.1.2. Cơ sở của kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào thực vật 

3.1.3. Nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô 

3.1.4. Làm sạch bệnh virus qua nuôi cấy meristem (mô phân sinh đỉnh) 

3.1.5. Chọn tạo giống nhờ công nghệ tế bào 

3.1.6. Kỹ thuật thụ phấn trong ống nghiệm và nuôi cấy phôi in vitro 

3.1.7. Công nghệ tế bào trong bảo quản nguồn gen 

3.2. Kỹ thuật chuyển gen vào thực vật 

3.2.1. Kỹ thuật chuyển gen là gì 

3.2.2. Các phương pháp chuyển gen 

3.2.3. Các hướng chính trong tạo giống bằng chuyển gen 

CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT        (LT: 2; TL: 5; TH: 

5) 

4.1. Lịch sử công nghệ vi sinh vật 

4.2. Ứng dụng công nghệ vi sinh vật 

4.2.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp 



66 
 

4.2.2. Trong lĩnh vực công nghiệp 

4.2.3. Trong lĩnh vực y tế 

4. 3. Sơ đồ nguyên lý công nghệ vi sinh vật 

4.4. Tuyển chọn và bảo quản giống vi sinh vật 

4.4.1. Phân lập giống vi sinh vật thuần chủng 

4.4.1. Bảo quản giống vi sinh vật 

4.5. Dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy vi sinh vật 

4.6. Những sản phẩm của công nghiệp vi sinh 

4.6.1. Sinh khối vi sinh vật 

4.6.2. Các sản phẩm lên men 

4.6.3 Các chế phẩm enzym 

4.6.4. Các sản phẩm trao đổi chất bậc 1, 2. 

CHƯƠNG 5. CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  (LT: 5; TL: 7; TH: 

5) 

5.1. Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật 

5.1.1. Khái niệm nuôi cấy tế bào động vật 

5.1.2. Đưa các tế bào vào nuôi cấy 

5.1.3. Dòng tế bào liên tục 

5.1.4. Môi trường nuôi cấy 

5.1.5. Các cách nuôi cấy 

5.1.6. Ứng dụng của nuôi cấy tế bào động vật 

5.2. Sản xuất tế bào gốc 

5.2.1. Tính toàn năng của tế bào động vật 

5.2.2. Định nghĩa tế bào gốc (stem cell) 

5.2.3. Khả năng ứng dụng của tế bào gốc 

5.3. Kỹ thuật cấy chuyển phôi 

5.3.1. Đặc điểm phát triển phôi ở giai đoạn sớm 

5.3.2. Kĩ thuật lấy phôi và cấy phôi 

5.3.3. ứng dụng của cấy chuyển phôi 

5.4. Nhân bản động vật - kỹ thuật cloning 

5.5. Công nghệ tạo vật nuôi chuyển gen 

5.6. Công nghệ sinh học trong sản xuất kít chẩn đoán, thuốc điều trị bệnh và thức 

ăn cho vật nuôi 
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5.6.1. Công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng 

5.6.2. Vacxin tái tổ hợp 

5.6.3. Các sinh phẩm kích thích sinh trưởng vật nuôi 

5.6.4. Sử dụng kỹ thuật PCR để chuẩn đoán virus gây bệnh của tôm 

CHƯƠNG 6. AN TOÀN SINH HỌC TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC     (LT: 1; TL: 

3) 

6.1. Đại cương về an toàn sinh học 

6.1.1. Khái niệm an toàn sinh học 

6.1.2. Nguyên lý an toàn sinh học 

6.2. An toàn sinh học trong nghiên cứu và phát triển sinh vật biến đổi gen 

6.2.1. Một số thành tựu và xu hướng của sinh vật biến đổi gen 

6.2.2. Sinh vật biến đổi gen và an toàn sinh học 

6.2.3. Những lợi ích và rủi ro của sinh vật biến đổi gen 

6.3. Quản lý an toàn sinh học 

6.3.1. Quản lý an toàn sinh học ở một số quốc gia trên thế giới 

6.3.2. Quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam 

THỰC HÀNH 

BÀI 1: Tìm hiểu chức năng, nguyên lý hoạt động, cơ chế vận hành của các loại máy 

hiện đại của công nghệ sinh học (5 TIẾT) (chung các ngành) 

BÀI 2: Pha chế môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật (5 Tiết) (ngành KHCT, 

BVTV, Lâm nghiệp); Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật (5 Tiết) 

(ngànhCNTY) 

BÀI 3: Vào mẫu, nhân nhanh một số loài thực vật (10 Tiết) (ngành KHCT, BVTV, 

Lâm nghiệp). Sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thức ăn chăn 

nuôi (10 Tiết) (ngành CNTY) 

4. Yêu cầu của học phần 

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận 

và thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 
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7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học: 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30% 

- Kiểm tra, đánh giágiữa kỳ:   Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

- Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Tài liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh (2009), Giáo trình Công nghệ sinhhọc 

nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp Hà Nội. 

* Tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Năng Vịnh (2002), Công nghệ sinh học cây trồng. NXB Nông Nghiệp HN 

2. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi (2004), Kỹ thuật di truyền ứng dụng. NXB Đại 

học Khoa học tự nhiên. 

9.15. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. SINH THÁI MÔI TRƯỜNG/Enviromental ecology  

- Số tín chỉ:02 (15-2-10) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Kiến thức cơ bản về sinh thái học, các quy luật sinh 

thái học, mối tương tác giữa yếu tố sinh thái của môi trường sống và sinh vật và đặc 

điểm của các mức độ tổ chức sống của sinh giới: quần thể, quần xã và hệ sinh thái; 

Kiến thức cơ bản về môi trường và con người, mối quan hệ tác động qua lại giữa dân 

số - tài nguyên - môi trường, thực trạng khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên;  

Kiến thức cơ bản về môi trường và các vấn đề chính về ô nhiễm môi trường trên thế 

giới và tại Việt Nam, luật và chính sách môi trường của Việt Nam.  

- Năng lực đạt được: Trình bày và giải thích được các quy luật sinh thái học, 

mối tương tác giữa yếu tố sinh thái của môi trường sống và sinh vật và đặc điểm của 

các mức độ tổ chức sống của sinh giới, từ đó có khả năng ứng dụng nâng cao năng 

suất trong sản xuất nông nghiệp; Trình bày và giải thích được kiến thức cơ bản về môi 

trường và con người, mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số - tài nguyên - môi 
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trường, thực trạng khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên từ đó có khả năng nâng 

cao ý thức về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; Kiến thức cơ bản về môi 

trường và các vấn đề chính về ô nhiễm môi trường trên thế giới và tại Việt Nam, luật 

và chính sách môi trường của Việt Nam, từ đó có thể đề xuất các giải pháp bảo vệ môi 

trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức 

- Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản của sinh thái học và những 

quy luật sinh thái học. 

- Trình bày và giải thích được tác động của các nhân tố sinh thái đối với đời 

sống sinh vật và sự thích nghi của chúng. 

- Hiểu và trình bày được các khái niệm và đặc điểm của các mức độ tổ chức 

sống của sinh giới: cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái. 

- Trình bày và giải thích các vấn đề chính của ô nhiễm môi trường cũng như các 

vấn đề về khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trên thế giới và tại Việt Nam. 

- Hiểu và trình bày được khái niệm, nguyên tắc của phát triển bền vững, các nội 

dung của các công ước về bảo vệ môi trường trên thế giới và Việt Nam.  

2.2. Về kỹ năng 

Dựa trên kiến thức học phần Sinh thái môi trường, học viên có thể: 

 + Nhận diện, phân biệt một số hệ sinh thái trên cạn cũng như đánh giá được sự 

đa dạng sinh học của chúng. 

 + Vận dụng các kiến thức cơ bản về sinh thái học để giải thích các vấn đề về 

liên quan đến sản xuất nông nghiệp. 

+ Đề xuất các giải pháp cho các vấn đề môi trường – xã hội tại Việt Nam. 

2.3 Về thái độ 

 Sinh viên có nhận thức đúng đắn về các mối quan hệ giữa sinh thái và môi 

trường sống, từ đó ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: CƠ SỞ SINH THÁI HỌC    (8LT; 11TL;5TH) 

1.1. Mở đầu 

1.2. Sinh thái học cá thể  

1.3. Sinh thái học quần thể sinh vật  

1.4. Sinh thái học quần xã sinh vật  

1.5. Sinh thái học hệ sinh thái 
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Chương 2: KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(3LT; 4TL; 5TH) 

2.1. Khái niệm môi trường  

2.2. Những vấn đề môi trường toàn cầu 

2.3 Những vấn đề môi trường Việt Nam 

2.4. Phát triển bền vững 

2.5. Các công ước quốc tế về môi trường và sự tham gia của Việt Nam 

Chương 3: KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ 

DUNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN                                    (4 LT; 5TL) 

3.1. Khái niệm về tài nguyên 

3.2. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng 

3.3. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất 

3.4. Bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước 

3.5. Bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên khác ở Việt Nam 

3.6. Tài nguyên quốc gia và sự phát triển 

3.7. Những nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về tài nguyên 

Thực hành: 

Bài 1.Khảo sát một số hệ sinh thái tại khu vực Tp. Thanh Hóa (5 tiết) 

Bài 2. Khảo sát tình hình môi trường tại khu vực tại Tp. Thanh Hóa (5 tiết) 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và 

thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giágiữa kỳ:    Trọng số 20% 
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-Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Tài liệu bắt buộc 

1. Trần Đức Viên và CS, 2004.Giáo trình Sinh thái nông nghiệp. NXB GDHN 

* Tài liệu tham khảo 

1. Mai Đình Yên (1997),Môi trường và con người. NXB Giáo dục. 

2. Nguyễn Duy Hùng (2012), Luật bảo vệ môi trường. NXB CTQG. 

 

B. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG/ Environment Sience 

- Số tín chỉ: 02 (15-20-10) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần cơ bản. 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học đất 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học 

môi trường như khái niệm khoa học môi trường, các thành phần chính của môi trường, 

tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường; 

Các kiến thức cơ bản của khoa học môi trường như ô nhiễm môi trường, quản lý môi 

trường, tài nguyên, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững. 

- Năng lực đạt được: Mô tả và phân tích được các vấn đề về môi trường và giáo 

dục bảo vệ môi trường; Giải quyết được các vấn đề liên quan đến môi trường và phát 

triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức 

Trình bày được những khái niệm liên quan đến khoa học môi trường, các thành 

phần chính của môi trường, đồng thời cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

để tiếp cận với các nội dung chi tiết được trình bày kỹ hơn ở các môn chuyên sâu về 

môi trường như ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường tài nguyên, dân số, năng 

lượng. 

2.2. Về kỹ năng 

- Kỹ năng thực tiễn nghề nghiệp: nghiên cứu, thực hành, quan sát, mô tả và 

phân tích các vấn đề về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường;  

 - Kỹ năng làm việc theo nhóm.  
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 - Kỹ năng phát triển tư duy, phát hiện, phân tích, giải quyết các vấn đề liên 

quan đến môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG  

         (LT: 02; TL: 0, TH: 0) 

1.1. Khái niệm về khoa học môi trường 

1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường 

1.3. Các chức năng của môi trường 

1.4. Khủng hoảng môi trường 

1.5. Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường 

1.6. Những thách thức môi trường hiện nay  

Chương 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG (LT: 02, TL: 04, 

TH: 0) 

2.1. Thạch quyển 

2.2. Thủy quyển 

2.3. Khí quyển 

2.4. Sinh quyển 

Chương 3. CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG MÔI 

TRƯỜNG        (LT: 03, TL: 06, TH: 

0) 

3.1. Sự hình thành, sự tiến hóa sinh vật và các sinh đới 

3.2. Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái 

3.3. Dòng năng lượng và năng suất sinh học của hệ sinh thái 

3.4. Các chu trình sinh-địa-hóa 

3.5. Sự tăng trưởng của các quần thể sinh vật 

3.6. Tương tác giữa các quần thể sinh vật 

3.7. Sự phát triển và tiến hóa của hệ sinh thái 

3.8. Tác động của con người lên hệ sinh thái 

Chương 4: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN      (LT: 03, TL: 03, TH: 0) 

4.1. Đặc điểm chung và phân loại tài nguyên thiên nhiên 

4.2. Tài nguyên đất 

4.3. Tài nguyên rừng 

4.4. Tài nguyên sinh học và đa dạng sinh học 
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4.5. Tài nguyên nước 

4.6. Tài nguyên khoáng sản 

4.7. Tài nguyên năng lượng 

4.8. Tài nguyên biển 

4.9. Tài nguyên khí hậu, cảnh quan 

Chương 5. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG                               (LT: 03, TL: 04, TH: 05) 

5.1. Ô nhiễm nước 

5.2. Ô nhiễm không khí 

5.3. Ô nhiễm  môi trường đất 

5.4. Liên hệ tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. 

Chương 6. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ 

MÔI TRƯỜNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   (LT: 02, TL: 03, TH: 05) 

6.1. Quản lý môi trường 

6.3. Các công cụ quản lý môi trường 

6.2. Các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững 

Thực hành: 

Bài 1: Tham quan cơ sở sản xuất để đánh giá được thực trạng quản lý môi 

trường của cơ sở sản xuất tại một địa phương cụ thể (5 tiết). 

Bài 2:.Tham qua một vùng sinh thái và phân tích các vấn đề về môi trường của 

vùng sinh thái đó (5 tiết). 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và 

thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực 

hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  
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- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:   Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

- Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

Tài liệu chính: 

1. Lê Văn Khoa, 2008. Khoa học môi trường,  NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lưu Đức Hải, 2009. Cơ sở khoa học môi trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

2. Eldon D.enger (2008). Environmental Science- A study of Interrelatiónhip, MC 

Grow-Hill express. 

9.18. TÂM LÝ LAO ĐỘNG/ Labor psychology   

- Số tín chỉ: 02 (18, 24) 

- Mã học phần: 181095 

- Bộ môn phụ trách: Tâm lý học 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần: Những vấn đề chung của tâm lý học lao động; Một số vấn 

đề tâm lý học trong tổ chức khoa học lao động; Tuyển chọn và đào tạo nghề; Sự thích 

ứng của con người trong hệ thống người-máy-môi trường 

- Năng lực đạt được: Trình bày được các trạng thái tâm lý nảy sinh trong lao 

động ; phân tích được các bước xây dựng chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý ; mô tả 

được nội dung và các bước tuyển chọn, đào tạo nghề ; phân tích được đặc điểm của lao 

động trong điều kiện kỹ thuật mới. Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập trong chương trình. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Về kiến thức 

Phân tích được tâm lý con người trong hoạt động lao động, với môi trường lao 

động và giữa con người với con người trong lao động. Xác định được các điều kiện 

ảnh hưởng đến hoạt động lao động nhằm giúp nhà quản lý, người lao động biết tổ chức 

hoạt động lao động của mình khoa học. Phân tích được vấn đề tuyển chọn, đào tạo 

nghề và công tác hướng nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trình bày được sự thích ứng 
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của con người trong hệ thống người, máy và môi trường, tiêu chuẩn đánh giá, một số 

số liệu nhân trắc về bố trí nơi làm việc. Trình bày được các vấn đề về an toàn lao động. 

2.2. Về kỹ năng 

Phân tích, khái quát, đánh giá tâm lý con người trong lao động. Vận dụng kiến 

thức tâm lý học lao động vào việc nghiên cứu tâm lý con người ở các ngành nghề, lĩnh 

vực lao động khác nhau. Vận dụng kiến thức vào việc nghiên cứu tâm lý của các đối 

tượng khác nhau trong lao động. Tổ chức hoạt động lao động của tập thể và của bản 

thân một cách khoa học. Tự nghiên cứu, bồi dưỡng về tâm lý học, tự bồi dưỡng, rèn 

luyện và hoàn thiện tâm lý bản thân trong cuộc sống và nghề nghiệp sau này. 

3. Nội dung học phần 

Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học lao động 

1. Khái niệm chung về lao động    

2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học lao động    

3. Mối quan hệ của tâm lý học lao động với các khoa học khác 

4. Sơ lược lịch sử phát triển của tâm lý học lao động 

5. Các phương pháp của tâm lý học lao động  

Chương 2: Một số vấn đề tâm lý học trong tổ chức khoa học lao động 

1. Các trạng thái tâm lý nảy sinh trong lao động 

2. Khả năng lao động 

3. Xây dựng chế độ lao động và nghỉ ngơi 

4. Môi trường lao động 

5. Vấn đề an toàn lao động 

Chương 3: Tuyển chọn và đào tạo nghề 

1. Vấn đề chọn nghề và công tác hướng nghiệp    

2. Vấn đề đào tạo nghề nghiệp   

3. Hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp  

Chương 4: Lao động trong điều kiện kỹ thuật mới 

1.  Hệ thống người, máy và môi trường.   

2. Tiêu chuẩn đánh giá người điều khiển.   

3. Một số số liệu nhân trắc và bố trí nơi làm việc 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 
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5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

- Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học: 

* Tài liệu chính: 

1. Lê Thị Dung, 2009. Tâm lý học lao động. NXB lao động xã hội Hà Nội. 

* Tài liệu tham khảo: 

1.Võ Hưng, Phạm Thị Bích Ngân, 2007. Tâm lý học lao động. NXB ĐHQG TPHCM. 

2. Đào Thị Oanh, 2003. Tâm lý học lao động. NXB ĐHQG Hà Nội. 

9.17. CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM/Basic of Vietnamese  

- Số tín chỉ: 02 (18, 24) 

- Mã học phần: 121005 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Xã hội học  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần: Những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam; phân 

vùng văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam từ cội nguồn cho đến hiện đại; 

các thành tố của văn hóa Việt Nam; bản sắc văn hóa Việt Nam; các giá trị văn hoá 

truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

- Năng lực đạt được:Trình bày được những thành tố cơ bản của văn hóa; nhận 

diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc 

trưng truyền thống văn hóa dân tộc; vận dụng vào việc phân tích, giải thích các hiện 

tượng văn hóa trong đời sống hiện nay. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Về kiến thức 
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-  Nắm được một số khái niệm về văn hoá và những kiến thức cơ bản làm nền cho 

việc tiếp nhận những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam. 

-  Trình bày được những vấn đề mấu chốt liên quan đến tiến trình văn hoá Việt 

Nam từ cội nguồn cho đến hiện đại.  

2.2. Về kỹ năng 

  - Xây dựng được những kiến thức chung nhất về văn hoá Việt Nam, những tiền đề 

cơ bản của văn hoá cũng như bản sắc văn hoá.  

- Vận dụng được những vấn đề về lý thuyết và phương pháp luận để tiếp cận 

nghiên cứu văn hoá Việt Nam,  

3. Nội dung học phần 

Chương 1: VĂN HOÁ - NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  (4LT:4TL) 

1.1. Văn hoá học với tư cách là một chuyên ngành khoa học 

1.2. Văn hoá 

1.3. Cấu trúc, đặc trưng và chức năng cơ bản của văn hoá    

1.4  Định vị văn hoá Việt Nam     

Chương 2:  TIẾN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM   (2LT:2TL) 

2.1.  Tiến trình văn hoá Việt Nam 

2.2. Các đặc điểm của văn hóa Việt Nam khi giao lưu tiếp xúc với văn hóa nhân loại thời 

hiện đại 

Chương 3:  CÁC VÙNG VĂN HOÁ VIỆT NAM    (2LT:4TL) 

3.1. Các vùng văn hóa Việt Nam 

3.2.  Khái niệm vùng văn hoá  

3.3.  Vùng văn hoá Tây Bắc và miền núi Bắc bộ 

3.4.  Vùng văn hoá duyên hải Bắc Trung bộ 

3.5.  Vùng văn hoá duyên hải Trung và Nam Trung bộ  

3.6.  Vùng văn hoá Trường Sơn - Tây Nguyên 

3.7.  Vùng văn hoá Nam bộ 

Chương 4:  VĂN HOÁ NHẬN THỨC     (2LT:2TL) 

4.1.  Văn hoá Việt Nam với Đông Nam Á 

4.2.  Triết lí âm dương 

4.3. Tam tài - ngũ hành 

4.4. Lịch âm dương và hệ đếm can chi  

Chương 5:  VĂN HOÁ TỔ  CHỨC ĐỜI SỐNG  (2LT:2TL) 
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5.1. Tổ chức nông thôn 

5.2. Tổ chức quốc gia  

5.3. Tổ chức đô thị 

Chương 6: VĂN HOÁ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO   (2LT:4TL) 

6.1.  Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo 

6.2. Tín ngưỡng 

6.3. Tôn giáo.  

6.4.  Đặc trưng tín ngưỡng Việt Nam   

Chương 7: VĂN HOÁ ẨM THỰC, VĂN HOÁ MẶC, Ở VÀ ĐI LẠI(2LT:2TL) 

7.1. Văn hoá ẩm thực 

7.2.Văn hoá mặc 

7.3. Văn hoá ở và đi lại   

Chương 8: VĂN HOÁ GIÁO TIẾP, NGHỆ THUẬT VÀ PHONG TỤC CỔ 

TRUYỀN         (2LT:4TL) 

8.1. Văn hoá giao tiếp 

8.2. Văn hoá nghệ thuật 

8.3. Phong tục  

Chương 9 : TỔNG KẾT       (2LT:2TL) 

9.1. Các biểu tượng văn hoá Việt Nam 

9.2. Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập và phát triển. 

9.3. Vấn đề nguồn lực con người 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 
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- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

- Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hoá VN, NXB Giáo dục, HN. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Quốc Vượng (2002), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, HN. 

2.  Đào Duy Anh (1998), Việt Nam văn hoá sử cương, NXBVH TT HN. 

3.  Phan Kế Bính (2017), Việt Nam phong tục, NXB Văn học. 

Giáo dục thể chất      4TC 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1       2TC  

- Mã số học phần:   

- Số tín chỉ: 2 (10; 0; 40) 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

           - Nội dung học phần: Học phần gồm giáo dục thể chất trong trường đại học; 

lịch sử hình thành và phát triển, lợi ích, tác dụng, một số điều luật cơ bản, phương 

pháp tập luyện và tổ chức tập luyện thi đấu, hoạt động ngoại khóa môn bóng chuyền, 

Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng rổ, Vovinam - Việt võ đạo, chạy cự ly ngắn và nhảy 

xa ưỡn thân; bài tập thể dục tay không 9 động tác. 

            - Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của bài tập 

thể dục tay không 9 động tác, chạy cự ly ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân; tự rèn luyện 

nâng cao thể chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài của các môn chạy cự ly 

ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân ở các giải phong trào…..  

Tài liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Đại Dương (2006), Giáo trình Điền Kinh, NXB, TDTT. 

Tài liệu tham khảo 

1. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2000), Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục thể chất 

trong trường học, NXB, TDTT, Hà Nội 

2. Nguyễn Xuân Sinh (2009), Thể dục, NXB, TDTT, Hà Nội. 

3. Ủy ban TDTT (2003),  Luật Điền Kinh, NXB, TDTT. 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2  

-  Mã số học phần:   

-  Số tín chỉ: 2 (0; 0; 30) 
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-  Điều kiện tiên quyết: Không  

Chọn 1 trong 5 học phần: 

Chọn 1 trong 5 nội dung: Bóng chuyền, Thể dục Aerobic; Bóng đá; Bóng rổ; 

Vovinam - Việt võ đạo 

a) Bóng chuyền 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền (Tư thế chuẩn bị, 

các kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát bóng cao tay và thấp tay trước 

mặt) 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn bóng 

chuyền (Tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát 

bóng cao tay trước mặt); có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài môn bóng chuyền 

ở các giải phong trào. 

Tài liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Viết Minh, Hồ Đắc Sơn (2004), Giáo trình Bóng chuyền, NXB ĐHSP. 

Tài liệu tham khảo 

1. Uỷ ban TDTT (2003), Luật Bóng chuyền - Bóng chuyền bãi biển, NXB TDTT. 

b) Aerobic Dansports 

Mô tả học phần 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các tư thế cơ bản của tay, các bước cơ bản của chân, 

nhóm độ khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, bài liên kết 

Aerobic Dansports không có nhạc. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các tư thể cơ bản của tay, các 

bước cơ bản của chân, nhóm độ khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic 

Dansports, bài liên kết Aerobic Dansports không có nhạc và có nhạc. 

Tài liệu bắt buộc 

1. Đinh Khánh Thu (2014), Giáo trình Thể dục Aerobic,  NXB TDTT. 

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Xuân Sinh (2009), Thể dục, NXB TDTT. 

2. Liên đoàn Thể dục quốc tế, (2013) Thể dục Aerobic chu kỳ 2013-2016, NXB TDTT. 

c) Bóng đá 

- Mã học phần 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 
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- Nội dung học phần: Các bài tập chiến thuật tấn công, phòng thủ trong thi đấu 

Bóng đá, luật bóng đá (Sân 11 người, 7 người, 5 người). Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu và trọng tài 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn 

Bóng đá (Đá bóng bằng lòng bàn chân, mu trong, mu ngoài, mu chính diện, mu lai 

má..); Tổ chức tập luyện, hình thức tập luyện, các bài tập chiến thuật áp dụng vào tập 

luyện và thi đấu; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng đá phong trào. 

Tài liệu bắt buộc 

1. Phạm Quang (2011), Giáo trình bóng đá, NXB TDTT. 

Tài liệu tham khảo 

1. Uỷ ban TDTT (2003), Luật Bóng đá 11 người, 7 người, 5 người sửa đổi và bổ sung, 

NXB TDTT. 

d) Bóng rổ 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ (Các kỹ thuật di 

chuyển, kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng 1 tay, 2 tay). Các kỹ thuật tại chỗ ném 

rổ tựa bảng bằng 1 tay trên cao, kỹ thuật di chuyển 2 bước bật nhảy ném rổ bằng 1 tay 

trên cao; kỹ thuật móc xuôi, móc ngược trong bóng rổ. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn 

bóng rổ; kỹ thuật dẫn bóng nhanh bằng 1 tay, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng 1 tay 

trên cao; kỹ thuật di chuyển 2 bước bật nhảy ném rổ tựa bảng bằng 1 tay trên cao; có 

khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng rổ phong trào. 

Tài liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Văn Trung, Phạm Văn Thảo (2003), Giáo trình bóng rổ, NXB TDTT. 

Tài liệu tham khảo 

1. Luật Bóng rổ, TDTT, 2003  

2. Lê Trọng Đồng, Nguyên Văn Trường (2019), Giáo trình Bóng rổ, NXB Đại học 

Thái Nguyên. 

e) Võ Vovinam 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các đòn đấm và đòn đá, các bài tập thể lực trong 

Vovinam, từ đó tập luyện về quyền pháp (long hổ quyền); Các nguyên lý cơ bản, 

nguyên lý kỹ thuật; phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài 

của môn vovinam. 



82 
 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn võ 

Vovinam (Tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật động tác cơ bản về trung bình tấn; chảo mã 

tấn; đinh tấn và hạc tấn cũng như các đòn đấm và đòn đá; quyền pháp; các bài tập thể 

lực trong Vovinam); có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải Vovinam  phong 

trào. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Lê Quốc Ân, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (2008), Giáo trình huấn luyện Vovinam- 

Việt võ đạo tập 1, NXB, TDTT. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Quốc Ân, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu (2011), Giáo trình huấn luyện Vovinam- 

Việt võ đạo tập 2,  NXB, TDTT. 

2. Nguyễn Chánh Tứ (2014), Phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu 

Vovinam- Việt võ đạo, NXB, TDTT. 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                                                                              165 tiết 

- Mã số học phần:   

- Số tín chỉ: 165 tiết 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:   

Đường lối quân sự của Đảng                      3 ĐVHT 

Điều kiện tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nội dung học phần: Quan điểm Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân; 

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp 

kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích được nguồn gốc, bản chất chiến tranh, 

tính tất yếu và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc để nhận thức đúng quan điểm của Đảng về xây 

dựng nền quốc phòng, an ninh, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân, kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng - an ninh; vận dụng 

nghệ thuật quân sự trong bảo vệ Tổ quốc. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (2010),  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng) tập 

1, NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phùng Văn Thiết, Nguyễn Xuân Trường, Bùi Anh Hoàng (2016), Giáo trìnhHọc thuyết Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, NXB Giáo dục. 
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2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia và biển đảo Việt Nam, NXB Giáo dục. 

3. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm) 

tập 1, Nxb Giáo dục, (dự kiến xuất bản năm 2020). 

Công tác quốc phòng, an ninh                      3 ĐVHT 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dunghọc phần: Phòng chống "diễn biến hòa bình"; Xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia; Một số nội dung 

về dân tộc, tôn giáo và phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo; bảo vệ 

an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận thức được âm mưu, thủ đoạn và tham gia 

đấu tranh, phòng chống "diễn biến hòa bình"; vận dụng kiến thức tham gia xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo 

vệ an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; bảo vệ  chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.  

Tài liệu bắt buộc: 

1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (2010),  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng) tập 

1, NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Bá Dương (2015), Phòng chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam – Mệnh lệnh của 

cuộc sống, NXB Chính trị Quốc gia. 

2. Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãng (2014), Giải thích từ ngữ giáo dục quốc 

phòng – an ninh, Nxb. Giáo dục Việt Nam. 

2. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh  (dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm) 

tập 1, Nxb Giáo dục, (dự kiến xuất bản năm 2020). 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)      2 ĐVHT 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Điều lệnh đội ngũ và ba môn quân sự phối hợp; bản đồ 

quân sự; một số loại vũ khí bộ binh; Thuốc nổ; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp 

cứu ban đầu vết thương chiến tranh; Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng 

ngự, các tư thế vận động trong chiến đấu; tính năng, tác dụng và kỹ thuật bắn súng AK 

(CKC) với mục tiêu cố định ban ngày. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các bước, động tác đội ngũ đơn 

vị; sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí, bản đồ địa hình; vận dụng kiến thức 
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chiến thuật bộ binh; biết phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn; thành thạo kỹ thuật băng bó, 

chuyển thương; biết bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK. 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Đức Đăng (chủ biên) (2013), Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh,  Tập 2 

(Dùng cho SV ĐH, CĐ), NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Giáo trình Chiến thuật bộ binh, Cục Quân Huấn, Bộ Tổng Tham Mưu. NXB Quân Đội nhân 

dân. 

2. Giáo trìnhGiáo dục quốc phòng và an ninh (Dùng cho đào tạo GV GDQPAN),  Tập 3, Chiến 

thuật và kỹ thuật chiến đấu bộ binh (2005), NXB QĐND, Hà Nội. 

3. Giáo trình Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho phân đội (2013), 

BQP, Trường sĩ quan Lục quân I, Hà Nội. 

9.18. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN RỪNG/Forest hydro-meteorology  

- Số tín chỉ: 03 (20, 30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Cơ sở khí tượng và khí hậu học; các hiện tượng thời tiết 

cực đoan và biện pháp phòng chống trong sản xuất lâm nghiệp. Quan hệ giữa rừng với 

các các yếu tố khí tượng, chế độ thủy văn và vấn đề quản lý lưu vực trong lâm nghiệp. 

Biến đổi khí hậu và một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất lâm 

nghiệp. 

- Năng lực đạt được: Người học có khả năng sử dụng máy mọc thiết bị để đo 

tính, thu thập số liệu khí hậu thời tiết phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. Vận dụng 

mối quan hệ giữa rừng và các yếu tố khí hậu, thủy văn để chỉ đạo sản xuất lâm nghiệp 

có hiệu quả, giảm thiểu các tác hại do thời tiết cực đoan gây ra đối với cây trồng. Xây 

dựng các mô hình sản xuất lâm nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Học phần trang bị cho người học những kiến thức về cơ sở 

khí tượng và khí hậu học, một số đặc trưng cơ bản của khí hậu Việt nam; các hiện 

tượng thời tiết cực đoan; mối quan hệ giữa rừng và các yếu tố khí hậu, thủy văn; các 

phương pháp nghiên cứu khí tượng thủy văn rừng; nguyên nhân, hệ quả của biến đổi 

khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
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2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Người học có khả năng sử dụng máy mọc thiết bị để đo tính, 

thu thập số liệu khí hậu thời tiết phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. Vận dụng mối 

quan hệ giữa rừng và các yếu tố khí hậu, thủy văn để chỉ đạo sản xuất lâm nghiệp có 

hiệu quả, giảm thiểu các tác hại do thời tiết cực đoan gây ra đối với cây trồng. Xây 

dựng các mô hình sản xuất lâm nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

BÀI MỞ ĐẦU                 (1LT:1TL:0TH) 

1. Khí tượng học và các môn khoa học của nó.  

2.Kháiniệmkhítượngthuỷ văn rừng 

3.Ý nghĩa, đốitượng,mụcđíchvànhiệmvụcủahọc phần  

4. Cácphươngphápnghiêncứu học phần 

5.Sơlượclịchsửpháttriểnngànhkhítượng thuỷ văn rừng  

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC        (11LT:14TL:5TH) 

1.1. Thành phần và cấu trúc khí quyển 

1.2. Bức xạ mặt trời 

1.3.  Chế độ nhiệt của đất 

1.4. Chế độ nhiệt của không khí 

1.5. Tuần hoàn nước trong tự nhiên 

1.6. Áp suất khí quyển và gió 

1.7. Một số đặc trưng cơ bản của khí hậu Việt nam 

CHƯƠNG 2. CÁCHIỆNTƯỢNGTHỜITIẾTCỰC ĐOAN (3LT:6TL:5TH) 

2.1. Kháiniệmvề thờitiết 

2.2.Mộtsốhiệntượng thời t iếtchủyếu 

2.3.Cáchiện tượngthờitiếtcực đoan 

CHƯƠNG 3. QUAN HỆ QUA LẠI GIỮA RỪNG VÀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

          (3LT:6TL:5TH) 

3.1. Ảnh hưởng của từng yếu tố khí tượng đến thực vật rừng 

3.2. Thủy văn rừng 

3.3. Tiểu khí hậu rừng 

CHƯƠNG 4.  BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP 

 (2LT:3TL:5TH) 

4.1.Khái quát về biến đổi khí hậu 

4.2. Những nguyên nhân biến đổi khí hậu 



86 
 

4.3. Kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu 

4.4. BĐKH ở Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Vương Văn Quỳnh, Trần Thị Tuyết Hằng (1996), Khí tượng thủy văn rừng. NXB 

Nông nghiệp. 

Tài liệu tham khảo: 

2. Đoàn Văn Điếm (2007), Giáo trìnhKhítượngNông nghiệp. NXB Nông nghiệp. 

3. Trương Quy Học, Nguyễn Đức Ngữ (2011),Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu. 

NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội. 

B. KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP/  

- Số tín chỉ:03 (20-30-20) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần cơ bản và cơ sở ngành. 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm:Các kiến thức chung về khí quyển trái đất, bức xạ mặt 

trời, chế độ nhiệt của đất và không khí, chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên, áp 

suất không khí và gió; Cơ chế hình thành khí hậu Việt Nam, một số đặc trưng cơ bản 

của khí hậu Việt Nam, phân vùng khí hậu Việt Nam;tác động của biến đổi khí hậu, 
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kịch bản BĐKH cho Việt Nam; dự báo thời tiết và dự báo khí tượng nông nghiệp. 

- Năng lực đạt được: Tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác khai thác, sử 

dụng  và bảo vệ nguồn tài nguyên khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức 

Giải thích được vai trò và những tác động của khí hậu, thời tiết đối với sản xuất 

nông nghiệp.Trình bày được đặc điểm của các yếu tố khí tượng và các quá trình vật lý 

xảy ra trong khí quyển. Giải thích được các đặc trưng cơ bản của thời tiết khí hậu 

trong mối quan hệ với sản xuất nông nghiệp. Mô tả được các đặc trưng cơ bản của khí 

hậu Việt Nam; biện pháp quản lý và khai có hiệu quả tài nguyên khí hậu trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Giải thích được hiện tượng biến đổi khí hậu, các giải pháp nhằm ứng phó 

có hiệu quả với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.Dự báo được thời 

kì vật hậu của cây trồng. 

2.2. Về kỹ năng 

Đánh giá chính xác tác động của các yếu tố thời tiết khí hậu đến sản xuất nông 

nghiệp trong những điều kiện sản xuất cụ thể. Đánh giá được những biến đổi của các 

yếu tố khí tượng liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp nhằm ứng phó có hiệu quả với 

biến đổi khí hậu trong những điều kiện sản xuất cụ thể. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC (LT: 02. TL: 06, TH: 0) 

1.1. Các kiến thức chung về khí quyển trái đất 

1.2. Năng lượng bức xạ mặt trời 

1.3.  Chế độ nhiệ tcủađất 

1.4. Chế độ nhiệt của không khí 

1.5. Tuầnhoànnướctrongtựnhiên 

1.6. Áp suất khí quyển và gió 

CHƯƠNG 2. KHÍ HẬU VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ 

TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU NÔNG NGHIỆP (LT: 02, TL: 06, TH: 20) 

2.1. Cơ chế hình thành khí hậu Việt Nam 

2.2. Một số đặc trưng cơ bản của khí hậu Việt Nam 

2.3. Phân vùng khí hậu Việt Nam 

CHƯƠNG 3.THỜI TIẾT VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CHỦ YẾU 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  (LT: 02, TL: 06) 
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3.1. Kháiniệmvề thờitiết 

3.2.Các hệ thống thời t iếtchủyếu 

3.3.Cáchiện tượngthờitiếtcực đoan và biện pháp phòng tránh 

CHƯƠNG 4. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

(LT: 02, TL: 06, TH: 10) 

4.1.Khái quát về biến đổi khí hậu 

4.2. Nguyên nhân biến đổi khí hậu 

4.3. Biến đổi khí hậu toàn cầu 

4.4. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

CHƯƠNG 5. DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP 

(LT: 02 tiết, TL, BT: 06) 

5.1. Dự báo thời tiết 

5.2. Dự báo khí tượng nông nghiệp 

Thực hành: 

Bài 1:Tham quan trạm khí tượng: tìm hiểu các loại dụng cụ, thiết bị đo nhiệt độ, độ 

ẩm không khí; thiết bị đo bức xạ, số giờ nắng, lượng mưa, bốc hơi, áp suất khí quyển 

và gió tại Trạm khí tượng. 

Bài 2:.Đo nhiệt độ, độ ẩm tại khu thực hành của khoa Nông Lâm Ngư nghiệp 

Bài 3:Thu thập và lập biểu đồ biểu diễn sự biến đổi của các yếu tố khí tượng theo thời 

gian và biểu đồ phản ánh sự phân bố thời gian dựa trên sự biến đổi các yếu tố khí 

tượng. 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và 

thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực 

hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  



89 
 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:   Trọng số 20% 

-Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Tài liệu bắt buộc 

 1. Đoàn Văn Điếm, 2007. Giáo trìnhKhítượngNông nghiệp. NXBNN Hà Nội. 

* Tài liệu tham khảo 

1. Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Thị Bịch Yên, 2015. Giáo trình Khí tượng đại cương. 

NXB Đại học Nông Nghiệp.  

2. Phan Văn Tân, 2015. Biến đổi khí hậu toàn cầu. 

http://danida.vnu.edu.vn/cpis/vn/content/chuong-2-bien-doi-khi-hau-toan-cau.html 

9.19. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. SINH THÁI RỪNG/Forest ecology  

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Sinh thái môi trường 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Khái niệm hệ sinh thái rừng, quan hệ giữa quần xã thực 

vật rừng và môi trường; cấu trúc rừng, tái sinh rừng, sinh trưởng và phát triển của 

rừng, diễn thế rừng, phân loại rừng; điều tra đặc điểm cấu trúc rừng, tái sinh, diễn thế 

rừng. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả được cấu trúc của hệ sinh thái rừng; điều 

tra xác định được đặc điểm cấu trúc của rừng; nhận biết được đặc điểm từng loại rừng 

theo các phương pháp phân loại rừng đang được áp dụng trong lâm nghiệp.  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Nhận thức vai trò của sinh thái rừng. Hiểu và mô tả được những đặc trưng cơ 

bản của hệ sinh thái rừng, các quy luật sinh thái cơ bản của quần xã thực vật rừng, đặc 

điểm cấu trúc và động thái rừng. Hiểu và giải thích được cơ sở khoa học và thực tiễn 

của các phương pháp phân loại rừng.  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  
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Giải thích được vai trò của rừng trong phát triển kinh tế xã hội cụ thể ngoài thực 

tiễn. Phân biệt hệ sinh thái rừng với nhau và với các hệ sinh thái khác. Giải thích được 

mối quan hệ giữa quần xã thực vật rừng với môi trường và con người từ đó làm cơ sở 

đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp tác động nhằm cải thiện mối quan hệ giữa 

các yếu tố này. Phát hiện các vấn đề trong thực tiễn. Phân tích được cấu trúc và động 

thái quần xã thực vật rừng. Giải thích được những hiện tượng cơ bản diễn ra trong đời 

sống của hệ sinh thái rừng. Mô tả, nhận biết được các trạng thái rừng ngoài thực tiễn. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. Lý thuyết 

BÀI MỞ ĐẦU         (2LT:3TL) 

1. Tổng quan về sinh thái rừng  

2. Một số khái niệm cơ bản trong sinh thái rừng  

3. Vai trò và ý nghĩa của rừng trong phát triển kinh tế-xã hội  

Chương 1. HỆ SINH THÁI RỪNG      (4LT:3TL) 

1.1. Hệ sinh thái rừng  

1.2. Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng ở Việt Nam  

1.3. Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam  

1.4. Những hệ sinh thái rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam  

1.5. Vận dụng định nghĩa về hệ sinh thái rừng trong quản lý rừng  

Chương 2. QUẦN XÃ THỰC VẬT RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG  (5LT:8TL) 

2.1. Một số qui luật sinh thái cơ bản và ứng dụng trong lâm nghiệp  

2.2. Mối quan hệ qua lại giữa QXTV rừng và môi trƣờng  

2.3. Mối quan hệ qua lại giữa QXTV rừng và con ngƣời  

Chương 3. CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG THÁI CỦA QXTV RỪNG  (6LT:9TL) 

3.1. Cấu trúc rừng  

3.2. Động thái rừng  

Chương 4. PHÂN LOẠI RỪNG      (3LT:7TL) 

4.1. Mục đích, ý nghĩa phân loại rừng  

4.2. Một số hệ thống phân loại rừng   (Hướng tiếp cận là phân loại theo mục tiêu quản 

lý rừng trên cơ sở các Tiêu chí và chỉ số phân loại đang được áp dụng trong quản lý 

các HST rừng nhiệt đới)  

4.3. Phân loại rừng ở Việt Nam   

B. Thực hành: 20 tiết 
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 - Điều tra xác định đặc điểm cấu trúc rừng. 

- Phân loại 1 số trạng thái rừng tự nhiên, rừng trồng tại cơ sở thực tập. 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), tham dự đủ 100% số giờ thực 

hành, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, hướng dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn làm bài 

tập, thực hành. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan (2005), Sinh thái rừng. NXB Nông nghiệp, HN 

Tài liệu tham khảo: 

1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan (1998), Sinh thái rừng.  NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

2. Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim Ngũ (2003), Lâm học, NXB Nông nghiệp Hà Nội. 

B. SINH THÁI CẢNH QUAN/Lanscape ecology  

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Sinh thái môi trường 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Giới thiệu chung về sinh thái học, cảnh quan học và sinh 

thái cảnh quan. Mô hình sinh thái học về cấu trúc cảnh quan. Đa chức năng, các quá 

trình không gian trong cảnh quan và kiến trúc phục hồi cảnh quan. Cảnh quan tự nhiên 

và cảnh quan văn hóa. Hành lang đa dạng sinh học và kiến trúc cảnh quan bảo tồn 
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- Năng lực đạt được: Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản của sinh 

thái cảnh quan cũng như xác định được các vùng sinh thái cảnh quan, các chiến lược 

cho sinh thái và cảnh quan liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học cũng như hệ sinh 

thái. Thực hành được các bước phân tích một hệ sinh thái cảnh quan những tác động 

và vùng biên cũng như vùng lõi của cảnh quan, chiến lược cho phát triển vùng sinh 

thái cảnh quan. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản của sinh 

thái cảnh quan cũng như xác định được các vùng sinh thái cảnh quan, các chiến lược 

cho sinh thái và cảnh quan liên quan tới bảo tồn đa dạng hệ sinh thái. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng : Thực hành được các bước phân tích một hệ sinh thái cảnh 

quan những tác động và vùng biên cũng như vùng lõi của cảnh quan, chiến lược cho 

phát triển vùng sinh thái cảnh quan. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. Lý thuyết 

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SINH THÁI HỌC, CẢNH QUAN HỌC 

VÀ SINH THÁI CẢNH QUAN      (4LT:5TL)  

1.1. Giới thiệu chung về sinh thái học 

1.2. Giới thiệu chung về cảnh quan học 

1.3. Kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất 

1.4. Khái niệm sinh thái cảnh quan 

1.5.  Lịch sử phát triển của sinh thái cảnh quan 

1.6. Đối tượng, nội dung nghiên cứu sinh thái học cảnh quan 

1.7. Vị trí môn học sinh thái cảnh quan 

Chương 2: MÔ HÌNH SINH THÁI HỌC VỀ CẤU TRÚC CẢNH QUAN

 (4LT:5TL) 

2.1. Khái niệm và đặc điểm cấu trúc cảnh quan 

2.2. Mô hình PCM về cảnh quan 

2.3. Kiến trúc mảnh rời rạc và các hiệu ứng sinh thái 

2.4. Kiến trúc hành lang và các hiệu ứng sinh thái 

2.5. Kiến trúc thể nền và thể khảm 

2.6. Metric cảnh quan 

Chương 3: ĐA CHỨC NĂNG, CÁC QUÁ TRÌNH KHÔNG GIAN TRONG 

CẢNH QUAN VÀ KIẾN TRÚC PHỤC HỒI CẢNH QUAN (4LT:7TL) 
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3.1. Hệ thống phân loại chức năng cảnh quan 3.1.1. Khái niệm 

3.2. Đa chức năng, cảnh quan đa chức năng và cảnh quan đơn chức năng 

3.3. Các quá trình không gian trong cảnh quan 

3.4. Kiến trúc phục hồi cảnh quan dựa trên nguyên lý sinh thái cảnh quan về quá trình 

không gian gây biến đổi cảnh quan 

Chương 4: CẢNH QUAN TỰ NHIÊN VÀ CẢNH QUAN VĂN HOÁ   (4LT:7TL) 

4.1. Cảnh quan tự nhiên và kiến trúc mô phỏng cảnh quan tự nhiên 

4.2. Cảnh quan văn hóa và kiến trúc bảo tồn di sản văn hóa 

4.3. Các cảnh quan tự nhiên và cảnh quan văn hóa phổ biến trên Trái đất 

Chương 5: HÀNH LANG ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ KIẾN TRÚC CẢNH 

QUAN BẢO TỒN        (4LT:6TL) 

5.1. Hành lang đa dạng sinh học 

5.2. Các mô hình kiến trúc hành lang đa dạng sinh học 

5.3. Kiến trúc cảnh quan bảo tồn 

5.4. Các nguyên tắc bảo vệ nơi sống trong cảnh quan bảo tồn 

B. THỰC HÀNH: 20 tiết 

Bài 1. Xác định các yếu tố kiến trúc cảnh quan và sinh thái bằng bản đồ 

Bài 2: Định lượng đặc điểm thành phần và cấu trúc không gian của cảnh quan 

Bài 3. Xây dựng đề xuất kiến trúc cảnh quan bảo tồn 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), tham dự đủ 100% số giờ thực 

hành, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, hướng dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn làm bài 

tập, thực hành. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 
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Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trần Quốc Hưng (2016), Sinh thái cảnh quan, Giáo trình nội bộ Trường Đại học Nông 

lâm Thái Nguyên. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Quốc Hưng (2014). Nông lâm kết hợp cảnh quan, Giáo trình nội bộ Trường Đại 

học Nông lâm Thái Nguyên. 

2. Đặng Văn Minh (C.b.), Dương Thị Thu Hoài, 2011. Giáo trình sinh thái nhân 

văn, NXB Nông nghiệp, 167 trang. 

9.20. SINH LÝ THỰC VẬT/Plant physiology     

- Số tín chỉ: 03 (20-30-20) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: cấu trúc và chức năng sinh lý tế bào thực vật, các 

hoạt động sinh lý cơ bản xảy ra trong cơ thể thực vật gồmquá trình trao đổi nước; 

quang hợp; hô hấp;vận chuyển và phân bố các chất hữu cơ trong cây; dinh dưỡng 

khoáng;sinh trưởng và phát triển và tính chống chịu sinh lý của thực vật đối với các 

điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Kết quả của hoạt động tổng hợp của các quá trình sinh 

lý cơ bản là cây sinh trưởng, phát triển từ quá trình này mầm, trẻ hóa, trưởng thành, ra 

hoa, kết quả và kết thúc chu kỳ sống thông qua quá trình già hóa, khả năng tự vệ, thích 

nghi, chống chịu của cây và các biện pháp nâng cao khả năng chống chịu của cây với 

điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Ba nội dung cơ bản được nhấn mạnh bao gồm : (1) 

Bản chất của quá trình sinh lý, (2) ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến các hoạt 

động sinh lý . (3) các biện pháp điều kiển các hoạt động sinh lý theo hướng có lợi cho 

con người. 

- Năng lực đạt được: Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp thu các kiến 

thức cơ sở của sinh lý thực vật, là tiền đề để tiếp thu các môn học tiếp theo.  

2. Mục tiêu học phần 

2.1.Về kiến thức: 

Trình bày được cấu trúc và chức năng của các TP cấu tế bào thực vật; các hoạt 

động sinh lý cơ bản xảy ra trong cơ thể thực vật bao gồm quá trình trao đổi nước, 

quang hợp, hô hấp, vận chuyển và phân bố các hợp chất hữu cơ và dinh dưỡng 
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khoáng; khái niệm sinh trưởng và phát triển, cơ chế điều chỉnh quá trình sinh trưởng 

và phát triển của cây; ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quá trình này; đặc 

tính chống chịu sinh lý của cây đối với các nhân tố bất thuận (chịu han, lạnh, nóng, 

mặn…) để tồn tại, sinh trưởng, phát triển và duy trì nòi giống.Phân tích được ảnh hưởng 

của các điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ, độ ẩm, các chất dinh dưỡng trong đất, sâu 

bệnh…) đến các hoạt động sinh lý cơ bản của cây. 

2.2.Về kỹ năng: 

- Áp dụng các kiến thức thu được để đề xuất một số biện pháp điều chỉnh cây 

trồng theo hướng có lợi cho con người.  

- Phát hiện và giải thích một số hiện tượng sinh lý bất thường ở cây trồng, duy 

trì, phát huy các hiện tượng có lợi và khắc phục những hiện tượng có hại ảnh hưởng 

đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây trồng. 

- Phát triển các kỹ năng thực hiện các thí nghiệm xác định và phân tích các chỉ 

số trong các hoạt động sinh lý của cây trồng (áp suất thẩm thấu của tế bào thực vật, 

cường độ quang hợp, cường độ hô hấp …) 

3. Nội dung chi tiết học phần  

CHƯƠNG I. SINH LÝ TẾ BÀO THỰC VẬT                                         (2 LT; 3TL) 

1.1  Cấu trúc và chức năng của tế bào thực vật  

1.2 Thành phần hoá học của tế bào thực vật 

1.3 Đặc tính vật lý và hoá keo của chất nguyên sinh  

1.4 Sự trao đổi nước của tế bào thực vật  

CHƯƠNGII. SỰ TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA THỰC VẬT  (2 LT; 4TL) 

2.1 Nước trong cây và vai trò của nước đối với đời sống của cây  

2.2 Sự hút nước của thực vật  

2.3 Sự thoát nước của thực vật  

CHƯƠNG III. QUANG HỢP CỦA THỰC VẬT BẬC CAO(3LT; 4TL) 

3.1 Khái niệm chung về quang hợp  

3.2 Bộ máy quang hợp của thực vật- cấu trúc và chức năng  

3.3 Cơ chế của quang hợp  

3.4 Quang hợp và ngoại cảnh  

3.5 Quang hợp và năng suất cây trồng  

CHƯƠNG IV. HÔ HẤP Ở THỰC VẬT                                                  (3LT; 4TL) 

4.1 Khái niệm chung về hô hấp 

4.2 Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật  

4.3  Ty thể và bản chất của hô hấp  
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4.4 Cường độ hô hấp và hệ số hô hấp  

4.5 Mối quan hệ giữa hô hấp và các hoạt động sống của cây  

4.6 Ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hô hấp  

4.7 Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản phẩm  

CHƯƠNG V.SỰ VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC CHẤT ĐỒNG HOÁ 

TRONG CÂY        (2LT; 4TL) 

5.1 Ý nghĩa của sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hoá trong cây 

5.2 Sự vận chuyển các chất đồng hoá ở khoảng cách gần  

5.3 Sự vận chuyển các chất đồng hoá ở khoảng cách xa  

5.4 Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh lên sự vận chuyển và phân bố các chất 

đồng hoá trong cây 

CHƯƠNG VI.DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT(3LT; 4TL) 

6.1 Khái niệm chung  

6.2 Sự hiện diện của các chất dinh dưỡng trong đất  

6.3 Sự hấp thu chất khoáng của cây 

6.4 Sự vận chuyển chất khoáng trong cây  

6.5 Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến sự hút khoáng  

6.6 Chức năng của các nguyên tố thiết yếu đối với cây  

6.7 Vai trò của Nitơ và sự đồng hoá Nitơ ở thực vật  

CHƯƠNG VII. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT          (3LT; 4TL) 

7.1  Khái niệm chung  

7.2 Các chất điều tiết sinh trưởng và phát triển của thực vật 

7.3 Sự sinh trưởng và phân hoá tế bào thực vật 

7.4 Sự tương quan sinh trưởng giữa các bộ phận trong cây 

7.5 Sự nảy mầm của hạt  

7.6 Sự hình thành hoa 

7.7. Sự hình thành quả 

7.8. Sinh lý về sự hoá già của thực vật  

7.9. Trạng thái ngủ nghỉ của thực vật  

CHƯƠNG VIII. TÍNH CHỐNG CHỊU SINH LÝ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI 

CÁC ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH BẤT THUẬN                              (2LT; 3TL) 

8.1  Khái niệm chung 

8.2 Tính chống chịu hạn của thực vật 

8.3 Tính chống chịu của thực vật đối với điều kiện nhiệt độ bất thuận 

8.4 Tính chống chịu mặn của thực vật  

8.5 Tính chống chịu úng và tính chống đổ của thực vật  
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THỰC HÀNH  

Bài 1. Quan sát và mô tả một số hoạt động xảy ra ở tế bào thực vật          (5 tiết) 

Bài 2. Xác định một số chỉ tiêu liên quan đến quá trình trao đổi nước ở thực vật; 

Đánh giá hoạt động trao đổi nước ở thực vật                                                         (5 tiết) 

Bài 3. Chiết rút, phân tách và xác định hàm lượng của diệp lục; Xác định cường 

độ, hiệu suất quang hợp         (5 tiết). 

Bài 4. Quan sát sự hình thành khí CO2 trong quá trình hô hấp của thực vật; Xác 

định cường độ hô hấp                                                                                             (5 tiết) 

4. Yêu cầu của học phần  

  - Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Sinh viên tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và thực hành để 

hiểu, trình bày được cơ sở khoa học và tiến hành các thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giágiữa kỳ:    Trọng số 20% 

-Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Tài liệu bắt buộc 

 1. Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng (2007),Giáo trìnhSinh lý thực vật. NXB 

Nông nghiệp  

* Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong (2013), Phương pháp nghiên cứu 

sinh lý học thực vật. NXB ĐHQG,HN. 

2. Vũ Văn Vụ, Hoàng Minh Tấn (2000), Sinh lý học thực vật. NXB Giáo dục 

9.21. THỰC VẬT HỌC/Botany 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 
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- Mã học phần:  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp 

- Điều kiện tiên quyết:   

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Tế bào thực vật, cấu trúc và chức năng của các thành 

phần tế bào, sự phân chia tế bào. Mô thực vật, nguồn gốc, cấu tạo và chức năng của 

các loại mô. Các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thực vật bậc cao, đặc điểm hình 

thái, cấu tạo giải phẫu và biến dạng của rễ, thân, lá, hoa, hạt và quả. Phân loại thực 

vật: ngành Nấm, nhóm ngành Tảo và địa y, Thực vật bậc cao. Đặc điểm các lớp, bộ, 

họ đại diện, hệ thống phân loại và nguồn gốc tiến hóa của chúng.  

- Năng lực đạt được: Nhận biết và phân biệt được các dạng cấu tạo của các bộ 

phận của cây như : thân, rê, lá, hoa, quả. Quan sát, phân loại được một số loài thực vật 

theo các bộ, họ, chi. 

2. Mục tiêu học phần: 

Về kiến thức:  

- Hiểu và diễn đạt được các khái niệm, đặc điểm, cấu tạo về tế bào thực vật, mô 

thực vật, các cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản. Từ đó phân tích, so sánh được mối 

quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của từng bộ phận, cơ quan. 

- Hiểu và trình bày được đặc điểm nhận biết và đặc điểm phân loại, hệ thống 

phân loại các ngành Nấm, Tảo và nhóm ngành Thực vật bậc cao.  

Về kỹ năng: 

- Nhận biết và phân biệt được các dạng rễ, thân lá 

- Nhận biết và phân biệt được cấu tạo cơ bản của hoa, cụm hoa; xác định được 

hoa thức, hoa đồ cho một số loài cụ thể 

- Nhận dạng và phân loại được các loại quả bao gồm quả đơn, quả kép và quả 

phức.  

- Quan sát, phân tích và sắp xếp một số các loài cụ thể vào các ngành, các họ.  

Về thái độ: 

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp thu các kiến thức về cấu tạo giải 

phẫu và phân loại thực vật, là tiền đề để tiếp thu các môn học tiếp theo.  

- Rèn luyện cho mình tinh thần học tập theo hướng chủ động, làm việc nghiêm 

túc, trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

A. Lý thuyết 
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Chương 1: Tế bào thực vật                (1 LT,1TL) 

1. Đại cương về tế bào thực vật 

2. Cấu trúc của tế bào 

3. Sự phân chia tế bào 

Chương 2: Mô thực vật                              (2LT,2TL) 

1. Khái niệm chung 

2. Phân loại mô 

Chương 3: Các cơ quan sinh dưỡng ở thực vật                (3LT,6TL,5TH) 

1. Rễ cây 

2. Thân cây 

3. Lá cây 

Chương 4: Các cơ quan sinh sản ở thực vật               (3LT,6TL,5TH) 

1. Các hình thức sinh sản ở thực vật 

2. Sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái 

3. Cơ quan sinh sản và sự sinh sản của thực vật hạt kín 

Chương 5: Nhóm ngành Nấm                         (2LT, 2LT) 

1. Cấu tạo cơ thể và tế bào nấm 

2. Sinh sản 

3. Phân loại 

Chương 6: Các ngành Tảo và địa y                        (2LT, 4LT) 

1. Cấu tạo cơ thể và tế Tảo 

2. Sinh sản 

3. Phân loại 

Chương 7: Thực vật bậc cao             (7LT, 9LT, 10TH) 

1. Ngành Rêu 

2. Ngành Quyết trần và ngành Lá thông 

3. Ngành Thông đất 

4. Ngành Cỏ tháp bút 

5. Ngành Dương xỉ 

6. Ngành Hạt trần 

7. Ngành Hạt Kín 

B. Phần thực hành 
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Bài 1: Cơ quan sinh dưỡng của thực vật bậc cao 

Bài 2: Cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao 

Bài 3: Phân loại thực vật  

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

- Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Bá (2009), Giáo trình thực vật. NXB Giáo dục. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé, (2006),Phân loại học thực vật. NXB ĐHSP, HN. 

2. Hoàng Thị Sản, Trần Ba (2006), Hình thái giải phẫu học thực vật. NXB Giáo dục 

9.27. VI SINH VẬTHỌC/ Microoganism    

- Số tín chỉ:02 (15-20-10) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Học phần cung cấp Khái niệm cơ bản về vi sinh vật, 

vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và trong Dinh dưỡng vi sinh vật; Trao đổi chất và 

trao đổi năng lượng học vi sinh vật; Di truyền vi sinh vật; Sự phân bố vi sinh vật trong 

tụ nhiên và ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật. 
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- Năng lực đạt được: Người học nhận thức được đúng vai trò và tầm quan trọng 

của vi sinh vật trong đời sống và trong nông nghiệp để góp phần xây dựng nền nông 

nghiệp an toàn bền vững; có khả năng quan sát và phân loại một số nhóm vi sinh vật. 

2. Mục tiêu của học phần.  

2.1. Về kiến thức: 

- Trình bày được chính xác những đặc điểm cơ bản của vi sinh vật. 

- Trình bày được vai trò của vi sinh vật trong hoạt động sống của con người và 

trong sản xuất nông nghiệp. 

- Mô tả được hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật tiền nhân, nhân thật và 

virus. 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dinh dưỡng vi sinh vật; giải thích được quá 

trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở vi sinh vật; sinh trưởng và phát triển của 

vi sinh vật; di truyền vi sinh vật. 

- Trình bày được ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân 

bố của chúng trong tự nhiên.  

2.2 Về kỹ năng: 

   - Thực hiện đúng các phương pháp làm tiêu bản vi sinh vật. 

    - Phân biệt được sự khác nhau giữa hai nhóm vi khuẩn gram âm và gram dương. 

    - Thực hiện thành thạo các bước pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

    - Thao tác thành thạo phương pháp phân lập vi sinh vật đất. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU                                                                   (1 LT; 2 TL) 

1.1. Sơ lược lịch sử phát triển của vi sinh vật   

1.2. Đặc điểm chung của vi sinh vật   

1.3. Vị trí của vi sinh vật trong sinh giới 

1.4. Đặc điểm của sinh vật tiền nhân và nhân thật 

1.5. Vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và thực tiễn  

CHƯƠNG 2. HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO CÁC VI SINH VẬT TIỀN NHÂN 

(PROKARYOTES)                                                               (2 LT; 1 TL; 3 TH) 

2.1. Vi khuẩn.                                                                               

2.2. Xạ khuẩn  

2.3. Vi khuẩn lam  

2.4. Nhóm vi khuẩn nguyên thủy  
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CHƯƠNG 3. HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO CÁC VI SINH VẬT NHÂN 

THẬT (EUKARYOTES)                                                       (2 LT; 2 TL; 2 TH) 

3.1. Đặc điểm chung của vi nấm                                                            

3.2. Nấm men                                                               

3.3. Nấm sợi               

CHƯƠNG 4. VIRUS                                                                       (1 LT; 2 TL) 

4.1. Lịch sử nghiên cứu virus 

4.2. Tính chất virus 

4.3. Kích thước, hình thái và cấu trúc  

4.4. Sinh sản của virus 

CHƯƠNG 5. DINH DƯỠNG VI SINH VẬT                       (2 LT; 2 TL; 5 TH) 

5.1. Thành phần tế bào và dinh dưỡng của vi sinh vật  

5.2. Nguồn thức ăn các bon của vi sinh vật  

5.3. Nguồn thức ăn Ni tơ của vi sinh vật 

5.4. Nguồn thức ăn khoáng của vi sinh vật  

5.5. Nhu cầu về chất sinh trưởng của vi sinh vật   

5.6. Cơ chế vận chuyển các chất dinh dưỡng vào tế bào vi sinh vật  

CHƯƠNG 6. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH 

VẬT          (4 LT; 4 TL) 

6.1. Trao đổi năng lượng 

6.2. Trao đổi chất 

6.3. Phân giải các hợp chất không có Nitơ 

6.4. Quá trình phân giải các hợp chất chứa nitơ 

CHƯƠNG 7. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở VI SINH VẬT  (1 LT; 3 TL) 

7.1. Mẫu lý thuyết về sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn  

7.2. Sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy tĩnh.  

7.3. Sinh trưởng của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy liên tục  

7.4. Các phương pháp xác định sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn  

CHƯƠNG 8. DI TRUYỀN VI SINH VẬT                                       (1 LT; 2 TL) 

8.1. Di truyền ở vi sinh vật 

8.2. Biến dị vi sinh vật 

8.3. Ứng dụng của di truyền học vi khuẩn 
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CHƯƠNG 9. ẢNH HƯỞNG ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN VI SINH VẬT 

VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN             (1 LT; 2 TL) 

9.1. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật 

9.2. Sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên 

THỰC HÀNH  

Bài 1. Thực hiện kỹ thuật làm tiêu bản vi sinh vật.   5 tiết 

Bài 2. Pha chế môi trường phân lập và nuôi cấy vi sinh vật  5 tiết 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận 

và thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giágiữa kỳ:    Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

- Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Học liệu bắt bộc 

1. Nguyễn Như Thanh, 2004. Giáo trình Vi sinh vật đại cương. NXB Nông nghiệp. 

* Học liệu tham khảo 

1. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (1998),Vi sinh vật hoc đại 

cương. NXB ĐHTHCN 

2. Nguyễn Xuân Thành, Dương Đức Tiến (2004), Vi sinh vật học nông nghiệp. NXB 

ĐHSP, HN. 

9.23. THỔ NHƯỠNG/Soil    

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  
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 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Khoa học đất/ Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:   

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về đất; nguồn gốc và quá trình hình 

thành đất; hàm lượng các chất hữu cơ trong đất; các nguyên tố dinh dưỡng trong đất; 

thành phần cơ giới và kết cấu đất; nước trong đất; phản ứng của đất; keo đất và khả 

năng hấp phụ của đất. Phân loại đất; các loại đất ở Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên giải thích được độ phì nhiêu, thành phần, nguồn 

gốc, quá trình phong hóa và hình thành đất; rình bày được các đặc tính cơ bản của đất: 

chất hữu cơ, các nguyên tố dinh dưỡng, thành phần cơ giới và kết cấu đất, nước trong 

đất, phản ứng của đất, keo đất và khả năng hấp phụ của đất; Điều tra, lấy mẫu và xử lý 

được mẫu đất; sử dụng được các trang thiết bị hiện đại để phân tích các chỉ tiêu cơ bản 

về tính chất nông hóa đất;  Đánh giá được các đặc tính nông hóa đất, phẫu diện đất làm 

cơ sở lựa chọn các đối tượng cây trồng phù hợp cho từng vùng đất. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức:  

- Hiểu và giải thích được những kiến thức cơ bản về đất, độ phì nhiêu, thành 

phần của đất, nguồn gốc của đất, quá trình phong hóa và quá trình hình thành đất. 

 - Hiểu và giải thích được các đặc tính  cơ bản của đất bao gồm: hàm lượng các 

chất hữu cơ, các nguyên tố dinh dưỡng trong đất, thành phần cơ giới và kết cấu đất, 

nước trong đất, phản ứng của đất, keo đất và khả năng hấp phụ của đất,. 

- Vận dụng được các kiến thức về đất trong việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá 

các đặc tính lý, hóa học cơ bản của đất làm cơ sở lựa chọn bố trí các đối tượng cây 

trồng phù hợp trên đất canh tác.  

2.2. Về kỹ năng:  

- Điều tra thu thập, lấy mẫu và xử lý được mẫu đất phục vụ phân tích các chỉ 

tiêu nông hóa đất. Nắm vững được quy trình phân tích một số các chỉ tiêu lý hóa học 

cơ bản của đất. 

- Phân tích được một số các chỉ tiêu cơ bản về tính chất nông hóa đất, cập nhật 

và sử dụng được một số trang thiết bị hiện đại trong phòng thí nghiệm phục vụ phân 

tích các chỉ tiêu trên. 

- Nhận biết được một số loại đất chủ yếu ở Việt Nam. 

2.3. Về thái độ:  
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Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của việc hiểu được các đặc tính nông 

hóa của đất trong lĩnh vực lâm nghiệp góp phần sử dụng đất lâm nghiệp hợp lý, đạt 

hiệu quả sản xuất cao và triển nông nghiệp bền vững.   

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT

 (2TL,3TL, 3TH) 

1.1. Khái niệm chung về đất        

1.2. Sự hình thành đất          

Chương 2. CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT  (3TL,4TL, 3TH) 

2.1. Khái niệm, thành phần và nguồn gốc chất hữu cơ của đất 

2.2. Quá trình biến hóa chất hữu cơ trong đất 

2.3. Chất hữu cơ và  mùn trong đất  

Chương 3. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG 

ĐẤT          (2TL,4TL) 

3.1. Silic trong đất 

3.2.Nhôm trong đât 

3.3. Sắt trong đất 

3.4. Ca và Mg trong đất 

3.5. Lưu huỳnh trong đất 

3.6. Nitơ trong đất 

3.7. Phốtpho trong đất 

3.8. Kali trong đất 

3.9. Các nguyên tố vi lượng trong đất 

Chương 4. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI VÀ KẾT CẤU ĐẤT (3TL,4TL, 5TH)  

4.1. Thành phần cơ giới đất        

4.2. Kết cấu đất          

Chương 5. NƯỚC, KHÔNG KHÍ VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC 

CỦA ĐẤT         (3TL,3TL, 3TH) 

5.1. Nước trong đất         

5.2. Không khí trong đất 

5.3. Nhiệt trong đất 

5.4. Một số tính chất vật lý và cơ lý  của đất      

Chương 6. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT (2TL,4TL, 3TH) 
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6.1. Keo đất          

6.2. Khả năng hấp phụ của đất      

Chương 7. PHẢN ỨNG CỦA ĐẤT     (2TL,4TL, 3TH) 

7.1. Vai trò của  dung dịch đất và phản ứng đất     

7.2.  Phản ứng chua của đất 

Chương 8. PHÂN LOẠI ĐẤT Ở VIỆT NAM    (3TL,4TL, 3TH) 

8.1. Phân loại đất 

8.2. Các loại đất ở Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trần Văn Chính (2006), Giáo trình Thổ Nhưỡng học.NXB Nông nghiệp. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Văn Khoa (2000), Đất và Môi trường. NXB Giáo dục. 

2. Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm (2007), Đất và phân bón. NXB Đại học Sư phạm 

9.24. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH VÀ THỐNG KÊ LÂM NGHIỆP/  

- Số tín chỉ: 3 (20, 30, 20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  Xác suất - thống kê 
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1. Mô tả học phần:  

- Nội dung học phần: Khái niệm, phân loại về khoa học, công nghệ và nghiên cứu 

khoa học. Khái niệm và các phương pháp nghiên cứu khoa học. Khái niệm và phân loại 

đề tài nghiên cứu khoa học. Phương pháp bố trí thí nghiệm, thu thập, xử lý và phân tích số 

liệu trong lâm nghiệp.  Các sản phẩm khoa học và đề tài khoa học, phương pháp viết văn 

bản khoa học. Kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học. 

- Năng lực đạt được: phát hiện ra vấn đề cần nghiên cứu của một tình huống cụ 

thể; xây dựng được một đề cương nghiên cứu bao gồm những bước cơ bản cho một 

vấn đề cần nghiên cứu; bố trí thí nghiệm phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên 

cứu; thu thập, xử lý số liệu, trình bày kết quả số liệu nghiên cứu; viết văn bản khoa học 

và có kỹ năng trình bày báo cáo khoa học. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về khoa học, 

công nghệ và nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học. 

Phương pháp bố trí thí nghiệm, thu thập, xử lý và phân tích số liệu trong lâm nghiệp. Cách 

viết văn bản khoa học. Kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học 

để phát hiện ra vấn đề cần nghiên cứu; xây dựng đề cương nghiên cứu; viết văn bản 

khoa học và có kỹ năng trình bày báo cáo khoa học. Biết cách bố trí thí nghiệm phù hợp 

với mục tiêu và nội dung nghiên cứu; thu thập, xử lý số liệu và trình bày kết quả số 

liệu nghiên cứu. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆKHOA HỌC (3LT:4TL) 

1.1. Khoa học 

1.2. Công nghệ 

1.3. Nghiên cứu khoa học 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (4LT:4TL) 

2.1. Khái niệm phương pháp nghiên cứu khoa học  

2.2. Các phương pháp nghiên cứu khoa học thông dụng 

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU   (3LT:5TL) 

3.1. Đề tài khoa học 

3.2. Đề tài luận văn tốt nghiệp  

CHƯƠNG 4: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG LN

 (11LT:15TL) 
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4.1. Một số khái niệm thống kê 

4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm trong lâm nghiệp 

4.3. Sử dụng phương pháp thống kê để xử lý và phân tích số liệu 

CHƯƠNG 5: VIẾT VĂN BẢN KHOA HỌC    (3LT:4TL) 

5.1. Viết tài liệu khoa học 

5.2. Viết báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học 

CHƯƠNG 6: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH    (3LT:4TL) 

6.1. Báo cáo khoa học 

6.2. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc 

học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành xử lý số liệu và hướng dẫn thuyết trình, tài liệu 

học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngô Kim Khôi (2006), Phân tích thống kê trong 

lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Hoàng Nghĩa(Chủ biên, 2001), Phương pháp nghiên cứu trong lâm nghiệp 

– phần 1, 2. NXB Nông nghiệp. 

2. Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình (2006), Khai thác và sử dụng SPSS để xử lý 

số liệu nghiên cứu trong lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp. 

9.25. ĐO ĐẠC LÂM NGHIỆP/ Forestry geodesy 
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- Số tín chỉ: 3 (20, 30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  Xác suất thống kê 

1. Mô tả học phần:  

- Nội dung học phần: Kiến thức về cơ sở hình học của bản đồ, hình dạng, kích 

thước quả đất và cách biểu thị mặt đất, các phép chiếu trong đo đạc, sai số trong đo 

đạc; nắm được phương pháp sử dụng, khai thác bản đồ.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, 

tác dụng của các loại máy móc, dụng cụ đo đạc; nắm được phương pháp đo góc, đo 

dài, đo cao. Cơ sở lưới khống chế đo đạc, phương pháp xây dựng lưới khống chế mặt 

bằng và lưới khống chế độ cao. Phương pháp đo vẽ bản đồ, ứng dụng GIS và GPS 

trong đo đạc lâm nghiệp. 

- Năng lực đạt được: Khai thác, sử dụng được bản đồ, sử dụng máy móc, dụng 

cụ đo vẽ bản đồ, thực hiện được các bước, làm được các thao tác đo vẽ bản đồ. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về cơ sở 

hình học của bản đồ, hình dạng, kích thước quả đất và cách biểu thị mặt đất, các phép 

chiếu trong đo đạc, sai số trong đo đạc; nắm được phương pháp sử dụng, khai thác bản 

đồ. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tác dụng của các loại máy móc, dụng cụ đo đạc; 

nắm được phương pháp đo góc, đo dài, đo cao. Cơ sở lưới khống chế đo đạc, phương 

pháp xây dựng lưới khống chế mặt bằng và lưới khống chế độ cao. Phương pháp đo vẽ 

bản đồ, ứng dụng GIS và GPS trong đo đạc lâm nghiệp. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  Người học có khả năng Khai thác, sử dụng được bản đồ, sử 

dụng máy móc, dụng cụ đo vẽ bản đồ, thực hiện được các bước, làm được các thao tác 

đo vẽ bản đồ. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

BÀI MỞ ĐẦU        (1LT:1TL) 

0.1. Khái niệm về đo đạc 

0.2. Đối tượng của môn học 

0.3. Nhiệm vụ của môn học 

0.4. Lược sử phát triển của môn học 

0.5. Đặc điểm học phần và phương pháp học tập 

CHƯƠNG 1. QUẢ ĐẤT VÀ CÁCH BIỂU THỊ MẶT ĐẤT (3LT:4TL) 

1.1. Hình dạng, kích thước quả đất và ảnh hưởng của độ cong quả đất đến kết quả đo 
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1.2. Hệ toạ độ và hệ độ cao 

1.3. Phép chiếu đo vẽ bản đồ và hệ toạ độ 

1.4. Bản đồ và mặt cắt 

1.5. Phân mảnh và đánh số bản đồ 

1.6. Hai bài toán trắc địa cơ bản 

CHƯƠNG 2. SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC    (2LT:4TL:5TH) 

2.1. Khái niệm  

2.2. Phân loại sai số 

2.3. Đánh giá độ chính xác của đại lượng đo trực tiếp 

2.4. Đánh giá độ chính xác của đại lượng đo gián tiếp 

2.5. Một số đơn vị thường dùng trong đo đạc  

CHƯƠNG 3. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ (2LT:4TL) 

3.1. Định hướng bản đồ 

3.2. Nhận dạng địa hình trên bản đồ 

3.3. Xác định vị trí một điểm trên bản đồ 

3.4. Đo, tính đoạn thẳng trên bản đồ 

3.5. Đo, tính diện tích trên bản đồ 

3.6. Xác định đặc điểm lưu vực nước 

3.7. Can vẽ và thu phóng bản đồ 

CHƯƠNG 4. ĐO CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN    (5LT:4TL:5TH) 

4.1. Đo góc 

4.2. Định hướng đường thẳng và định tuyến đo 

4.3. Đo độ dài           

4.4. Đo độ cao 

CHƯƠNG 5. LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO ĐẠC    (2LT:5TL)  

5.1. Lưới khống chế mặt bằng 

5.2. Lưới khống chế độ cao 

CHƯƠNG 6. ĐO VẼ BẢN ĐỒ      (2LT:4TL:5TH) 

6.1. Đo vẽ thành lập bản đồ 

6.2. Các phương pháp đo vẽ địa hình       

CHƯƠNG 7. ĐO ĐẠC BẢN ĐỔ TRONG LÂM NGHIỆP  (3LT:5TL:5TH) 

7.1. Đặc điểm công tác thành lập bản đồ lâm nghiệp  
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7.2. Phân loại bản đồ lâm nghiệp 

7.3. Vẽ bản đồ bằng phương pháp thủ công 

7.4. Ứng dụng công nghệ GIS vẽ bản đồ 

7.5. Hệ thống định vị toàn cầu 

7.6. Đo vẽ bổ sung bản đồ, đo vẽ mặt cắt, đo vẽ đường ô tô lâm nghiệp  

7.7. Quản lý bản đồ lâm nghiệp 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Thanh Tiến, Vũ Văn Thông, Lê Văn Thơ, Đặng Thị Thu Hà, Phạm Mạnh 

Hà (2008), Giáo trìnhđo đạc lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Văn Chuyên (2010), Trắc địa đại cương. NXB Xây dựng Hà nội. 

2. Nguyễn Trọng San (2006), Giáo trình đo đạc địa chính. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.26. ĐA DẠNG SINH HỌC/Biodiversity 

- Số tín chỉ: 02 (15,20,10) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết: Sinh thái môi trường, Sinh lý thực vật 

1. Mô tả học phần: 
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- Nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về đa dạng sinh học; sự phân bố và giá trị 

của đa dạng sinh học đối với đời sống con người. Sự suy thoái và các tổn thất về đa dạng 

sinh học hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới: sự tuyệt chủng, các nguyên nhân gây nên 

sự tuyệt chủng của các loài. Sự suy thoái đa dạng sinh học của Việt Nam hiện nay. Các 

mức độ của đa dạng sinh học đa dạng sinh học, tính đa dạng sinh học ở các hệ sinh thái 

khác nhau, các khu sinh học chính trên thế giới hiện nay. Đặc điểm đa dạng sinh học ở 

nước ta, nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học và các giải pháp bảo tồn. Bảo tồn đa 

dạng sinh học, các công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học. Mức độ đe dọa tuyệt 

chủng, thang bậc phân hạng mức đe dọa theo IUCN. Các hình thức bảo tồn đang được áp 

dụng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam và điều tra, giám sát đa dạng sinh học 

- Năng lực đạt được:  Hiểu rõ và trình bày được các khái niệm cơ bản về đa dạng 

sinh học. Nhận thức đầy đủ những giá trị của đa dạng sinh học mang lại cho con người. 

Giải thích được các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và các biện pháp bảo tồn 

đa dạng sinh học đang được áp dụng hiện nay. Có thể định lượng và đánh giá được mức 

độ đa dạng sinh học của một khu vực cụ thể. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Trình bày được các khái niệm cơ bản về đa dạng sinh học; giá trị của đa dạng sinh 

học đối với đời sống con người và nguyên nhân gây ra suy thoái đa dạng sinh học; phân 

biệt được các mức độ của đa dạng sinh học, tính đa dạng sinh học ở các hệ sinh thái khác 

nhau, các khu sinh học chính trên thế giới hiện nay; đánh giá được tính đa dạng sinh học ở 

từng khu vực theo các chỉ tiêu thông dụng và các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học hiện 

nay; phân tích được các đặc điểm đa dạng sinh học ở nước ta, nguyên nhân suy thoái đa 

dạng sinh học và các giải pháp bảo tồn; xác định được mức độ đe dọa tuyệt chủng, thang 

bậc phân hạng mức đe dọa theo IUCN 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Xác định được đặc điểm đa dạng sinh học ở các hệ sinh thái khác nhau, từ đó có 

thể định lượng, so sánh, đánh giá mức độ đa dạng sinh học theo các chỉ tiêu thông dụng. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. LÝ THUYẾT 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC(4LT:6TL) 

1.1. Sơ lược lịch sử về đa dạng sinh học  

1.2. Định nghĩa về đa dạng sinh học 

1.3. Phân loại đa dạng sinh học 

1.4. Giá trị của đa dạng sinh học 
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1.5. Đánh giá đa dạng sinh học 

CHƯƠNG 2: SỰ SUY THOÁI VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNH SINH HỌC(5LT:8TL) 

2.1. Sự suy thoái đa dạng sinh học 

2.2. Sự suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam 

2.3. Những công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học 

2.4. Phát triển bền vững và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học 

CHƯƠNG 3: ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM(6LT:6TL) 

3.1. Đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái 

3.2. Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 

3.3. Các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học 

B. THỰC HÀNH: (10 tiết) 

1. Điều tra, đánh giá sự đa dạng sinh học trong các sinh cảnh. 

2. Tham quan, xác định các loài động thực vật quí hiếm tại khu vực  

3.Xác định mức độ đe dọa tuyệt chủng của một số loài dựa trên số liệu điều tra, khảo sát. 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), tham dự đủ 100% số giờ thực 

hành, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, hướng dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn làm bài 

tập, thực hành. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Đồng Thanh Hải (2009), Giáo trình Đa dạng sinh học. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

Tài liệu tham khảo: 
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1. Nguyễn Hoàng Nghĩa (1997),  Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật rừng. NXB Nông 

nghiệp, Hà nội. 

2. Lê Trọng Cúc (2002), Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên. NXB ĐH QG Hà nội. 

9.26. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. CÂY RỪNG/Forest plants  

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  Thùc vËthọc 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: khái niệm về thực vật rừng, vai trò thực vật rừng trong tự 

nhiên, Đối tượng và nội dung, hình thái và cấu trúc hình thái, hiện tượng học thực vật 

rừng, khu phân bố của cây rừng, một số quy luật sinh thái cơ bản, hiện tượng học và 

phân loại cây rừng. Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học, sinh thái học, phân bố và 

giá trị sử dụng của cây rừng thuộc ngành thực vật Hạt trần và ngành thực vật Hạt kín. 

- Năng lực đạt được: Phân biệt được các đặc điểm hình thái của thực vật trong 

thiên nhiên và phân biệt được các bộ, họ thông qua các loài đại diện. Nhận mặt được 

một số loài cây gỗ, cây bụi, dây leo, thảm tươi có giá trị sử dụng trong rừng tự nhiên ở 

Việt Nam. Biết cách thu hái, mô tả, ghi chép và làm tiêu bản thực vật, làm bảng tra 

nhận biết cây rừng. 

2.Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

-  Nắm được các khái niệm về thực vật rừng, các cơ quan sinh dưỡng, cơ quan 

sinh sản và biết phân loại thực vật, đặc điểm các loài cây lâm nghiệp thuộc ngành 

Thông và ngành Ngọc lan. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Phân biệt được các đặc điểm hình thái của thực vật trong thiên nhiên và phân 

biệt được các bộ, họ thông qua các loài đại diện. 

- Nhận mặt được một số loài cây gỗ, cây bụi, dây leo, thảm tươi có giá trị sử 

dụng trong rừng tự nhiên ở Việt Nam. 

- Biết cách thu hái, mô tả, ghi chép và làm tiêu bản thực vật, làm bảng tra nhận 

biết cây rừng. 

2.3. Về thái độ: 
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Thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của môn học. Yêu thích môn học và ngành 

học mà mình đang theo học. Biết tôn trọng thầy cô và đồng nghiệp. Thực hiện đúng và 

đầy đủ các nội dung học tập, các nội quy, quy định của nhà trường và giáo viên môn học 

yêu cầu. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tác phong học tập, rèn luyện nghiêm túc, khoa 

học. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

A. LÝ THUYẾT, THẢO LUẬN. 

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU       (1TL,1TL) 

1.1. Khái niệm về thực vật rừng 

1.2. Vai trò thực vật rừng trong tự nhiên 

1.3. Đối tượng và nội dung 

1.4. Vị trí và quan hệ môn học Thực vật rừng với các môn học khác 

1.5. Phương pháp nghiên cứu thực vật rừng 

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ THỰC VẬT RỪNG  (2TL,4TL) 

2.1. Hình thái và cấu trúc hình thái cây rừng 

2.2. Hiện tượng học thực vật rừng 

2.3. Khu phân bố của cây rừng 

2.4. Một số quy luật sinh thái cơ bản 

2.5. Phân loại cây rừng 

CHƯƠNG 3: CÂY RỪNG THUỘC NGÀNH THÔNG   (3TL,5TL, 4TH) 

3.1. Cây rừng thuộc họ Thông 

3.2. Cây rừng thuộc họ Kim giao 

3.3. Cây rừng thuộc họ Hoàng đàn 

CHƯƠNG 4: CÂY RỪNG THUỘC NGÀNH NGỌC LAN      (10TL,14TL, 12TH) 

4.1. Cây rừng thuộc họ Ngọc Lan 

4.2. Cây rừng thuộc họ Re 

4.3. Cây rừng thuộc họ Du 

4.4. Cây rừng thuộc họ Dâu tằm 

4.5. Cây rừng thuộc họ Phi lao 

4.6. Cây rừng thuộc họ Dẻ 

4.7. Cây rừng thuộc họ Hồ đào 

4.8. Cây rừng thuộc họ Dầu 

4.9. Cây rừng thuộc họ Măng cụt4 
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4.10. Cây rừng thuộc họ Bồ đề 

4.11. Cây rừng thuộc họ Thị 

4.12. Cây rừng thuộc họ Sến 

4.13. Cây rừng thuộc họ Đay 

4.14. Cây rừng thuộc họ Thầu dầu 

4.15. Cây rừng thuộc họ Dó (Trầm) 

4.16. Cây rừng thuộc họ Trinh nữ 

4.17. Cây rừng thuộc họ Vang 

4.18. Cây rừng thuộc họ Đậu 

4.19. Cây rừng thuộc họ Đước 

4.20. Cây rừng thuộc họ Sim 

4.21. Cây rừng thuộc họ Xoài 

4.22. Cây rừng thuộc họ Trám 

4.23. Cây rừng thuộc họ Xoan 

4.24. Cây rừng thuộc họ Bồ hòn 

4.25. Cây rừng thuộc họ Cà phê 

4.26. Cây rừng thuộc họ Đinh 

4.27. Cây rừng thuộc họ Tếch 

CHƯƠNG 5: CÂY RỪNG THUỘC LỚP HÀNH  (4TL,6TL, 4TH) 

5.1. Cây rừng thuộc họ Gừng 

5.2. Cây rừng thuộc họ Củ Nâu 

5.3. Cây rừng thuộc họ Hòa thảo 

5.4. Cây rừng thuộc họ Cau dừa 

B. THỰC HÀNH 

 BÀI 1: Mô tả hình thái thực vật       (5 tiết) 

 BÀI 2: Mô tả đặc điểm hình thái của các loài thuộc ngành Thông qua các tiêu 

bản khô           (5 tiết) 

 BÀI 3: Mô tả đặc điểm hình thái của các loài thuộc ngành Ngọc Lan qua các 

tiêu bản khô           (5 tiết) 

 BÀI 4: Nhận dạng các loài thực vật ngoài thực địa.    (5 tiết) 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 
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5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên(2008), Thực vật rừng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Mộng Chân, Đoàn Sĩ Hiền, Lê Nguyên (1999). Cây rừng Việt Nam (tập 1, 2). 

NXBGD HN. 

2. Phạm Hoàng Hộ, (1999),Cây cỏ Việt Nam. NXB Trẻ TP.HCM 

B. CÂY XANH ĐÔ THỊ/Urban Tree 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  Thùc vËthọc 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần:Đặc điểm đô thị, đặc điểm cây xanh đô thị. Chức năng của 

cây xanh đô thị. Đặc điểm sinh trưởng phát triển cây thân gỗ. Quản lý, nuôi dưỡng cây 

xanh đô thị. Xén tỉa, chỉnh hình cây xanh đô thị. Kỹ thuật trồng cây xanh đô thị 

 - Năng lực đạt được: Phân biệt được các loài cây xanh được phép trồng, không 

được phép trồng, hạn chế trồng trong các đô thị. Thực hiện được các hoạt động sản xuất 

từ khâu thiêt kế, chỉ đạo thi công: chăm sóc, quản lý và trồng cây xanh đô thị. 

2.Mục tiêu của học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và những kỹ năng về 

chăm sóc, quản lý và trồng cây xanh đô thị; có thể triển khai được một số nghiên cứu và 

ứng dụng cụ thể. 
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2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Sau khi học xong chương trình, sinh viên có khả năng tổ chức 

tốt các hoạt động sản xuất từ khâu thiêt kế, chỉ đạo thi công: chăm sóc, quản lý và trồng 

cây xanh đô thị. 

2.3. Mục tiêu về thái độ: Sinh viên được rèn luyện tính nghiêm túc, trung thực trong 

nghiên cứu khoa học, yêu ngành, yêu nghề. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

A. LÝ THUYẾT 

Chương 1. MỞ ĐẦU       (LT: 1; TL: 5) 

1.1. Đặc điểm khu đô thị, khu dân cư 

1.2. Đặc điểm cây xanh đô thị 

1.3. Yêu cầu đối với cây xanh đô thị 

Chương 2. CHỨC NĂNG CỦA CÂY XANH ĐÔ THỊ  (LT: 4; TL: 8) 

2.1. Chức năng cải thiện môi trường sống 

2.2. Chức năng phòng hộ 

2.3. Chức năng làm đẹp (Kiến tạo cảnh quan) 

2.4. Chức năng sản xuất 

Chương 3. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA CÂY XANH ĐÔ THỊ  (LT: 5; TL: 6) 

3.1. Các bộ phận của cây thân gỗ 

3.2. Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây thân gỗ 

3.3. Môi trường sống của thực vật thân gỗ 

Chương 4. QUẢN LÝ, NUÔI DƯỠNG CÂY XANH ĐÔ THỊ (LT: 6; TL: 6) 

4.1. Quản lý đất 

4.2. Bón phân 

4.3. Tưới nước, thoát nước 

4.4. Các quản lý chăm sóc khác đối với cây xanh đô thị 

Chương 5: XÉN TỈA, CHỈNH HÌNH CÂY XANH ĐÔ THỊ  (LT: 4; TL: 5) 

5.1. Ý nghĩa và nguyên tắc xén tỉa chỉnh hình cây xanh đô thị 

5.2. Kỹ thuật xén tỉa và chỉnh hình cây xanh đô thị 

5.3. Xén tỉa chỉnh hình một số loại cây xanh đô thị 

Chương 6. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ  (LT: 2; TL: 0) 

6.1. Kỹ thuật đánh chuyển cây xanh đô thị 

6.2. Kỹ thuật trồng cây xanh đô thị 

B. THỰC HÀNH         20 tiết 
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- Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh trưởng, sâu bệnh hại cây; điều tra các 

biện pháp kỹ thuật tác động  trong công tác quản lí, chăm sóc, trồng,.v.v.. đối với cây 

xanh trên các tuyến phố. 

- Đánh giá công tác quản lí, nuôi dưỡng, chăm sóc cây xanh đối với từng tuyến 

phố  

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trương Hữu Tuyên (1983). Trồng cây xanh đô thị. NXB NN, Hà Nội,. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Ngô Quang Đê, Nguyễn Hữu Vĩnh (1997), Trồng rừng. NXB NN, Hà Nội. 

9.28. KỸ THUẬT LÂM SINH/Practice of silviculture   

 - Số tín chỉ: 04 (28, 39,25) 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết: Sinh thái rừng 

1. Mô tả học phần  

- Nội dung học phần: Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật lâm sinh. Kỹ thuật nuôi 

dưỡng rừng: khái niệm, cơ sở lý luận và khoa học của kỹ thuật nuôi dưỡng rừng; mục 

tiêu, tác dụng và nhiệm vụ của chặt nuôi dưỡng rừng; những vấn đề cơ bản của kỹ 

thuật nuôi dưỡng rừng; các loại chặt nuôi dưỡng và các chỉ tiêu kỹ thuật trong chặt 
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nuôi dưỡng; chặt nuôi dưỡng rừng ở Việt nam. Các phương thức lâm sinh: phương 

thức lâm sinh cho rừng đều tuổi, rừng khác tuổi và rừng thứ sinh nghèo. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên phân biệt được các phương thức lâm sinh, thiết 

kế được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào từng trạng thái rừng cụ thể. 

Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cụ thể ngoài thực địa. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức : Trang bị cho người học các kiến thức về các guyên lý cơ 

bản của kỹ thuật lâm sinh. Khái niệm, cơ sở lý luận và khoa học của kỹ thuật nuôi 

dưỡng rừng; mục tiêu, tác dụng và nhiệm vụ của chặt nuôi dưỡng rừng; những vấn đề 

cơ bản của kỹ thuật nuôi dưỡng rừng; các loại chặt nuôi dưỡng và các chỉ tiêu kỹ thuật 

trong chặt nuôi dưỡng; chặt nuôi dưỡng rừng ở Việt nam. Các phương thức lâm sinh: 

phương thức lâm sinh cho rừng đều tuổi, rừng khác tuổi và rừng thứ sinh nghèo. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Người học có khả năng vận dụng các nguyên lý kỹ thuật 

lâm sinh trong việc lựa chọn các giải pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp với mục đích 

kinh doanh, đặc điểm sinh vật học của cây trồng và thực trạng phát triển khoa học - xã 

hội cho một đối tượng rừng cụ thể nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng. 

3. Nội dung học phần 

CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT LÂM SINH (LT: 4; TL,BT: 5) 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Những đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái rừng liên quan tới kỹ thuật lâm sinh 

1.3. Những tiền đề xác định phương thức lâm sinh 

1.4. Tiêu chuẩn đánh giá phương thức lâm sinh 

1.5. Lịch sử và xu hướng phát triển của kỹ thuật lâm sinh 

CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG RỪNG       (LT: 8; TL,BT: 10) 

2.1. Khái niệm chung 

2.2. Cơ sở lý luận của chặt nuôi dưỡng rừng 

2.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của chặt nuôi dưỡng 

2.4. Các loại chặt nuôi dưỡng 

2.5. Các phương pháp chặt nuôi dưỡng 

2.6. Các chỉ tiêu kỹ thuật trong chặt nuôi dưỡng 

2.7. Phân cấp cây rừng trong chặt nuôi dưỡng 

2.8. Chặt nuôi dưỡng rừng ở Việt Nam 

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG THỨC LÂM SINH CHO RỪNG ĐỀU TUỔI  

         (LT: 5; TL,BT: 7) 
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3.1. Phương thức khai thác trắng 

3.2. Phương thức khai thác dần 

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG THỨC LÂM SINH CHO RỪNG KHÁC TUỔI 

(LT: 5; TL,BT: 8) 

4.1. Phương thức khai thác chọn 

4.2. Phương thức lâm sinh trong kinh doanh rừng chồi – hạt 

4.3. Kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng chồi ở Việt Nam 

CHƯƠNG 5. KỸ THUẬT LÂM SINH CHO RỪNG THỨ SINH NGHÈO 

         (LT: 6; TL,BT: 9) 

5.1. Rừng thứ sinh và đặc điểm của rừng thứ sinh nghèo 

5.2. Lược sử hình thành và phát triển của các biện pháp xử lý lâm sinh cho rừng thứ 

sinh nghèo ở Việt Nam 

5.3. Một số kỹ thuật lâm sinh cho rừng thứ sinh nghèo hiện nay 

B. PHẦN THỰC HÀNH       25 tiết   

 - Điều tra xác định hiện trạng lâm phần. Đề xuất phương thức lâm sinh tác động 

cho phù hợp với hiện trạng của lâm phần đó. 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), dự thi đầy đủ các bài kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Đặng Kim Vui, Lương Thị Anh (2013), Giáo trình kỹ thuật lâm sinh. Đại học Nông 

lâm Thái nguyên 
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Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim (2003), Lâm học. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

2. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan (2005), Sinh thái rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.29. ĐỘNG VẬT RỪNG/Wildlife      

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Lâm học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung: Tổng quan về động vật, phân loại động vật có xương sống, tài 

nguyên động vật rừng, các nhóm ếch, nhái, bò sát, chim, thú và Quản lý, bảo vệ động 

vật hoang dã (động vật rừng).  

Năng lực đạt được: nắm vững những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổng quan 

động vật; phân loại động vật, tài nguyên động vật rừng, các lớp ếch, nhái, bò sát, chim, 

thú trên các phương diện: đặc điểm nhận biết, sinh thái, tập tính, phân bố, giá trị sử dụng, 

thực trạng ý nghĩa và quản lý bảo vệ động vật hoang dã. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức:Về kiến thức: Hiểu được vị trí và vai trò của động vật 

rừng trong hệ sinh thái rừng. Thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân trong việc việc bảo tồn 

và phát triển Đa dạng sinh học. Mô tả được những đặc điểm nhận biết, sinh thái tập 

tính, phân bố, giá trị và nhận biết, phân loại được các loài động vật rừng. Phân biệt, 

lựa chọn các kỹ thuật quản lý, bảo tồn ngoại vi (Ex - situ conservation) và bảo tồn nội 

vi (In - situ conservation) động vật rừng. Nắm vững các bước thu thập, xử lý, phân tích 

thông tin, số liệu; phương pháp điều tra giám sát động vật rừng.. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Điều tra tình hình chung, lập tuyến điều tra, phỏng vấn người dân và kỹ thuật 

thu thập vật mẫu vật, ghi chép thông tin và làm tiêu bản động phục vụ cho việc nhận 

biết, đánh giá hệ động vật rừng. Phân loại và nhận biết được các loài động vật rừng 

phổ biến có giá trị cao trong rừng, xác định đúng mức độ nguy cấp của loài theo sách 

đỏ Việt Nam và sách đỏ Thế giới.  

- Tham gia cứu hộ, cứu nạn động vật hoang dã. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng 

một số loài động vật rừng. Tổ chức cho cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ động vật 

hoang dã và thực hiện đúng luật bảo vệ và phát triển động vật rừng. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỘNG VẬT    (LT: 02; TL: 02) 
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1.1. Vị trí, vai trò của môn học 

1.2. Động vật không xương sống bậc thấp 

1.3. Động vật không xương sống bậc cao 

1.4. Ngành có dây sống 

1.5. Liên lớp cá 

Chương 2. LỚP ẾCH NHÁI VÀ ẾCH NHÁI RỪNG VIỆT NAM 

(LT: 03; TL: 05) 

2.1.Đặc điểm chung 

2.2.Sinh thái học ếch nhái 

2.3. Ếch nhái rừng Việt Nam 

Chương 3. BÒ SÁT VÀ BÒ SÁT RỪNG VIỆT NAM (LT: 4; TL: 6; TH: 5) 

3.1. Đặc điểm chung 

3.2. Sinh thái học Bò sát 

3.3. Bò sát rừngViệt Nam 

Chương 4. LỚP CHIM VÀ CHIM RỪNG VIỆT NAM(LT: 4; TL: 6; TH: 5) 

4.1. Đặc điểm chung 

4.2. Sinh thái học chim 

4.3. Chim rừng Việt Nam 

Chương 5. LỚP THÚ VÀ THÚ RỪNG VIỆT NAM(LT: 5; TL: 7; TH: 5) 

5.1. Đặc điểm chung 

5.2. Sinh thái học 

5.3. Thú rừng Việt Nam 

Chương 6: QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT RỪNG (LT: 02; TL: 04; TH: 05) 

6.1. Vai trò và giá trị của động vật rừng 

6.2. Hiện trạng tài nguyên động vật rừng 

6.3. Bảo vệ và phát triển động vật rừng 

6.4. Điều tra giám sát động vật rừng 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 



124 
 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người 

học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Phạm Nhật, Đỗ Quang Huy( 1998),Giáo trình Động vật rừng. NXB Nông nghiệp, 

Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Nhật, Đỗ Tước (1992),Động vật rừng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

2. Phạm Nhật (2000), Bài giảng quản lý động vật rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.30. SÂU BỆNH HẠI CÂY RỪNG/insects and diseases of forest trees      

- Số tín chỉ: 4 (28;39;25) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết: Sinh học. Cây rừng 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh trưởng, phát triển của 

côn trùng; sinh thái học côn trùng; phân loại côn trùng và đặc điểm một số bộ côn 

trùng có liên quan đến lâm nghiệp; điều tra dự tính, dự báo sâu hại và các biện pháp 

phòng trừ; một số khái niệm về bệnh cây, bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền 

nhiễm; quy luật phát sinh và phát triển của bệnh; các phương pháp phòng trừ bệnh và 

một số bệnh hại cây rừng thường gặp. 

- Năng lực đạt được: giải phẫu được một số loài côn trùng côn trùng.Điều tra, 

thu thập được các loại mẫu vật sâu bệnh hại ngoài thực địa, bảo quản và xử lý mẫu.Mô 

tả các triệu chứng và quá trình biến đổi của cây bị bệnh, chẩn đoán bệnh cây và biện 

pháp phòng trừ.Pha một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh hại. 

2. Mục tiêu học phần: 
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2.1. Mục tiêu về kiến thức: Người học được trang bị các kiến thức về đặc điểm hình 

thái, sinh thái, cấu tạo của côn trùng, vật gây bệnh; triệu chứng của các bệnh cây do 

các nguyên nhân. Các phương thức sinh sản, các kiểu biến thái chính của côn trùng. Mối 

quan hệ giữa côn trùng với các nhân tố vô sinh, hữu sinh, quy luật phát sinh, phát triển 

của bệnh. Các phương pháp điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại, các phương pháp 

phòng trừ sâu bệnh hại. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  Người học có khả năng tiến hành giải phẫu được một số loài 

côn trùng. Điều tra, thu thập được các loại mẫu vật sâu bệnh hại ngoài thực địa, bảo 

quản và xử lý mẫu. Mô tả được các triệu chứng và quá trình biến đổi của cây bị bệnh, 

chẩn đoán bệnh cây và biện pháp phòng trừ. Pha được một số loại thuốc phòng trừ sâu 

bệnh hại. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÔN TRÙNG 

(4LT:3TL:3TH) 

1.1. Đặc điểm hình thái của côn trùng      

1.2. Đặc điểm giải phẫu của côn trùng        

1.3. Thể xoang và vị trí các cơ quan trong thể xoang  

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔN TRÙNG 

(4TL) 

2.1. Các phương thức sinh sản của côn trùng      

2.2 Trứng của côn trùng        

2.3. Các kiểu biến thái của côn trùng  

2.4. Hiện tượng đình dục và ngủ nghỉ của côn trùng     

2.5. Vòng đời, thế hệ và lịch phát sinh của côn trùng  

CHƯƠNG 3. SINH THÁI HỌC CÔN TRÙNG          (6LT:5TL) 

3.1. Đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của sinh thái học côn trùng    

3.2. Quan hệ giữa côn trùng và môi trường     

3.3. Quần thể côn trùng và sự biến động của quần thể     

CHƯƠNG 4. PHÂN LOẠI CÔN TRÙNG VÀ ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ BỘ CÔN 

TRÙNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LÂM NGHIỆP   (2LT:4TL) 

4.1 Khái niệm và nguyên tắc phân loại 

4.2. Đơn vị phân loại của côn trùng 

4.3. Đặc điểm một số bộ côn trùng chủ yếu có liên quan đến lâm nghiệp. 

CHƯƠNG 5. ĐIỀU TRA DỰ TÍNH, DỰ BÁO SÂU HẠI   (3LT:3TL:5TH) 
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5.1. Điều tra côn trùng      

5.2. Dự tính, dự báo sâu hại          

CHƯƠNG 6. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI RỪNG (2LT:4TL:5TH) 

6.1. Đặc thù của phòng trừ sâu hai trong lâm nghiệp  

6.2. Các biện pháp phòng trừ sâu hại rừng  

6.3. Phòng trừ một số loài sâu hại rừng chủ yếu 

CHƯƠNG 7. BỆNH KHÔNG TRUYỀN NHIỄM VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

         (5LT:5TL:5TH) 

7.1. Khái quát về bệnh cây 

7.2. Bệnh không truyền nhiễm 

7.3. Bệnh truyền nhiễm 

CHƯƠNG 8. QUY LUẬT PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH(2LT:4TL) 

8.1. Tính gây bệnh của vật gây bệnh 

8.2. Tính chống chịu của bệnh cây rừng 

8.3. Chuỗi xâm nhiễm và quá trình xâm nhiễm của vật gây bệnh 

8.4. Quá trình lây lan của vật gây bệnh 

8.5. Dịch bệnh cây rừng 

CHƯƠNG 9. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH CÂY 

RỪNG(2LT:4TL:5TH) 

9.1. Nguyên tắc phòng trừ bệnh cây 

9.2. Phương pháp kiểm dịch 

9.3. Phương pháp cơ giới, vật lý 

9.4. Phương pháp kỹ thuật lâm sinh 

9.5. Phương pháp sinh học 

9.6. Phương pháp hóa học 

9.7. Biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM 

CHƯƠNG 10. MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY RỪNG THƯỜNG GẶP(2LT:3TL:2TH) 

10.1. Bệnh hại lá 

10.2. Bệnh hại thân cành 

10.3. Bệnh hại rễ 

10.4. Bệnh mục cây và gỗ 
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4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trần Văn Mão (2009), bệnh cây rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Công Loanh, Nguyễn Thế Nhã (1997), Côn trùng rừng. NXB Nông nghiệp, HN. 

2. Nguyễn Thế Nhã, Trần Công Loanh, Trần Văn Mão (2001), Điều tra dự tính, dự báo 

sâu bệnh trong lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.31. QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG/ Sustainable forest management 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Cây rừng, Sinh thái rừng 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dunghọc phần: Tổng quan về tài nguyên rừng. Sử dụng và phát triển bền 

vững tài nguyên rừng. Chứng chỉ quản lý rừng bền vững và tiến trình đánh giá rừng 

theo tiêu chuẩn quản lý bền vững. 

- Năng lực đạt được: Phân tích được các chỉ tiêu cần đạt được của một khu rừng 

được cấp chứng chỉ. Thực hiện được các nội dung để đánh giá một khu rừng đạt chuẩn 

quản lý rừng bền vững quốc gia.  

2. Mục tiêu học phần: 



128 
 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Nhận thức vai trò của rừng. Hiểu và phân tích được diễn biến tài nguyên rừng trên thế 

giới và ở Việt Nam. Hiểu và giải thích được nội dung, nguyên tắc quản lý, sử dụng, 

phát triển bền vững tài nguyên rừng. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Phân tích các nguyên nhân làm suy thoái rừng. Nhận biết, phân tích đánh giá các tiêu 

chí, chỉ số đánh giá trong quản lý bền vững tài nguyên rừng. Phân tích được nội dung, 

trình tự các bước trong quá trình cấp chứng chỉ rừng. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. Lý thuyết 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG   (LT: 3; TL: 6) 

1.1. Vai trò của rừng 

1.2. Thực trạng tài nguyên rừng  

1.3. Nguyên nhân suy thoái rừng 

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN RỪNG (LT: 3; 

TL: 6) 

2.1. Sử dụng rừng 

2.2. Quản lý rừng 

CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN RỪNG (LT: 4; TL: 6) 

3.1. Chiến lược phát triển rừng trên thế giới và Việt Nam 

3.2. Cơ chế chính sách phát triển rừng bền vững 

CHƯƠNG 4. CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG  (LT: 5; TL: 6) 

4.1. Bối cảnh 

4.2. Các hệ thống cấp chứng chỉ rừng 

4.3. Các nguyên tắc và tiêu chí quản lý rừng bền vững của FSC 

4.4. Chứng chỉ rừng ở Việt Nam 

CHƯƠNG 5. TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỪNG THEO TIÊU CHUẨN QUẢN 

LÝ RỪNG BỀN VỮNG       (LT: 5; TL: 6) 

5.1. Các thành phần liên quan đến tiến trình đánh giá rừng  

5.2. Tiến trình đánh giá và trách nhiệm của các thành phần liên quan trong quá trình 

đánh giá rừng ngoài hiện trường. 

5.3. Các hoạt động sau khi khảo sát ngoài hiện trường 

B. Thực hành 
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 - Điều tra xác định các chỉ tiêu trong đánh giá rừng theo tiêu chuẩn QLRBV 

- Viết báo cáo đánh giá hiện trạng rừng theo các chỉ tiêu điều tra. 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), dự thi đầy đủ các bài kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Học liệu bắt buộc 

1. Vũ Nhâm, (2007). BG Quản lý rừng bền vững. Trường Đại học Lâm nghiệp. 

Học liệu tham khảo 

1. Vũ Tiến Hinh, Vũ Văn Nhâm (1992),  Điều tra, quy hoạch điều chế rừng. Trường 

ĐHLN. 

2. Bộ NN& phát triển nông thôn (2006), Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, chương quản lý 

rừng bền vững. NXB Giao thông vận tải. 

9.32. ĐIỀU TRA RỪNG/Forest inventory     

 - Số tín chỉ: 04 (28;39;25) 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết: PP NCKH và thống kê LN; Cây rừng 

1. Mô tả học phần  

- Nội dung học phần: Đo thể tích thân cây ngả, thân cây đứng, đo tán cây và vỏ 

cây, điều tra tăng trưởng cây rừng; các nhân tố điều tra lâm phần và phương pháp xác 

định, sinh trưởng và tăng trưởng lâm phần; các phương pháp điều tra tài nguyên rừng, 

thống kê diện tích, điều tra trữ lượng; nhận thức tổng quát về quy hoạch lâm nghiệp, tổ 
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chức thời gian và không gian rừng; điều chỉnh sản lượng rừng; điều tra điều kiện sản 

xuất lâm nghiệp, quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp; các bước công việc trong 

công tác quy hoạch lâm nghiệp, nội dung thuyết minh phương án quy hoạch lâm 

nghiệp. 

- Năng lực đạt được: Sử dụng thành thạo các dụng cụ điều tra và xác định được 

các nhân tố điều tra trong điều tra cây riêng lẻ, các nhân tố của lâm phần và tài nguyên 

rừng. Phân tích, xử lý, tổng hợp số liệu, lập bảng biểu trong điều tra đánh giá tài 

nguyên rừng, điều tra điều kiện cơ bản của đối tượng quy hoạch.Thực hiện và chỉ đạo 

thực hiện công tác điều tra đánh giá tài nguyên rừng, điều chỉnh sản lượng rừng, xây 

dựng phương quy hoạch lâm nghiệp cho đối tượng quy hoạch phù hợp với thực tế, có 

tính khả thi và có tác dụng chỉ đạo sản xuất. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức : Trang bị cho người học các kiến thức về các quy luật hình 

dạng thân cây, quy luật về kết cấu lâm phần, quy luật sinh trưởng và tăng trưởng của 

cây rừng. Phương pháp đo tính các bộ phận trên thân cây riêng lẻ, các công thức tính 

thể tích thân cây ngả, cây đứng, tăng trưởng cây rừng. Phương pháp điều tra, xác định 

các nhân tố của lâm phần. Phương pháp điều tra tài nguyên rừng. Tổng quát về quy 

hoạch lâm nghiệp, nội dung của tổ chức thời gian và không gian rừng, các phương 

pháp điều chỉnh sản lượng rừng, phương pháp điều tra điều kiện cơ bản của đối tượng 

quy hoạch và các bước công việc trong công tác quy hoạch lâm nghiệp. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ điều tra và xác định được 

các nhân tố điều tra trong điều tra cây riêng lẻ, điều tra lâm phần và tài nguyên rừng. 

Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác điều tra đánh giá tài nguyên rừng, điều chỉnh 

sản lượng rừng, xây dựng phương quy hoạch lâm nghiệp cho đối tượng quy hoạch phù 

hợp với thực tế, có tính khả thi và có tác dụng chỉ đạo sản xuất. 

3. Nội dung học phần 

BÀI MỞ ĐẦU         (1LT) 

1. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ và đối tượng và lịch sử ra đời của điều tra rừng 

2. Khái quát đặc điểm tài nguyên gỗ rừng Việt Nam      

CHƯƠNG 1. ĐIỀU TRA CÂY RIÊNG LẺ    (5LT:5TL:5TH) 

1.1. Nghiên cứu hình dạng thân cây      

1.2. Đo tính thể tích thân cây ngả      

1.3. Đo tính thể tích thân cây đứng      

1.4. Đo tán cây và vỏ cây        

1.5. Điều tra tăng trưởng cây rừng      
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU TRA LÂM PHẦN     (5LT:8TL:5TH) 

2.1. Lâm phần và một số quy luật phân bố và tương quan  

2.2. Các nhân tố điều tra lâm phần và phương pháp xác định  

2.3. Sinh trưởng và tăng trưởng lâm phần    

CHƯƠNG 3. ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN RỪNG   (2LT:4TL:5TH) 

3.1. Các phương pháp điều tra tài nguyên rừng 

3.2. Thống kê diện tích 

3.3. Điều tra trữ lượng 

CHƯƠNG 4. NHẬN THỨC TỔNG QUÁT VỀ QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP 

(1LT:2TL) 

4.1. Khái niệm về QHLN 

4.2. Mục đích, nhiệm vụ của QHLN 

4.3. Mối quan hệ giữa QHLN với các môn học khác 

4.4. Lịch sử hình thành và phát triển của QHLN 

CHƯƠNG 5. TỔ CHỨC THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN RỪNG(2LT:4TL) 

5.1. Một số khái niệm cơ bản về thời gian 

5.2. Tổ chức không gian rừng 

CHƯƠNG 6. ĐIỀU CHỈNH SẢN LƯỢNG    (2LT:2TL) 

6.1. Lý do khai thác rừng 

6.2. Các phương pháp điều chỉnh sản lượng 

CHƯƠNG 7. ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH LÂM 

NGHIỆP(4LT:4TL)    

7.1. QHLN cho các cấp quản lý lãnh thổ 

7.2. QHLN cho các cấp quản lý sản xuất kinh doanh 

CHƯƠNG 8. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP 

          (3LT:4TL:5TH) 

8.1. Điều tra điều kiện cơ bản của đối tượng quy hoạch 

8.2. Quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp. 

CHƯƠNG 9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP

          (3LT:4TL:5TH) 

9.1. Hệ thống tổ chức 

9.2. Các bước công việc trong công tác QHLN 
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4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), dự thi đầy đủ các bài kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Vũ Tiến Hinh, Phạm  Ngọc Giao (1997), Điều tra rừng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên (1999), Quy hoạch lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp, HN. 

2. Viện điều tra quy hoạch rừng (1995), Sổ tay điều tra quy hoạch rừng. NXB NNHN 

9.33. GIỐNG CÂY RỪNG/Forest breeding tree    

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Công nghệ sinh học, thực vật học. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Cơ sở khoa học của cải thiện giống, khảo nghiệm loài và 

xuất xứ, các biện pháp chọn giống và tạo giống, xây dựng vườn giống và rừng giống, 

nhân giống sinh dưỡng, bảo tồn nguồn gen cây rừng, bố trí và thiết kế thí nghiệm 

giống. 

- Năng lực đạt được: Thiết kế và thực hiện được quy trình chọn giống. Thực 

hiện các biện pháp nhân giống sinh dưỡng trong lâm nghiệp và quy trình xây dựng, 

chăm sóc rừng giống, vườn giống. 

2. Mục tiêu học phần: 



133 
 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

- Trình bày được các khái niệm: cải thiện giống cây rừng; khảo nghiệm loài; 

khảo nghiệm xuất xứ; chọn lọc cây trội; khảo nghiệm hậu thế; nhân giống; vườn 

giống; rừng giống; bảo tồn nguồn gen, nội dung các bước trong cải thiện giống cây 

rừng: khảo nghiệm loài; khảo nghiệm xuất xứ; chọn lọc cây trội; gây tạo giống mới, 

xây dựng vườn giống, rừng giống; nhân giống; bảo tồn nguồn gen cây rừng. 

- Giải thích được cơ sở khoa học khi ứng dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện 

giống cây rừng. 

2.2. Mục tiêu về kiến thức: 

- Thực hiện được các bước khảo nghiệm loài và xuất xứ, biện pháp chọn và tạo 

giống mới, các bước xây dựng rừng giống và vườn giống, kỹ thuật nhân giống sinh 

dưỡng. 

 - Bố trí được thí nghiệm cải thiện giống và bảo tồn nguồn gen cây rừng. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. Lý thuyết 

Chương 1.  NHỮNG  VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CẢI THIỆN GIỐNG CÂY 

RỪNG.         (2LT:3TL) 

1.1. Khái niệm về cải thiện giống cây rừng    

1.2. Vị trí của công tác giống trong sản xuất lâm nghiệp. 

1.3. Mục tiêu của cải thiện giống cây rừng. 

1.4. Lịch sử phát triển của cải thiện giống cây rừng. 

1.5. Các bước chính trong một chương trình cải thiện  giống cây rừng. 

1.6. Bảo tồn nguồn gen cây rừng. 

Chương 2. CƠ SỞ SINH HỌC CỦA CẢI THIỆN GIỐNG CÂY 

RỪNG(2LT:2TL) 

2.1. Cấu tạo và phân chia tế bào thực vật   

2.2. Các quy luật di truyền 

2.3. Cơ sở phân tử của di truyền    

Chương 3. KHẢO NGHIỆM LOÀI VÀ XUẤT XỨ   (3LT:4TL) 

3.1. Vai trò của khảo nghiệm loài và xuất xứ trong cải thiện giống cây rừng.  

3.2. Lịch sử phát triển của khảo nghiệm loài và xuất xứ   

3.3. Loài, xuất xứ và các khái niệm liên quan. 

3.4. Trật tự công việc khi  khảo nghiệm loài và xuất xứ. 

3.5. Những nguyên tắc chính khi chọn loài, chọn xuất xứ và chọn cây thu hái hạt. 
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3.6. Xây dựng và đánh giá khảo nghiệm loài và xuất xứ. 

3.7. Các bước tiến hành khảo nghiệm loài và xuất xứ. 

3.8. Một số kết quả khảo nghiệm loài và xuất xứ ở Việt nam. 

Chương 4. CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ(3LT:4TL) 

4.1. Khái niệm chung về chọn lọc.  

4.2. Các phương pháp chọn lọc cơ bản.  

4.3. Các nguyên tắc chung khi chọn lọc cây trội.  

4.4. Tiêu chuẩn đánh giá cây trội.  

4.5. Phương pháp xác định cây trội.  

4.6. Khảo nghiệm hậu thế.  

Chương 5. GÂY TẠO GIỐNG MỚI     (2LT:3TL) 

5.1. Lai hữu tính.   

5.2. Gây giống đa bội thể và đột biến.      

Chương 6. XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG VÀ VƯỜN GIỐNG(2LT:3TL) 

6.1. Khái niệm về rừng giống và vườn giống  

6.2. Các loại rừng giống và vườn giống. 

6.3.  Xây dựng và quản lý rừng giống, vườn giống 

Chương 7. NHÂN GIỐNG SINH DƯỠNG   (2LT:4TL) 

7.1. Các phương pháp nhân giống sinh dưỡng 

7.2.  ý nghĩa của nhân giống bằng hom. 

7.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ra rễ của hom giâm. 

7.4. Sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng. 

7.5. Các biện pháp tạo hom và yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi giâm hom. 

Chương 8. BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY RỪNG   (2LT:4TL) 

8.1. Ý nghĩa của bảo tồn nguồn gen cây rừng. 

8.2. Đặc điểm của bảo tồn nguồn gen cây rừng.  

8.3. Những nhân tố chính làm căn cứ  cho chiến lược bảo tồn 

8.4. Những ưu tiên trong bảo tồn nguồn gen cây rừng.  

8.5. Các phương pháp bảo tồn nguồn gen cây rừng 

8.6. Các vấn đề liên quan  

Chương 9.BỐ TRÍ VÀ THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM TRONG CẢI THIỆN GIỐNG 

CÂY RỪNG         (2LT:2TL) 
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9.1. Những nguyên tắc chung  

9.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

9.3. Một số sơ đồ bố trí thí nghiệm thông dụng  

B. Phần thực hành 

Bài 1: Chọn cây trội và thiết kế xây dựng rừng giống chuyển hoá.   

Bài 2: Ghép cây và chiết cành. 

Bài 3: Giâm hom.         

Bài 4: Tham quan khu cải thiện giống cây rừng (khảo nghiệm, nuôi cấy invitro...) 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), dự thi đầy đủ các bài kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng (2003), Giống cây rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Đình Long, Mai Thạch Hoàng (1997), Chọn giống cây trồng. NXB NN, HN 

2. Vũ Đình Hoà (2005), Giáo trình Chọn giống cây trồng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.34. TRỒNG RỪNG/Forestation      

- Số tín chỉ: 4 (28,39,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh 
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1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Nguyên lý kỹ thuật hạt giống cây rừng, nguyên lý kỹ 

thuật tạo cây con, nguyên lý kỹ thuật tạo rừng, thâm canh rừng. Kỹ thuật trồng một số 

loài cây lâm nghiệp chủ yếu. 

- Năng lực đạt được: Thực hiện được quy trình sản xuất cây giống lâm nghiệp: 

gieo ươm, chăm sóc cây con trong giai đoạn vườn ươm. Thiết kế và thực hiện biện 

pháp kỹ thuật trồng rừng, thâm canh rừng. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

- Hiểu được nguyên lý về quá trình sinh trưởng phát triển của cá thể và quần thể 

cây rừng, những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây rừng, thông qua 

đó có cơ sở đề xuất các giải pháp kinh doanh hạt giống; nguyên lý kỹ thuật gieo ươm 

cây con từ hạt và từ hom; nguyên lý kỹ thuật chọn loại cây trồng, xác định tổ thành 

rừng trồng, xác định mật độ rừng trồng và chăm sóc rừng trồng cho các mục tiêu kinh 

doanh. 

- Nắm được phương pháp xây dựng hồ sơ thiết kế vườn ươm, thiết kế trồng 

rừng trong thời gian làm bài tập và thực hành.  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

- Thực hiện được các bước, làm được các thao tác trong công tác hạt giống 

(thời vụ lấy hạt giống, tuổi cây lấy hạt giống, cách thu hái và bảo quản hạt giống); 

- Thiết kế vườm ươm và tổ chức gieo ươm cây lâm nghiệp (xử lý hạt giống, làm 

đất gieo hạt, đóng bầu, cấy cây, làm cỏ phá váng, phòng trừ xâu bệnh…); Thiết kế và 

tổ chức triển khai có hiệu quả công tác trồng rừng (xác định thời vụ trồng, mật độ 

trồng, loài cây trồng, kết cấu trồng rừng…). 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. Lý thuyết 

Chương 1. NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT HẠT GIỐNG CÂY RỪNG(5LT:9TL) 

1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác sản xuất hạt giống cây rừng 

1.2. Năng lực ra hoa kết quả của cây rừng 

1.3. Các nhân tố hoàn cảnh ảnh hưởng đến ra hoa, kết qủa, sản lượng hạt giống cây 

rừng 

1. 4. Xây dựng và quản lý rừng giống, vườn giống 

1.5.  Điều tra dự  báo sản lượng hạt giống 

1.6. Thu hoạch và chế biến hạt giống sau thu hoạch 
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1.7.  Kiểm nghiệm phẩm chất hạt giống 

1.8. Sinh lý hạt giống sau thu hoạch 

1.9. Tuổi  thọ của hạt giống và vấn đề bảo quản hạt giống 

Chương 2.  NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT TẠO CÂY CON  (4LT:8TL) 

2.1. Xây dựng vườn ươm 

2.2. Kỹ thuật sản xuất cây con thực sinh 

2.3. Nhân giống bằng hom 

Chương 3.  NGUYÊN LÝ  KỸ THUẬT TẠO RỪNG  (6LT:8TL) 

3.1. Phân chia khu trồng rừng và nơi trồng rừng 

3.2.  Chọn loại cây trồng 

3.3. Kết cấu tổ thành rừng trồng 

3.4. Kết cấu mật độ rừng trồng 

3.5. Phối trí các điểm gieo trồng 

3.6. Làm đất trồng rừng. 

3.7. Phương thức và phương pháp trồng rừng 

3.8. Chăm sóc và bảo vệ rừng trồng 

3.9. Trồng dặm 

Chương 4.  TRỒNG RỪNG THÂM CANH    (5LT:7TL) 

4.1. Khái niệm chung 

4.2. Mục tiêu và điều kiện để trồng rừng thâm canh. 

4.3. Nội dung cơ bản của thâm canh rừng trồng. 

4.4. Hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh. 

Chương 5.     KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY  (8LT:7TL) 

5.1. Kỹ thuật trồng Thông nhựa (Pinus merkussi J.et De Vries) 

5.2. Kỹ thuật trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) 

5.3. Kỹ thuật trồng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) 

5.4. Kỹ thuật trồng quế (Cinamomum cassia BL) 

5.5. Kỹ thuật trồng Xoan ta (Melia  azedarach Linn.) 

5.6.  Kỹ thuật trồng Phi lao (Casuarina equisetifolia Fost) 

5.7.  Kỹ thuật trồng Lát hoa(Chukrasia tabularis A.Juss) 

5.8. Kỹ thuật trồng Bạch đàn trắng caman (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) 

5.9.  Kỹ thuật trồng Sao đen (Hopea odorata Roxb). 
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5.10. Kỹ thuật trồng Tếch (Tectona grandis L.) 

C. Phần thực hành 

Bài 1: Nhận mặt hạt giống cây rừng    

Bài 2.  Kiểm nghiệm phẩm chất hạt giống   

Bài 3.  Kiểm kê rừng trồng và  thiết kế trồng rừng 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), dự thi đầy đủ các bài kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Mai Quang Trường, Lương Thị Anh (2007), Giáo trình Trồng rừng. NXB Nông 

nghiệp, Hà nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Ngô Quang Đê (1985), Cơ sở chọn giống và nhân giống một số loại cây rừng. NXB 

Nông nghiệp, Hà nội. 

2. Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim Ngũ (2003), Lâm học. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.35. KHAI THÁC LÂM SẢN/Forest products harvesting   

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh 

1. Mô tả học phần: 
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- Nội dung học phần:Khái niệm về công nghệ sản xuất, công nghệ khai thác gỗ 

và lâm sản ngoài gỗ; kỹ thuật khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng; các 

khâu chủ yếu trong quá trình khai thác; công cụ và kỹ thuật khai thác lâm sản; kỹ thuật 

khai thác gỗ, tre nứa; thiết kế, lựa chọn loại hình vận xuất và kho bãi; kho lâm sản, các 

chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của kho lâm sản, các khâu sản xuất trên kho bãi; ; các 

phương pháp lựa chọn công nghệ khai thác; thiết kê, duy tu, bão dưỡng đường vận 

chuyển lâm sản và an toàn lao động trong khâu khai thác, chế biến, vận xuất và vận 

chuyển lâm sản... 

- Năng lực đạt được: thiết kế được kho bãi xếp, bốc dỡ lâm sản; thiết kế và lựa 

chọn công nghệ khai thác lâm sản. Tổ chức, hướng dẫn cho công nhân và người dân 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất, khai thác và sử dụng lâm sản 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho người học các kiến thức về khái niệm, bản 

chất của việc khai thác, vận chuyển lâm sản và lâm sản ngoài gỗ, các loại hình vận 

xuất; các bước thiết kế và lựa chọn công nghệ khai thác lâm sản, an toàn trong khai 

thác, vận suất và vận chuyển lâm sản; kỹ thuật khai thác, vận chuyển và chế biến lâm 

sản, các loại hình vận chuyển lâm sản; tính năng và hiệu quả sử dụng các loại lâm sản. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  Người học có khả năng thiết kế được kho bãi xếp, bốc dỡ 

lâm sản; thiết kế và lựa chọn công nghệ khai thác lâm sản. Thực hiện và tổ chức hướng 

dẫn công tác khai thác và sử dụng lâm sản. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG     (3LT:3TL) 

1.1. Vị trí, nhiệm vụ môn học 

1.2. Các loại rừng và lâm sản được khai thác 

1.3. Khái niệm chung 

1.4. Các khâu sản xuất chủ yếu trong quá trình khai thác lâm sản 

1.5. Các hình thức công nghệ khai thác lâm sản 

1.6. Nguyên tắc chọn xây dựng hình thức công nghệ khai thác lâm sản 

CHƯƠNG 2. CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT KHAI THÁC (4LT:6TL:10TH) 

2.1. Khái niệm chung 

2.2. Lý thuyết cắt gỗ 

2.3. Cắt phức tạp cưa gỗ 
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2.4. Công cụ và thiết bị chặt hạ 

2.5. Kỹ thuật chặt hạ gỗ và tre nứa 

2.6. Kỹ thuật khai thác nhựa thông 

2.7. Kỹ thuật khai thác vỏ quế  

2.8. Kỹ thuật khai thác cánh kiến đỏ 

2.9. Cánh kiến trắng (nhựa cây Bồ đề) 

2.10. Cọ phèn (đỏ) 

2.11. Mây nếp 

2.12. Hồi 

CHƯƠNG 3. VẬN XUẤT VÀ KHO BÃI LÂM SẢN  (4LT:7TL:5TH) 

3.1. Khái niệm chung 

3.2. Vận xuất gỗ bằng súc vật 

3.3. Máng lao gỗ 

3.4. Vận xuất gỗ bằng máy 

3.5. Vận xuất gỗ bằng tời 

3.6. Vận xuất bằng cáp treo 

3.7. Khái niệm về kho lâm sản 

3.8. Phân loại kho lâm sản 

3.9. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của kho lâm sản 

3.10. Công nghệ sản xuất trên kho lâm sản 

3.11. Thiết kế mặt bằng kho lâm sản. 

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LÂM SẢN(5LT:7TL:5TH) 

4.1. Khái niệm chung 

4.2. Nguyên tắc thiết kế 

4.3. Các phương pháp lựa chọn dây chuyền công nghệ khai thác 

4.4. Đặc điểm công nghệ khai thác rừng ở Việt Nam hiện nay 

4.5. Nội dung thiết kế công nghệ khai thác 

CHƯƠNG 5. VẬN CHUYỂN LÂM SẢN    (4LT:7TL) 

5.1. Khái niệm về vận chuyển hàng hóa 

5.2. Đặc điểm đường lâm nghiệp 

5.3. Yêu cầu kỹ thuật của đường ôtô lâm nghiệp 

5.4. Các dạng hư hỏng của đường xá 
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5.5. Duy tu bảo dưỡng đường vận chuyển 

5.6. Công tác bốc dỡ lâm sản cho ôtô và cách phân bố tải trọng hữu ích 

5.7. Những biện pháp nâng cao khả năng di động của lái xe 

5.8. Nguyên tắc lựa chọn xe và công nghệ vận chuyển lâm sản 

5.9. Công tác điều vận xe 

5.10. Năng suất và biện pháp tăng năng suất vận chuyển 

5.11. Tính toán nhu cầu nhiên liệu 

5.12. Giá thành vận chuyển gỗ bằng ôtô 

5.13. An toàn lao động trong khâu vận chuyển 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trịnh Hữu Trọng, Nguyễn Kim, Ngô Văn Chỉnh (2001),  Khai thác vận chuyển lâm 

sản. NXB Nông nghiệp, HN 

Tài liệu tham khảo: 

1. Trường ĐH Lâm nghiệp (1992),  GT Lâm sản và bảo quản lâm sản. NXB Nông 

nghiệp. 

9.36. PHÁP LUẬT LÂM NGHIỆP/ Forestry Law 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  
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 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Không  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Nội dung cơ bản của luật lâm nghiệp. Cơ cấu tổ chức bộ 

máy chuyên ngành lâm nghiệp. Quy định về giao khoán đất lâm nghiệp, giao khoán 

rừng. Quy chế quản lý các loại rừng. Quy định về bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng. 

Cơ chế CS khuyến khích phát triển rừng.  

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học vào việc xử 

lý các vấn đề liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; Phân biệt được tính 

hợp pháp của các hành vi trong ngành; có khả năng tổ chức các hoạt động nhằm nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Hiểu và trình bày được nội dung trong luật bảo vệ và phát triển rừng; cơ cấu tổ 

chức bộ máy chuyên ngành lâm nghiệp; qui định về giao đất, giao rừng cho thuê đất 

lâm nghiệp, khoán bảo vệ rừng; quy chế quản lý các loại rừng. Qui định về bảo vệ 

và sử dụng phát triển rừng; cơ chế, chính sách đầu tư khuyến khích phát triển rừng.

 2.2. Mục tiêu về kỹ năng 

- Vận dụng linh hoạt các qui định trong luật bảo vệ phát triển rừng vào các tình 

huống cụ thể ngoài thực tiễn sản xuất lâm nghiệp. Thu thập, tổng hợp, phân tích thông 

tin và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ các loài động vật, 

thực vật quí hiếm. 

- Phân biệt được tính hợp pháp của các hành vi trong ngành; có khả năng tổ 

chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp. 

3. Nội dung học phần 

CHƯƠNG 1. LUẬT LÂM NGHIỆP      (2LT:3TL) 

1.1. Sự cần thiết phải ban hành luật       

1.2. Mục đích yêu cầu đối tượng, phạm vi điều chỉnh của luật bảo vệ và phát triển 

rừng. 

1.3. Nội dung cơ bản của luật bảo vệ và phát triển rừng 

Chương 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CHUYấN NGÀNH LÂM NGHIỆP   (4LT:4TL) 

2.1. Khái quát tổ chức bộ máy  chuyên ngành lâm nghiệp từ năm 1945 đến nay 

2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

2.3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp   
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2.4. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm   

2.5.Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý lâm nghiệp ở địa 

phương.           

Chương 3. GIAO ĐẤT GIAO RỪNG     (4LT:6TL) 

3.1. Quy định về giao đất, giao rừng        

3.2. Qui định về giao khoán đất lâm nghiệp      

Chương 4. QUY CHẾ QUẢN Lí CÁC LOẠI RỪNG  (3LT:5TL) 

4.1. Quy chế quản lý rừng đặc dụng        

4.2. Quy chế quản lý rừng phòng hộ        

4.3. Quy chế quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên     

Chương 5. BẢO VỆ RỪNG      (3LT:5TL) 

5.1. Phòng cháy chữa cháy rừng 

5.2. Quản lý bảo vệ và phát triển thực vật, động vật rừng quí hiếm 

Chương 6. QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU LÂM SẢN       (2LT:4TL) 

6.1. Qui định về khai thác lâm sản 

6.2. Qui định về vận chuyển lâm sản 

6.3. Qui định về chế biến lâm sản 

6.4. Thuế tài nguyên  

Chương 7. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN RỪNG

          (2LT:3TL) 

7.1. Cơ chế chính sách về đầu tư        

7.2. Cơ chế chính sách về quyền hưởng lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân  

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), dự thi đầy đủ các bài kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 
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- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Quốc hội nước CHXHCNVN (2019), Luật lâm nghiệp. NXB CTQG Sự thật. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Quốc hội nước CHXHCNVN (2004). Luật bảo vệ và phát triển rừng, NXB CTQG Sự 

thật. 

2. Cục Kiểm lâm (2002), Quy phạm pháp luật trong lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp, HN 

9.37. SẢN LƯỢNG RỪNG/ Forest yield 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  PPNCKH và thống kê LN; Điều tra rừng  

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Khái niệm về sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng và một số 

loại tăng trưởng cây cá thể. Một số hàm sinh trưởng thường dùng và phương pháp lựa 

chọn phương trình thích hợp mô tả sinh trưởng. Quy luật biến đối theo tuổi của một số 

loại tăng trưởng. Đặc điểm sinh trưởng lâm phần, xác định tăng trưởng trữ lượng lâm 

phần. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây cá thể và lâm phần. Quan điểm về 

phân chia đơn vị dự đoán sản lượng, phân chia hạng đất, phân chia cấp đất. Chỉ tiêu 

phân chia cấp, một số khái niệm thường dùng khi lập biểu cấp đất. Phương pháp xác 

lập biểu cấp đất. Khái niệm về tăng trưởng và sản lượng. Mô hình tăng trưởng và sản 

lượng, mô hình mật độ lâm phần, mô hình sinh trưởng cây bình quân, mô hình tổng tiết 

diện ngang, mô hình trữ lượng lâm phần. Xác định thời điểm tỉa thưa. 

- Năng lực đạt được: lựa chọn và xác lập được các hàm sinh trưởng phù hợp để 

mô tả sinh trưởng của cây rừng, tính  các chỉ tiêu sản lượng, lập và sử dụng biểu cấp 

đất, xây dựng các mô hình dự đoán sản lượng rừng. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức:Học phần trang bị cho người học các kiến thức về quy luật 

sinh trưởng của cây cá thể và lâm phần. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây cá 
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thể và lâm phần. Phân cấp năng suất, các hệ thống phân cấp năng suất. Phân chia cấp 

đất, các phương pháp phân chia cấp đất, xây dựng mô hình dự đoán tăng trưởng và sản 

lượng. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:Người học có khả năng lựa chọn và xác lập các hàm sinh 

trưởng phù hợp để mô tả sinh trưởng của cây rừng, tính  các chỉ tiêu sản lượng, lập và 

sử dụng biểu cấp đất, xây dựng các mô hình dự đoán sản lượng rừng. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC    (1LT) 

0.1. Vị trí môn học 

0.2. Nhiệm vụ của môn học trong lâm nghiệp 

0.3. Nội dung môn học  

0.4. Lịch sử hình thành môn học 

CHƯƠNG 1: SINH TRƯỞNG CÂY CÁ THỂ VÀ LÂM PHẦN(6LT:7TL:5TH) 

1.1. Sinh trưởng cây cá thể                                                                             

1.2. Sinh trưởng lâm phần                                                                                  

1.3. Cấu trúc lâm phần 

CHƯƠNG 2: PHÂN CHIA ĐƠN VỊ DỰ ĐOÁN SẢN LƯỢNG (6LT:12TL:10TH) 

2.1. Quan điểm về phân chia đơn vị dự đoán sản lượng 

2.2. Các hệ thống phân cấp năng suất 

CHƯƠNG 3: DỰ ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG VÀ SẢN LƯỢNG(8LT:11TL:10TH) 

3.1. Khái niệm về tăng trưởng và sản lượng                                                       

3.2. Mô hình tăng trưởng và sản lượng                                                               

3.3. Mô hình mật độ lâm phần                                                             

3.4. Mô hình sinh trưởng cây bình quân                                                         

3.5. Mô hình tổng tiết diện ngang                                                   

3.6. Mô hình trữ lượng lâm phần                                                                          

3.7. Xác định thời điểm tỉa thưa                                                                            

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 
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6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Vũ Tiến Hinh (2003),Sản lượng rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội 

Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Thị Thu Hà, Phạm Văn Điển, Nguyễn Thanh Tiến (2014), Giáo trình Quy hoạch 

lâm nghiệp.NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

2. Vũ Tiến Hinh, Phạm  Ngọc Giao (1997), Điều tra rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.38. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ/ Protection afforest  

- Số tín chỉ: 3 (20,30) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  Trồng rừng 

1. Mô tả học phần:  

 - Nội dung học phần: Khái niệm rừng phòng hộ, ý nghĩa kinh tế - xã hội và môi 

trường của rừng phòng hộ, nguyên lý hoạt động của các tác nhân gây hại. Các nguyên lý 

và kỹ thuật lâm sinh cơ bản để xây dựng các đai rừng phòng hộ. Chính sách về tổ chức 

quản lý, xây dựng phát triển và sử dụng rừng phòng hộ ở Việt nam nhằm phát huy cao 

nhất hiệu quả cải tạo và bảo vệ môi trường hạn chế tác hại của thiên tai.  

- Năng lực đạt được: Thiết kế và thực hiện được kỹ thuật trồng rừng phù hợp với chức 

năng phòng hộ của chúng 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về cơ sở lý 

luận của các nguyên lý và kỹ thuật cơ bản trong trồng rừng phòng hộ chống xói mòn 



147 
 

bảo vệ đất; trồng rừng chống gió hại; trồng rừng chống cát bay; trồng rừng chắn sóng 

ven biển.  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  Người học có khả năng thiết kế và thực hiện được kỹ thuật trồng 

rừng phù hợp với chức năng phòng hộ của chúng 

3. Nội dung chi tiết học phần 

BÀI MỞ ĐẦU        (1LT) 

1. Vị trí môn học 

2. Khái niệm chung 

3. Mục tiêu học tập 

4. Nội dung chương trình học 

CHƯƠNG 1. TRỒNG RỪNG CHỐNG XÓI MÒN ĐẤT DO NƯỚC 

(5LT:7TL:5TH) 

1.1. Khái niệm và phân loại xói mòn đất 

1.2. Bản chất vật lý của xói mòn đất do nước 

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất 

1.4. Tác hại của xói mòn đất 

1.5. Các biện pháp phòng chống xói mòn đất do nước 

1.6. Trồng rừng phòng hộ chống xói mòn đất do nước 

1.7. Thực tiễn trồng rừng phòng hộ chống xói mòn đất do nước ở Việt Nam 

CHƯƠNG 2. TRỒNG RỪNG CHẮN GIÓ HẠI  (4LT:5TL:5TH) 

2.1. Gió hại và ảnh hưởng của gió hại 

2.2 Nguyên lý chắn gió của của đai rừng 

2.3. Ảnh hưởng của đai rừng đến tốc độ gió và phạm vi chắn gió 

2.4. Ảnh hưởng của trạng thái khí quyển, góc gió và tốc độ gió thổi đến hiệu quả chắn gió 

của đai rừng 

2.5. Ảnh hưởng của đai rừng đến các nhân tố khí hậu sau đai  

2.6. Kỹ thuật trồng rừng chắn gió hại 

2.7. Giới thiệu một số mô hình rừng trồng phòng hộ chắn gió 

CHƯƠNG 3. TRỒNG RỪNG CHẮN CÁT BAY   (3LT:5TL:5TH) 

3.1. Phân loại cát bãi cát và nguyên nhân hình thành 

3.2. Quy luật di động của cát và sự hình thành địa hình vùng cát 

3.3. Các biện pháp cố định cát 

3.4. Rừng phòng hộ chống cát bay ven biển ở Việt Nam 
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3.5. Giới thiệu một số mô hình rừng trồng phòng hộ chống cát bay ven biển 

CHƯƠNG 4. TRỒNG RỪNG CHẮN SÓNG VEN BIỂN  (3LT:6TL:5TH) 

4.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới xói lở bờ biển, lắng đọng phù sa và vai trò của rừng ngập 

mặn 

4.2. Kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn 

4.3. Giới thiệu một số mô hình rừng trồng phòng hộ chắn sóng ven biển 

CHƯƠNG 5. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ Ở VIỆT NAM 

          (4LT:7TL) 

5.1. Phân cấp quản lý rừng phòng hộ 

5.2. Nguyên tắc, tổ chức quản lý rừng phòng hộ 

5.3. Phân cấp xung yếu rừng phòng hộ 

5.4. Tiêu chuẩn định hình các loại rừng phòng hộ ở Việt Nam 

5.5. Chính sách giao khoán và cho thuê rừng phòng hộ  

5.6. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao, thuê, nhận khoán 

rừng và đất rừng phòng hộ để bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng. 

5.7. Đầu tư, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ 

5.8. Sử dụng rừng phòng hộ 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 
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1. Trường ĐH Lâm nghiệp (1993), Bài giảng trồng rừng phòng hộ. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Xuân Trường, Vũ Đại Dương (2016), Quản lý rừng phòng hộ. NXB NNHN 

B. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĐẶC SẢN RỪNG/ 

 - Số tín chỉ: 03 (20,30,20) 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  

1. Mô tả học phần  

Nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh rừng cây đặc sản, đặc điểm sinh vật học, giá trị kinh tế, 

sinh thái, kỹ thuật gây trồng một số loài cây đặc sản chủ yếu. 

Năng lực đạt được: Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật gây trồng, chăm sóc để xây 

dựng các mô hình rừng đặc sản. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức : Trang bị cho người học kiến thức về giá trị kinh tế, đặc 

tính sinh thái, kỹ thuật gây trồng và thu hoạch, chế biến một số loài cây đặc sản rừng. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: thực hiện được các biện pháp kỹ thuật gây trồng, chăm sóc các loài 

cây đặc sản rừng.. 

3. Nội dung học phần 

CHƯƠNG 1. VAI TRÒ VÀ TIỀM NĂNG CỦA CÂY ĐẶC SẢN RỪNG

 (2LT) 

1.1. Vai trò 

1.2. Tiềm năng 

1.3. Phân loại cây đặc sản rừng 

1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong sử dụng bền vững cây đặc sản rừng 

CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY CHO SẢN PHẨM 

TRE, MÂY VÀ GIẤY SỢI            (4LT:7TL:5TH) 

2.1. Trúc sào 

2.2 Vầu đắng 

2.3. Song mật 

2.4. Mây nếp 

CHƯƠNG 3. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY CHO SẢN PHẨM 

CHÈ UỐNG VÀ THỰC PHẨM            (4LT:7TL:5TH) 
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3.1. Chè đắng 

3.2. Chè Shan 

3.3. Mắc ca 

CHƯƠNG 4. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY CHO SẢN PHẨM 

DƯỢC LIỆU              (5LT:9TL:5TH) 

4.1. Ba kích 

4.2. Sa nhân  

4.3. Thảo quả 

4.4. Hoa hòe 

4.5. Táo mèo 

CHƯƠNG 5. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY CHO SẢN PHẨM 

HƯƠNG LIỆU, MỸ PHẨM            (5LT:7TL:5TH) 

5.1. Lô hội 

5.2. Hương bài 

5.3. Bời lời đỏ 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành. Dự thi đầy đủ các bài kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và 

thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành xử lý số liệu và hướng dẫn thuyết trình, tài liệu 

học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Bộ NN&PTNT, Cục phát triển Lâm nghiệp (2002), Kỹ thuật trồng một số loài cây đặc 

sản rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 
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Tài liệu tham khảo: 

2. Nguyễn Xuân Quát, Nguyễn Việt Cường, Đặng Văn Thuyết (2009), Kỹ thuật trồng một 

số cây thân gỗ đa tác dụng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

9.39. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. LÂM NGHIỆP XÃ HỘI/ Social forestry 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Sinh thái rừng 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần:Khái quát về lâm nghiệp xã hội và các hoạt động lâm 

nghiệp xã hội. Hệ sinh thái nhân văn trong lâm nghiệp và vai trò của người dân trong 

các hoạt động lâm nghiệp. Phương pháp tiếp cận trong lâm nghiệp. Sự tham gia của 

người dân trong lâm nghiệp. Xây dựng các mô hình lâm nghiệp xã hội. 

- Năng lực đạt được: Sử dụng được các phương pháp tiếp cận trong thực tiễn lâm 

nghiệp, sử dụng được các công cụ của phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của 

người dân.  Phân tích được sự tác động qua lại giữa hệ sinh thái và hệ nhân văn trong một 

mô hình lâm nghiệp xã hội cụ thể 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

 Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa lâm nghiệp xã hội và lâm nghiệp truyền 

thống, giải thích mối quan hệ giữa hệ sinh thái và hệ nhân văn; vai trò của người dân trong 

các hoạt động lâm nghiệp xã hội. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Phân tích bản chất của các hoạt động lâm nghiệp xã hội; Thực hiện được các bước 

tiếp cận trong các phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân. Tham 

gia xây dựng các mô hình lâm nghiệp xã hội.  

3. Nội dung chi tiết học phần: 

a. Lý thuyết 

BÀI MỞ ĐẦU        (LT: 1; TL: 0) 

0.1. Vị trí của học phần 

0.2. Mục tiêu của học phần 

0.3. Nội dung của học phần 

0.4. Phương pháp học tập 
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Chương 1. TỔNG QUAN VỀ LNXH      (LT: 4; TL: 6) 

1.1. Sự hình thành của LNXH  

1.2. Khái niệm về LNXH 

1.3. Cơ sở và môi trường phát triển của LNXH 

Chương 2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LNXH   (LT: 2; TL: 7) 

2.1. Khái niệm về pháp luật và chính sách 

2.2. Chính sách phát triển lâm nghiệp giai đoạn 1955-2002 

2.3. Chính sách phát triển lâm nghiệp giai đoạn từ  2003 đến nay 

2.4. Phân tích chính sách phát triển LNXH 

Chương 3. HỆ SINH THÁI NHÂN VĂN TRONG LNXH  (LT: 5; TL: 8) 

3.1. Hệ sinh thái - nhân văn 

3.2. Phát triển bền vững trong LNXH 

3.3. Kiến thức bản địa trong LNXH 

3.4. Vấn đề giới trong LNXH 

3.5. LNXH với sinh kế và giảm nghèo 

Chương 4. TIẾP CẬN Cể SỰ THAM GIA TRONG LNXH    (LT: 8; TL: 12) 

4.1. Sự tham gia trong LNXH 

4.2. Tiếp cận có sự tham gia trong nghiên cứu LNXH 

4.3. Tiếp cận có sự tham gia trong đào tạo LNXH 

4.4. Tiếp cận có sự tham gia trong NLKH  

4.5. Tiếp cận có sự tham gia trong KNKL 

B. Thực Hành:  

Thực hành phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong LNXH. 

- Tìm hiểu điều kiện cơ bản của khu vực, hoạt động lâm nghiệp và hoạt động 

sinh kế của người dân. 

- Tìm hiểu ảnh hưởng hoạt động lâm nghiệp đến sinh kế của cộng đồng dân cư. 

- Xác định vấn đề cần giải quyết nhằm bảo vệ, phát triển rừng và ổn định, nâng 

cao đời sống người dân. 

- Đề xuất giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và 

đời sống người dân. 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), dự thi đầy đủ các bài kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 
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5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, làm bài tập, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Bá Ngãi, Trịnh Đức Thuận (2006), Lâm nghiệp xã hội đại cương. NXB Nông 

nghiệp, Hà nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phan Củng, Hoàng Thái Sơn (2001), Lâm nghiệp xã hội và khuyến lâm nông. NXB 

Nông nghiệp, Hà nội. 

B. LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ/Urband forestry 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Sinh thái rừng 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần:Nhận thức chung về lâm sinh học đô thị, nguyên lý kỹ 

thuật tạo rừng, chăm sóc nuôi dưỡng rừng, phục hồi và phát triển bền vững rừng đô 

thị, kỹ thuật thiết kế trồng rừng môi sinh và rừng cảnh quan 

- Năng lực đạt được: Thiết kế và thực hiện được các biện pháp trồng rừng môi sinh 

và rừng cảnh quan phù hợp với đặc điểm sinh thái, xã hội tại các đô thị. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Nhận thức vai trò của rừng cây trong các đô thị. Hiểu và phân tích được nguyên 

lý kỹ thuật trong tạo rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng cảnh quan đô thị. Phân tích 

được các nguyên nhân gây suy thoái rừng rừng đô thị. 
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2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Thiết kế và thực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm tạo rừng, chăm 

sóc, nuôi dưỡng rừng cảnh quan, rừng môi sinh.  

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. LÝ THUYẾT 

CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ LÂM SINH HỌC ĐÔ THỊ

 (3LT:5TL) 

1.1. Rừng đô thị  

1.2. Lâm sinh học đô thị 

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT TẠO RỪNG    (5LT:8TL) 

2.1. Điều kiện tự nhiên nơi trồng rừng 

2.2. Các biện pháp kỹ thuật tạo rừng 

CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG RỪNG

 (4LT:5TL) 

3.1. Nguyên lý và các biện pháp kỹ thuật chăm sóc rừng 

3.2. Quản lý và thiết kế kỹ thuật nuôi dưỡng rừng 

CHƯƠNG 4: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG ĐÔ THỊ 

(5LT;8TL,BT) 

4.1. Sự suy thoái của một số hệ sinh thái rừng đô thị ở nước ta 

4.2. Phương hướng phục hồi các hệ sinh thái rừng đô thị bị thoái hoá 

4.3. Một số giải pháp lâm sinh phục hồi và phát triển rừng đô thị bị thoái hoá. 

4.4. Lâm sinh học đô thị với phát triển rừng bền vững 

CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG MÔI SINH VÀ RỪNG 

CẢNH QUAN        (3LT:4TL,BT) 

5.1. Ý nghĩa và các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế 

5.2. Các bước thiết kế 

5.3. Thành quả và thủ tục trình duyệt thiết kế 

B. THỰC HÀNH: (20 tiết) 

Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng cảnh quan đô thị. Đề xuất giải pháp  

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), tham dự đủ 100% số giờ thực 

hành, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 
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5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, hướng dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn làm bài 

tập, thực hành. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trường ĐHLN, BG Lâm nghiệp đô thị đại cương. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan (2005), Sinh thái rừng, NXB Nông nghiệp, HN  

2. Cao Đình Sơn, Lâm sinh học đô thị, NXB NN 

9.40. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. NÔNG LÂM KẾT HỢP/ Integrated forestry and agriculture 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:  Trồng rừng 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Nông lâm kết hợp và xu hướng phát triển nông lâm kết hợp; 

kỹ thuật nông lâm kết hợp; tiếp cận bền vững trong nông lâm kết hợp; Các mô hình nông 

lâm kết hợp ở Việt Nam; thị trường nông lâm sản ở Việt Nam. 

Năng lực đạt được: Phân tích được nguyên lý, kỹ thuật nông lâm kết hợp. Nhận 

diện được các hệ thống nông lâm kết hợp. Đánh giá được thị trường nông lâm sản. Xây 

dựng được bản dự toán chi phí, tính toán được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của mô hình 

nông lâm kết hợp 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 
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Nhận thức vai trò của hệ thống nông lâm kết hợp trong quản lý tài nguyên thiên 

nhiên và phát triển nông thôn. Hiểu được nguyên lý cơ bản của nông lâm kết hợp, xu 

hướng phát triển nông lâm kết hợp, kỹ thuật nông lâm kết hợp. Mô tả được đặc điểm 

các hệ thống nông lâm kết hợp.  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Giải thích được nguyên lý kỹ thuật trong xây dựng mô hình nông lâm kết hợp để 

thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay; Phân tích được thị trường nông lâm sản 

hiện nay ở Việt Nam; Nhận diện một số hệ thống nông lâm kết hợp; thiết kế được một bản 

dự toán chi phí, tính toán được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất nông 

lâm kết hợp. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

A. LÝ THUYẾT 

CHƯƠNG 1: NÔNG LÂM KẾT HỢP VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NLKH 

 (3LT:5TL) 

1.1. Tổng quan về nông lâm kết hợp  

1.2. Xu hướng phát triển nông lâm kết hợp 

1.3. Nông lâm kết hợp trong phát triển nông thôn 

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT NÔNG LÂM KẾT HỢP     (5LT:8TL) 

2.1. Phương pháp áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp 

2.2. Thiết kế kỹ thuật nông lâm kết hợp có sự tham gia 

2.3. Quy trình áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp có sự tham gia 

2.4. Một số kỹ thuật bảo tồn đất và nước 

CHƯƠNG 3: TIẾP CẬN BỀN VỮNG TRONG NÔNG LÂM KẾT HỢP 

 (4LT:5TL) 

3.1. Nông nghiệp rừng 

3.2. Cảnh quan nông lâm kết hợp 

CHƯƠNG 4: CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở VIỆT NAM 

 (5LT;8TL,BT) 

4.1. Sự phân hoá điều kiện tự nhiên Việt Nam và các mô hình NLKH đặc trưng 

4.2. Các mô hình nông lâm kết hợp truyền thống 

4.3. Các mô hình nông lâm kết hợp cải tiến 

CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG NÔNG LÂM SẢN Ở VIỆT NAM  (3LT:4TL,BT) 

5.1. Một số khái niệm về thị trường nông lâm sản 

5.2. Phân tích thị trường nông lâm sản Việt Nam 



157 
 

B. THỰC HÀNH: (20 tiết) 

1. Thực tế một số mô hình nông lâm kết hợp truyền thống và cải tiến ở cơ sở sản xuất 

2. Điều tra, xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của 1 đến 2 

mô hình nông lâm kết hợp  

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), tham dự đủ 100% số giờ thực 

hành, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, hướng dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn làm bài 

tập, thực hành. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Phạm Quang Vinh, Phạm Xuân Hoàn (2005),Nông lâm kết hợp. NXB Nông nghiệp, HN 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Đức Tuấn (2005),Kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp ở Việt 

Nam. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

2.Lê Duy Thước (1995),Nông lâm kết hợp. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

B. HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP/Agricultural system 

-Số tín chỉ: 03 (20 -30 -20) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

-Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng 

1. Mô tả học phần 

- Nội dung học phần: khái niệm trong phân tích hệ thống, hệ sinh thái, hệ thống 

canh tác, hệ thống nông nghiệp; các loại hình hệ thống nông nghiệp như: nông nghiệp 
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du canh, du mục, nông nghiệp cố định (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và 

các mô hình kết hợp giữa chúng), phân tích hiệu quả kinh tế của các hệ thống sản xuất; 

các khái niệm về nông nghiệp bền vững; khái niệm, nguyên tắc trong xây dựng nông 

nghiệp bền vững; nông nghiệp hữu cơ... ; những vấn đề trong nghiên cứu phát triển hệ 

thống nông nghiệp.  

- Năng lực đạt được: Mô tả được các loại mô hình nông nghiệp phổ biến hiện 

nay tại Việt Nam và trên thế giới, các mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững. Thực 

hiện được việc thiết kế nội dung điều tra đánh giá, phân tích tình hình thực tế về sản 

xuất nông nghiệp tại đia phương. Đề xuất ứng dụng được mô hình hệ thống nông 

nghiệp phù hợp với điều kiện khách quan tại địa phương 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

 Trình bày và giải thích được: 

-Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu hệ thống nông nghiệp; Các loại hình hệ 

thống nông nghiệp; nông nghiệp sinh thái; các loại mô hình nông nghiệp phổ biến hiện 

nay trong nước và trên thế giới;Hệ thống nông nghiệp bền vững và các phương pháp 

nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp. 

2.2. Về kỹ năng 

          - Mô tả được các loại mô hình nông nghiệp phổ biến hiện nay tại Việt Nam và 

trên thế giới, các mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững  

 -Thực hiện được việc thiết kế nội dung điều tra đánh giá, phân tích tình hình 

thực tế về sản xuất nông nghiệp tại đia phương  

-Đề xuất ứng dụng được mô hình hệ thống nông nghiệp phù hợp với điều kiện 

khách quan tại địa phương 

3. Nội dung chi tiết học phần 

A. LÝ THUYẾT 

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT LÝ THUYẾT HỆ THỐNG VÀ HT NÔNG NGHIỆP 

(LT:5; TL:7) 

1.1. Các khái niệm trong hệ thông nông nghiệp 

1.2. Hệ sinh thái và hệ sinh thái nông nghiệp  

1.3. Khái niệm về hệ thống canh tác và hệ thống nông nghiệp 

1.4. Sản xuất nông hộ trong hệ thống nông nghiệp 

CHƯƠNG II: CÁC LOẠI HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP (LT: 5; TL: 8; TH: 10) 

2.1. Hệ thống nông nghiệp du canh  
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2.2. Hệ thống nông nghiệp du mục 

2.3. Hệ thống nông nghiệp cố định 

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (LT: 5; TL: 8) 

3.1. Quan niệm về nông nghiệp bền vững  

3.2. Nguyên tức để xây dựng nông nghiệp bền vững  

3.3. Đa dạng sinh học và tính bền vững của hệ thống nông nghiệp  

3.4. Nông nghiệp hữu cơ 

3.4.1.Khái niệm về nông nghiệp hữu cơ 

CHƯƠNG IV: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP  (LT:5; 

TL:7; TH:10) 

4.1. Đối tượng, nội dung, mục tiêu nghiên cứu của hệ thống nông nghiệp 

4.2. Phương pháp nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp 

B. THỰC HÀNH 

Bài 1. Học tập thực tế trên mô hình nông nghiệp hỗn hợp.             5 tiết 

Bài 2. Học tập thực tế trên mô hình nông nghiệp chuyên canh.                   5 tiết 

Bài 3. Nghiên cứu trên đồng ruộng của nông dân       10 tiết 

4. Yêu cầu của học phần  

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học gồm: 

Phòng học, phấn, bảng, projector, màn chiếu và máy tính (cho những buổi học và 

Xeminar) 

- Sinh viên phải lên lớp nghe giảng ít nhất 80% tổng số tiết lý thuyết; thảo luận, 

xeminar, làm việc nhóm, tham gia đầy đủ các bài thực hành, có đầy đủ các bài kiểm tra 

đánh giá thường xuyên; kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ. Tự học những phần 

đã được yêu cầu; Đọc tài liệu theo hướng dẫn.    

5.Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành  

6. Kế hoạch tư vấn: Hướng dẫn người học tìm và sử dụng các tài liệu có liên quan 

đến học phần; giải đáp thắc mắc của sinh viên.  

7.Trang thiết bị: Đầy đủ thiết bị dạy học: bảng, máy chiếu, … 

8. Phương pháp đánh giá học phần 

-Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (4 bài): Trọng số 30% (0.3) 

Hình thức kiểm tra: vấn đáp hoặc viết, thảo luận, bài tập, bài thu hoạch phần tự 

học, thực hành.  

4 bài kiểm tra viết được thực hiện vào tuần thứ 4,9,12,14.                
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- Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ (1 bài): theo lịch của Nhà trường - Trọng số 20% (0.2) 

- Thi kết thúc học phần (1 bài): Trọng số 50% (0,5) 

Hình thức thi: tự luận. Thời gian thi được tiến hành theo lịch chung của Nhà trường. 

9. Học liệu 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Phạm Tiến Dũng (2013), Hệ Thống Nông nghiệp. NXB Nông nghiệp. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Chí Thành, Phạm Tiến Dũng (1996), Hệ thống nông nghiệp. NXB Nông 

nghiệp 

2. Trần Danh Thìn, Nguyễn Huy Trí (2011), Hệ thống nông nghiệp trong phát triển 

nông nghiệp bền vững. NXB Nông nghiệp. 

9.41. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. LỬA RỪNG/Forest fire 

- Số tín chỉ: 3 (20, 30,20) 

- Mã học phần: 

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Vai trò sinh thái của lửa rừng. Bản chất của sự cháy, các 

nhân tố ảnh hưởng đến cháy rừng, nguyên nhân gây cháy rừng, các loại cháy rừng. Dự 

báo cháy rừng. Phòng cháy và chữa cháy rừng. 

- Năng lực đạt được: Phân tích được một số chỉ tiêu kinh nghiệm để dự đoán 

đặc tính của đám cháy, vận dụng những kiến thức về lửa rừng để tổ chức dự báo cháy 

rừng. Xây dựng kế hoạch dự báo cháy rừng và xác định được mùa cháy rừng cho một 

địa phương trên cơ sở đặc điểm vật liệu cháy, đặc điểm khí hậu, thời tiết trong năm 

của khu vực. 

2. Mục tiêu học phần: 

Về kiến thức 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về vai trò sinh thái của lửa rừng, bản chất của 

sự cháy, nguyên nhân gây cháy rừng, các loại hình cháy rừng. 

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về phương pháp xác định mùa cháy rừng, 

phương pháp dự báo cháy rừng để áp dụng vào thực tế trong sản xuất ở các nông lâm 

trường, Ban quản lý rừng... 
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- Phân tích được một số chỉ tiêu kinh nghiệm để dự đoán đặc tính của đám cháy, 

vận dụng những kiến thức về lửa rừng để tổ chức dự báo cháy rừng. 

- Phân tích được yêu cầu và các bước chủ yếu trong phòng và chữa cháy rừng, các 

biện pháp phòng, chữa cháy rừng, kỹ thuật an toàn khi thực hiện công tác chữa cháy 

rừng.  

- Vận dụng được những kiến thức về biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng để 

xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. 

Về kỹ năng 

     - Mô tả và xác định được mối quan hệ giữa lửa rừng với các yếu tố khác của hệ 

sinh thái rừng, bản chất sự cháy. 

      - Thành thạo nội dung xây dựng kế hoạch dự báo cháy rừng và xác định được mùa 

cháy rừng cho một địa phương trên cơ sở đặc điểm vật liệu cháy, đặc điểm khí hậu, 

thời tiết trong năm của khu vực. 

      - Rèn luyện kỹ năngthực hiện các biện pháp phòng cháy rừng, chữa cháy rừng trên 

đất có rừng. 

Về thái độ  

- Sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu thích môn học và ngành học 

nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của môn học lửa rừng và có kế hoạch rèn 

luyện phẩm chất, năng lực nghề nghiệp.  

- Giúp sinh viên có thái độ đúng đắn và tích cực trong học tập, tôn trọng thầy cô 

giáo, có tinh thần phấn đấu học hỏi góp phần vào công tác phòng cháy chữa cháy rừng, 

xây dựng và quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. 

Có thái độ cởi mở, hòa nhập và luôn biết lắng nghe… 

3. Nội dung chi tiết học phần 

BÀI MỞ ĐẦU       (1LT,0 TL) 

0.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

0.2. Lịch sử phát triển của khoa học lửa rừng 

0.3. Tình hình cháy rừng trên thế giới và Việt Nam 

CHƯƠNG 1. VAI TRÒ SINH THÁI CỦA LỬA RỪNG  (4LT, 8TL) 

1.1. Lửa là một nhân tố sinh thái đặc biệt 

1.2. Ảnh hưởng của lửa đến thực vật rừng  

1.3. Ảnh hưởng của lửa đến động vật rừng 

1.4. Quan hệ giữa lửa rừng với dòng chuyển hóa vật chất và năng lượng 

1.5. Lửa rừng và môi trường 
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1.6. Hiệu ích của lửa rừng trong hoạt động lâm sinh 

1.7 Hiệu ích đa dạng của việc phòng và chữa cháy rừng 

CHƯƠNG 2. BẢN CHẤT, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHÁY 

RỪNG (6LT,12TL) 

2.1. Bản chất của sự cháy 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cháy rừng 

2.3. Nguyên nhân gây cháy rừng 

2.4. Các loại cháy rừng 

CHƯƠNG 3. DỰ BÁO CHÁY RỪNG      (4LT,4TL) 

3.1. Khái niệm và lược sử nghiên cứu dự báo cháy rừng 

3.2. ảnh hưởng cuẩ khí hậu và thời tiết đến cháy rừng 

3.3. Mùa cháy rừng 

3.4. Dự báo cháy rừng 

3.5. Tổ chức dự báo cháy rừng 

CHƯƠNG 4. PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG    (5TL,6TL) 

4.1. Khái niệm 

4.2. Các biện pháp phòng cháy rưng 

4.3. Các biện pháp chữa cháy rừng 

B. Thực hành (20 tiết ) 

Khảo sát hệ thống phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở, điều tra đánh giá tình hình 

vệ sinh rừng có liên quan đến vật liệu cháy (VLC) 

- Chiều dài, chiều rộng, diện tích và hình thức xây dựng đường băng tại cơ sở. 

- Đánh giá tình hình vệ sinh rừng, loại vật liệu cháy, mật độ và sự phânVLC. 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 
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- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Bế Minh Châu, Phùng Văn Khoa (2002), Lửa rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Bế Minh Châu (2012), Quản lý lửa rừng. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

2. Phạm Ngọc Hưng (1994),Phòng cháy, chữa cháy rừng.NXB Nông nghiệp, Hà nội. 

B. DỰ BÁO TÀI NGUYÊN VÀ QUẢN LÝ THẢM HOẠ RỪNG/Forecast of 

resource and management 

 - Số tín chỉ: 03 (20,30,20) 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:  

1. Mô tả học phần  

- Nội dung học phần: Quản lý thiên tai thảm họa và quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng.Lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thảm họa thiên tai có sự 

tham gia của cộng đồng; Tổng quan về lập kế hoạch có sự tham gia, nội dung của lập 

kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ và ứng phó thiên tai, các bước lập kế họach phòng 

ngừa và giảm nhẹ thiên tai, lồng ghép Quản lý thiên tai dựa vào Cộng đồng vào 

chương trình phát triển vùng. 

 - Năng lực đạt được: Dự báo được những rủi ro, nhận diện được những thảm 

hoạ trong quản lý tài nguyên rừng. Sử dụng phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia 

của cộng đồng vào việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro, thảm hoạ 

rừng nhằm thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức : Cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về quản lý 

thảm họa và quản lý rủi ro.Lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thảm họa thiên 

tai có sự tham gia của cộng đồng; Tổng quan về lập kế hoạch có sự tham gia, nội dung 

của lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ và ứng phó thiên tai, các bước lập kế họach 

phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, lồng ghép quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng vào 

chương trình phát triển vùng. 
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2.2. Mục tiêu về kỹ năng: có khả năng dự báo được những rủi ro, nhận diện được 

những thảm hoạ trong quản lý tài nguyên rừng. Sử dụng phương pháp lập kế hoạch có 

sự tham gia của cộng đồng vào việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa và giảm nhẹ rủi 

ro, thảm hoạ rừng nhằm thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. 

3. Nội dung học phần 

CHƯƠNG 1. QUẢN LÝ THIÊN TAI THẢM HỌA VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 

THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG   (6LT:10TL:5TH) 

1.1.Định nghĩa các từ và khái niệm cơ bản 

1.2. Quản lí rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng 

1.3. Tiến trình quản lí rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng 

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ RỦI RO THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ 

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ RỦI RO            (7LT:10TL:5TH) 

2.1. Đánh giá rủi ro dựa vào cộng đồng 

2.2.Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa 

2.3. Đánh giá nhanh nhu cầu 

CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA GIẢM NHẸ RỦI RO THẢM 

HỌA THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 

 (7LT:10TL:10TH) 

3.1. Tổng quan về lập kế họach có sự tham gia 

3.2. Nội dung của lập kế họach phòng ngừa giảm nhẹ và ứng phó thiên tai 

3.3. Các bước lập kế họach phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành. Dự thi đầy đủ các bài kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và 

thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành xử lý số liệu và hướng dẫn thuyết trình, tài liệu 

học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 
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- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Xuân Cự, Đỗ Đình Sâm (2000), Tài Nguyên rừng. NXB Nông nghiệp, HN 

Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Hồng Thái (2017), Giáo trình thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu. NXB 

Đại học Quốc gia HN. 

9.42. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. KINH TẾ LÂM NGHIỆP/ Forestry economy 

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:   

1. Mô tả học phần: 

 - Nội dung học phần: Tổng quan về kinh tế lâm nghiệp. Kinh tế tài nguyên 

rừng. Các hình thức đầu tư trong lâm nghiệp. Quản lý sử dụng tài nguyên rừng. Thể 

chế và chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp. 

 - Năng lực đạt được: Phân tích được hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn trong lâm 

nghiệp. Lập được một bảng dự toán kinh phí trong lâm nghiệp, tính toán và đánh giá 

hiệu quả đầu tư của dự án. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức:Học phần trang bị cho người học những kiến thức tổng quan 

về kinh tế lâm nghiệp. Chức năng và đặc điểm thị trường lâm sản, cung và cầu lâm 

sản, cơ chế hình thành giá lâm sản, các kênh thị trường trong lâm nghiệp, hiệu quả thị 

trường, dự báo thị trường. Các hình thức đầu tư trong lâm nghiệp, vốn đầu tư, định giá 

tài nguyên rừng và hạch toán tài nguyên rừng. Cơ sở sinh học của rừng, kinh tế sử 

dụng rừng. Nguyên nhân, các mô hình phá rừng. Nguyên tắc và tiêu chí quản lý rừng 

bền vững, cấp chứng chỉ rừng. Lợi ích, chi phí, những thách thức đối với chứng chỉ 

rừng. Thể chế và chính sách phát triển nông lâm nghiệp. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng Phân tích được hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn trong lâm nghiệp. 

Lập được một bảng dự toán kinh phí trong lâm nghiệp, tính toán và đánh giá hiệu quả 

đầu tư của dự án. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LÂM NGHIỆP (6LT:6TL:0TH) 

1.1. Vai trò và đặc điểm sản xuất lâm nghiệp 

1.2. Tài nguyên rừng Việt Nam. 

1.3. Tổ chức quản lý lâm nghiệp Việt Nam 

1.4. Phát triển lâm nghiệp 

CHƯƠNG 2. KINH TẾ TÀI NGUYÊN RỪNG  (6LT:12TL:5TH) 

2.1. Thị trường lâm sản 

2.2. Đầu tư trong lâm nghiệp 

2.3. Định giá tài nguyên rừng 

2.4. Hạch toán tài nguyên rừng 

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RỪNG (4LT:6TL:5TH) 

3.1. Sử dụng rừng 

3.2. Phá rừng 

3.3. Quản lý rừng bền vững 

3.4. Chứng chỉ rừng 

CHƯƠNG 4. THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TRONG LÂM NGHIỆP   

(4LT:6TL:10TH) 

4.1 Thể chế trong lâm nghiệp  

4.2 Chính sách phát triển nông lâm nghiệp 

4.3. Phân tích chính sách trong nông lâm nghiệp 

4.4. Quá trình và nội dung phân tích chính sách phát triển nông lâm nghiệp 

4.5. Một số chính sách chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 



167 
 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Phạm Xuân Phương (1997), Kinh tế lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà nội.  

Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Hữu Dào (1997), QL dự án LN. NXB Nông nghiệp, HN. 

2. Bộ NN& phát triển nông thôn (2006), Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, chương kinh tế 

lâm nghiệp và đầu tư. NXB Giao thông vận tải. 

B. QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ VÀ TRANG TRẠI/ Farming management 

- Số tín chỉ: 3 (20, 30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:   

1. Mô tả học phần:  

- Nội dung học phần: Khái quát về kinh tế hộ và trang trại. Các nguồn lực phát 

triển kinh tế hộ và trang trại; đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế hộ và 

trang trại. Lập kế hoạch sản xuất trang trại trong sản xuất lâm nghiệp. 

- Năng lực đạt được: Phân biệt được các loại hình kinh tế hộ. Đánh giá hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của trang trại sản xuất. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về kinh tế 

hộ và trang trại, các nguồn lực chủ yếu trong kinh tế hộ và trang trại, lập kế hoạch sản 

xuất cho trang trại, vấn đề quản lý các yếu tố trong trang trại và hạch toán, tiêu thụ sản 

phẩm. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Phân biệt được các loại hình kinh tế hộ. Lập kế hoạch sản 

xuất cho trang trại. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại sản xuất.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỘ VÀ KINH TẾ TRANG TRẠI  

(1LT:1TL) 

1.1. Kinh tế nông hộ 

1.2. Kinh tế trang trại 

1.3. Quản trị trang trại 
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CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN LỰC CỦA NÔNG HỘ VÀ TRANG TRẠI   

 (2LT:2TL) 

2.1. Vai trò, đặc điểm và phân loại 

2.2. Các nguồn lực chủ yếu 

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT        (5LT:9TL:10TH) 

3.1. Khái niệm, ý nghĩa và hệ thống kế hoạch của trang trại 

3.2. Dự toán ngân sách phương án sản xuất 

3.3. Xây dựng kế hoạch sản xuất toàn trang trại 

3.4. Một số loại kế hoạch hoạt động cụ thể 

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG TRANG TRẠI 

(6LT:9TL) 

4.1. Khái niệm chung về quản lý các yếu tố sản xuất trong trang trại 

4.2. Tổ chức quản lý đất đai 

4.3. Tổ chức và quản lý các tư liệu sản xuất trong trang trại 

4.4. Quản lý và sử dụng lao động trong trang trại 

CHƯƠNG 5. HẠCH TOÁN SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

         (6LT:9TL:10TH) 

5.1. hạch toán sản xuất trang trại 

5.2. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, 

dự các tiết thảo luận, thực hành, hoàn thành bài báo cáo thực hành, dự thi đầy đủ các bài 

kiểm tra, thường xuyên, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối tuần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu 

hỏi, vướng mắc của người học.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 
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9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Mai Văn Xuân, Bài giảng kinh tế hộ và trang trại. Trường đại học kinh tế Huế. 

Tài liệu tham khảo: 

2. Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình kinh tế nông nghiệp. NXB ĐH KTQD HN. 

3. Nguyễn Thị Song An (2001).Quản trị nông trại. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM. 

9.43. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. LÂM SẢN NGOÀI GỖ/ Non – timber 

- Số tín chỉ: 2 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết:   

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Tổng quan về lâm sản ngoài gỗ; Phân loại lâm sản ngoài gỗ 

theo nhóm giá trị sử dụng; Phát triển lâm sản ngoài gỗ trong cộng đồng. 

Năng lực đạt được: Nhận biết được các loài lâm sản ngoài gỗ; Phân biệt được 

các loài lâm sản ngoài gỗ theo giá trị sử dụng của nó; Thực hiện được quá trình trồng, 

phát triển lâm sản ngoài gỗ trong cộng đồng. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Về kiến thức:  

+ Xác định những giá trị của các loại lâm sản ngoài gỗ trong sinh kế địa phương và 

trong nền kinh tế quốc dân. 

+ Phân tích được xu hướng thay đổi và phát triển của lâm sản ngoài gỗ trên thế giới và 

Việt Nam, 

+ Phân loại được các loại lâm sản ngoài gỗ chủ yếu trong thiên nhiên và trong nhân 

dân. 

+ Xác định các vấn đề và chiến lược để quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ ở cấp 

cộng đồng, hộ gia đình. 

2.2. Về kỹ năng: 

+ Xác định và phân loại các lâm sản ngoài gỗ chính trên thực địa; 

+ Làm việc với người dân và những người làm công tác quản lý tài nguyên rừng khác 

trong việc điều tra và đánh giá lâm sản ngoài gỗ; 

+ Phát hiện, phân tích, và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng 

và tiếp thị lâm sản ngoài gỗ. 
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2.3. Về thái độ: 

+ Nhận thức ý nghĩa của Lâm sản ngoài gỗ trong sinh kế địa phương và trong 

quản lý và bảo tốn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ  (1TL,1TL) 

1.1. Giới thiệu về môn học 

1.2. Giới thiệu các khái niệm cơ bản 

1.3. Nguồn gốc và các giá trị của LSNG 

1.4. Ý nghĩa của lâm sản ngoài gỗ   

Chương 2. PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ   (3TL,6TL) 

2.1. Ý nghĩa của việc phân loại lâm sản ngoài gỗ 

2.2. Các hệ thống phân loại lâm sản ngoài gỗ 

2.3. Ưu khuyết điểm của các hệ thống phân loại 

Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ 

          (3TL,5TL) 

3.1. Thực trạng quản lý và sử dụng lâm sản ngoài gỗ ở các nước Đông Nam Á 

3.2. Thực trạng lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam 

3.3. Thị trường lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam 

3.4. Thực thi các chính sách trong quản lý và sử dụng lâm sản ngoài gỗ 

Chương 4. ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ LÂM SẢN NGOÀI GỖ (4TL,6TL, 5TH) 

4.1. Mục tiêu và nội dung của việc điều tra lâm sản ngoài gỗ 

4.2. Điều tra lâm sản ngoài gỗ 

Chương 5. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI 

GỖ CẤP CỘNG ĐỒNG VÀ HỘ GIA ĐÌNH    (4TL,7TL, 5TH) 

5.1. Các vấn đề và giải pháp quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

5.2. Lập kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

5.3. Sự khác nhau trong lập kế hoạch ở cộng đồng, hộ gia đình 

5.4. Tổ chức thực thi và giám sát kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự 

thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 
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6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính để 

thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trần Ngọc Hải, Phạm Thanh Hà, Phùng Thị Tuyến (2009), GT Lâm sản ngoài gỗ. 

NXB Nông nghiệp, HN. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Nguyễn Quốc Bình (2013), BG Lâm sản ngoài gỗ. Trường ĐH Nông lâm, TP.HCM. 

B. CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU 

- Số tín chỉ: 02 (15-20-10) 

-  Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Sinh học, Thực vật học, Vi sinh vật 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

lịch sử nghề trồng nấm, ý nghĩa của nấm ăn và nấm dược liệu trong đời sống con 

người; cơ sở khoa học, đặc điểm về hình thái cấu tạo, cách tạo giống và tồn trữ giống 

nấm; đặc tính sinh thái và kỹ thuật nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu. 

- Năng lực đạt được: Nhận thức được giá trị của các loại nấm ăn và nấm dược 

liệu trong đời sống. Người học hiểu được đặc tính và quy trình công nghệ nuôi trồng 

một số loại nấm ăn và nấm dược liệu. 

2.Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức 

Trình bày được lịch sử phát triển của nghề trồng nấm, ý nghĩa của nấm ăn và 

nấm dược liệu trong đời sống con người; cấu tạo, sinh lý nấm và đặc điểm hình thái 

của một số loài nấm ăn và nấm dược liệu đang được nuôi trồng phổ biến hiện nay; 
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cách tạo giống bằng phương pháp phân lập bào tử nấm và phương pháp nuôi cấy mô tế 

bào; Phương pháp làm môi trường để phân lập và giữ giống các loại nấm nuôi trồng; 

đặc điểm sinh học, nhu cầu dinh dưỡng, điều kiện ngoại cảnh và kỹ thuật nuôi trồng 

một số loại nấm ăn (nấm sò, nấm rơm, nấm hương, nấm mộc nhĩ) và nấm dược liệu 

(nấm linh chi, nấm đầu khỉ, nấm đông trùng hạ thảo). 

2.2. Về kỹ năng 

 + Xây dựng được quy trình nhân giống và nuôi trồng một số loại nấm ăn và 

nấm dược liệu. 

 + Thực hiện thành thạo, chính xác các bước kỹ thuật trong quy trình công nghệ 

nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU (1 LT; 1TL) 

1.1. Sơ lược lịch sử nghề trồng nấm 

1.3. Giá trị của nấm ăn và nấm dược liệu trong đời sống con người 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ SINH VẬT HỌC CỦA NẤM  (2 LT; 3TL) 

2.1. Đặc điểm Cấu tạo 

2.2. Đặc điểm dinh dưỡng và nhu cầu sinh thái 

2.3. Đặc điểm sinh sản và chu trình sống 

2.3. Đặc điểm hình thái một số loài nấm trồng hiện nay  

CHƯƠNG 3. TẠO GIỐNG VÀ TỒN TRỮ GIỐNG NẤM(4 LT; 5TL) 

3.1. Một số thiết bị dụng cụ dùng trong tạo giống 

3.2. Phân lập giống gốc 

3.3. Nhân giống nấm cấp 1 

3.4. Nhân giống nấm cấp 2 

3.5. Nhân giống sản xuất 

3.6. Tồn trữ giống nấm 

CHƯƠNG 4.CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM ĂN (4 LT; 6 TL) 

4.1. Công nghệ trồng nấm rơm 

4.2. Công nghệ trồng nấm sò 

4.3. Công nghệ trồng mộc nhĩ 

4.4. Công nghệ trồng nấm hương 

CHƯƠNG 5. CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG NẤM DƯỢC LIỆU(4 LT; 6TL; 

10TH) 
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5.1. Công nghệ trồng nấm linh chi 

5.2. Công nghệ nuôi trồngnấm Đông trùng hạ thảo 

5.3. Công nghệ trồng nấm Đầu khỉ 

Thực hành: 10 tiết 

Giáo viên chọn 1 trong 3 bài sau: 

Bài 1: Kỹ thuật nuôi trồng nấm sò (10 Tiết) 

Bài 2: Kỹ thuật nuôi trồng nấm linh chi (10 Tiết)  

Bài 3: Kỹ thuật nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (10 tiết) 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và 

thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giágiữa kỳ:    Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Học liệu bắt buộc: 

1.Nguyễn Lân Dũng (2010), Công nghệ nuôi trồng nấm. NXB Nông nghiệp, HN. 

* Học liệu tham khảo: 

1.Nguyễn Lân Hùng (2005), Kỹ thuật trồng mộc nhĩ (Tái bản lần 2).NXB Nông 

nghiệp, HN. 

2. Nguyễn Hữu Đống, Đinh Xuân Linh (1997), Nấm ăn cơ sở khoa học và công nghệ 

nuôi trồng. NXB Nông nghiệp, HN. 

9.44. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 
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A. LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔN BẢN/  

- Số tín chỉ: 3 (20,30,20) 

- Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lâm nghiệp. 

 - Điều kiện tiên quyết:   

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần:Phương pháp phân tích đánh giá nông thôn; Một số kỹ năng sử 

dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA); lập kế hoạch 

phát triên thôn bản; tổng hợp kế hoạch phát triển xã (CDP); một số kỹ năng cần có trong 

thực hiện PRA và lập kế hoạch phát triển thôn/bản và xã. 

- Năng lực đạt được: Hiểu và trình bày được nguyên lý và nội dung các phương 

pháp phân tích đánh giá nông thôn. Thực hiện được một số kỹ năng thực hiện phương 

pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA). Xây dựng được kế 

hoạch phát triển thôn bản. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

 Hiểu và trình bày được nguyên lý và nội dung các phương pháp phân tích đánh giá 

nông thôn. Phân tích được vai trò của người dân trong các phương pháp lập kế hoạch phát 

triển thôn bản.  

2.2. Mục tiêu kỹ năng: 

 Phân tích được nội dung các bước lập kế hoạch, tổng hợp kế hoạch. Thực hiện 

được các kỹ năng trong đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân. Xây dựng được 

kế hoạch phát triển thôn bản tại địa phương. 

3. Nội dung học phần 

 CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN    (LT: 3; 

TL: 5) 

1.1. Phương pháp truyền thống. 

1.2. Các phương pháp khác 

1.3. Phương pháp Đánh giá nhanh nông thôn RRA. 

1.4. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân PRA 

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG PRA (LT: 5; TL: 8) 

2.1. Công cụ: Lược sử thôn bản 

2.2. Công cụ: Vẽ sơ đồ thôn bản 

2.3. Công cụ: Điều tra theo tuyến và xây dựng sơ đồ mặt cắt 
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2.4. Công cụ: Lịch thời vụ 

2.5. Công cụ: Biểu đồ biến động theo thời gian 

2.6. Công cụ: Phân loại, xếp hạng. 

2.7. Công cụ: Sơ đồ Venn (Phân tích tổ chức thể chế và xây dựng sơ đồ quan hệ. 

2.8. Công cụ 8: Phân loại kinh tế hộ 

2.9. Công cụ 9: Phỏng vấn kinh tế hộ 

CHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔN BẢN           (LT: 4; TL: 6; 

TH:10) 

3.1. Đánh giá, lập kế hoạch lĩnh vực nông nghiệp 

3.2. Đánh giá lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 

3.3. Đánh giá, lập kế hoạch phát triển các hoạt động phi nông nghiệp 

3.4. Đánh giá, lập kế hoạch vệ sinh môi trường 

3.5. Đánh giá, lập kế hoạch lĩnh vực tín dụng 

3.6. Đánh giá, lập kế hoạch lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục 

3.7. Đánh giá, tổng hợp kết quả PRA, kết quả đánh giá lập kế hoạch từng lĩnh vực 

CHƯƠNG 4: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN XÃ (CDP)  (LT: 4; TL: 5) 

4.1. Mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển xã 

4.2. Tiến trình lập kế hoạch phát triển xã 

4.3. Tổng hợp kế hoạch phát triển xã 

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ KỸ NĂNG TRONG THỰC HIỆN PRA VÀ LẬP KẾ 

HOẠCH PHÁT TRIỂN THÔN BẢN    (LT: 4; TL: 6; TH: 10) 

5.1. Một số kỹ năng trong quá trình tiến hành PRA 

5.2. Một số kỹ năng trong lập kế hoạch 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự 

các tiết thảo luận, thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), tham dự đủ 100% số giờ thực 

hành, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ, giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, hướng dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn làm bài 

tập, thực hành. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên 

tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những 

câu hỏi, vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: 

bảng, máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 
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8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm:  10 

9. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Công Thành – BG Lập kế hoạch phát triển thôn/bản và kế hoạch phát triển 

xã  

Tài liệu tham khảo: 

1. Vũ Thị Bình, (1996), GT quy hoạch phát triển nông thôn. NXB Trường ĐHNN, HN. 

B. KHUYẾN NÔNG/ Agriculture extension 

- Số tín chỉ:03 (20-30-20) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết:Không. 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm:Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản trong hoạt 

động khuyến nông; Thực hiện lập kế hoạch, triển khai và đánh giá chương trình 

khuyến nông; Công tác truyền thông trong khuyến nông và một số phương pháp 

khuyến nông; Các vấn đề về công tác đào tạo trong khuyến nông; Một số phương pháp 

tiếp cận trong công tác khuyến nông.  

- Năng lực đạt được:Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của công tác 

khuyến nông và vai trò, trách nhiệm của người cán bộ khuyến nông trong việc đào tạo, 

tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông 

nghiệp,góp phần thúc đẩy sản xuất nhằm phát triển một nền nông nghiệp bền vững. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức 

- Hiểu và trình bày được những vấn đề cơ bản của khuyến nông bao gồm: quá 

trình hình thành, phát triển công tác khuyến nông, nguyên tắc cơ bản, nội dung hoạt 

động của khuyến nông, cơ cấu tổ chức quản lý khuyến nông và các hoạt động khuyến 

nông.  

- Hiểu và giải thích được cách lập kế hoạch triển khai đánh giá một chương trình 

dự án khuyến nông; công tác đào tạo và tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong 
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khuyến nông; hoạt động của công tác truyền thông trong khuyến nông; nội dung, 

phương pháp khuyến nông và các cách tiếp cận trong công tác khuyến nông.  

2.2. Về kỹ năng 

-  Lập được kế hoạch khuyến nông và tham gia làm việc nhóm. 

- Phối hợp hoặc tham gia công tác đào tạo tập huấn trong các chương trình 

khuyến nông. 

- Đề xuất được cách khai thác sử dụng các thiết bị truyền thông cho các hoạt 

động khuyến nông trong điều kiện cụ thể. 

- Biết lựa chọn cách tiếp cận phù hợp trong việc triển khai các hoạt động khuyến 

nông ở địa phương. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1:  ĐẠI CƯƠNG VỀ KHUYẾN NÔNG        (3 LT; 6 TL)  

1.1. Những khái niệm cơ bản về khuyến nông  

1.2. Tổ chức, quản lý khuyến nông và hoạt động khuyến nông Việt Nam 

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 

TRÌNH KHUYẾN NÔNG          (1 LT; 1 TL) 

2.1. Lập kế hoạch 

2.2. Triển khai thực hiện kế hoạch 

2.3. Giám sát,đánh giá 

CHƯƠNG 3:CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN 

NÔNG               (5 LT; 8 TL) 

3.1. Lý luận về công tác khuyến nông 

3.2. Một số phương pháp khuyến nông 

CHƯƠNG 4: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG KHUYẾN NÔNG     (5 LT; 8 TL) 

4.1. Đặc điểm về vấn đề đào tạo trong công tác khuyến nông 

4.2.Tâm lý nông dân 

4.3. Vận dụng lý luận truyền thông nâng cao hiệu quả tiếp thu trong giảng dạy 

4.4. Yêu cầu của giảng viên khuyến nông 

4.5. Đào tạo tiểu giáo viên khuyến nông (Training of trainer- TOT) 

4.6. Đánh giá kết quả của một khóa huấn luyện khuyến nông 

CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG KHUYẾN NÔNG     (6 LT; 7 TL) 

5.1.Tiếp cận khuyến nông truyền thống và khuyến nông có sự tham gia  

5.2. Một số phương pháp khuyến nông có sự tham gia  
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Thực hành, thực tế: 20 tiết 

Bài 1: Lập kế hoạch cho công tác khuyến nông trong một năm tại địa phương. (5 tiết). 

Bài 2: Chuẩn bị và tham gia các chương trình giảng dạy, tập huấn về công tác khuyến 

nông tại địa phương (5 tiết). 

Bài 3: Xây dựng một mô hình trình diễn tại một địa phương cụ thể (10 tiết). 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và 

thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực 

hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giágiữa kỳ:    Trọng số 20% 

-Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Tài liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Văn Long,(2008).Giáo trình Khuyến nông. Trường Đại học Nông Nghiệp 

Hà Nội. 

* Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Duy Hoan, Tống Khiêm, Đinh Ngọc Lan (2007), Tài liệu tập huấn phương 

pháp Khuyến nông.NXB Nông nghiệp, HN. 

2. A.W. van den Ban; H.S. Hawkins; Người dịch: Nguyễn Văn Linh (1999), Khuyến 

nông. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

9.45. CHỌN 1 TRONG 2 HỌC PHẦN 

A. LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PTNT/ Establishmentand managment of rural 

development projects 
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- Số tín chỉ:03 (20-30-20) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm: Học phần cung cấp các kiến thức về dự án và xây 

dựng dự án, các bước trong việc tiến hành xây dựng một dự án theo phương pháp 

LFA; Các khâu trong việc thẩm định, đánh giá và giám sát một dự án; một số phương 

pháp, công cụ trong việc điều tra, đánh giá và thu thâp thông tin cho việc xây dựng, 

thẩm định và giám sát một dự án phát triển nông thôn.  

- Năng lực đạt được: Tham gia công tác xây dựng và thực hiện được các dự án phát 

triển nông thôn tại các cộng đồng và địa phương. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức 

Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản về dự án, các bước trong một chu 

trình dự án cũng như trong công tác quản lý dự án; Nội dung, phương pháp xây dựng, 

thực hiện dự án phát triển nông thôn; Nội dung phương pháp phân tích, thẩm định dự 

án; quy trình trong việc giám sát và đánh giá một dự án phát triển nông thôn. 

2.2. Về kỹ năng 

- Xây dựng và hoàn thiện được cây vấn đề và chuyển cây vấn đề thành cây mục 

tiêu cụ thể cho một cộng đồng, một địa phương cụ thể; 

- Xây dựng được khung LFA hoàn chỉnh cho việc xây dựng một dự án phát 

triển nông thôn với qui mô nhỏ. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN       (3 LT; 3 TL)  

1.1. Các khái niệm về dự án    

1.2. Đặc điểm của dự án và phân loại dự án 

1.3. Chu trình của dự án  

1.4. Quản lý dự án 

1.5. Một số thuật ngữ dùng trong dự án 

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (7 LT; 13 TL; 

10 TH) 

2.1. Khái niệm và đặc điểm của lập kế hoạch dự án     

2.2. Phương pháp lập kế hoạch dự án định hướng theo mục tiêu  
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2.3. Các bước lập kế hoạch dự án theo phương pháp LFA   

2.4. Hướng dẫn cách viết các phần trong bản đề xuất dự án 

CHƯƠNG 3:PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN          (2 LT; 4 TL) 

3.1. Phân tích dự án  

3.2. Thẩm định dự án           

CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

         (4 LT; 6 TL; 10 TH) 

4.1. Khái niệm         

4.2. Tổ chức bộ máy để thực hiện dự án      

4.3. Vai trò của các tổ chức trong thực hiện dự án       

4.4. Lập kế hoạch thực hiện dự án 

4.5. Quản lý tiến độ dự án 

4.6. Kết quả dự án 

4.7. Các yếu tố thành công trong quản lý dự án 

CHƯƠNG 5. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (4 

LT; 4 TL) 

5.1. Khái niệm chung 

5.2. Giám sát dự án 

5.3. Đánh giá dự án (Project Evaluation) 

Thực hành: 

Bài 1: Tổ chức các hoạt động: họp cộng đồng với người dân và phỏng vấn sâu chính 

quyền địa phương nhằm thu thập dữ liệu, viết đề xuất cây vấn đề và cây mục tiêu của 

địa phương đó (10 tiết). 

Bài 2:Tổ chức các hoạt động: họp cộng đồng với người dân, Ban quản lý dự án và các 

bên liên quan của một dự án đang thực hiện nhằm xây dựng bản  kế hoạch thực hiện 

cho dự án đó (10 tiết). 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và 

thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và 100% tiết thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 
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6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giágiữa kỳ:    Trọng số 20% 

-Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu dạy học 

* Tài liệu bắt buộc 

[1]. Hoàng Mạnh Quân, 2007. Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, 

NXB NN Hà Nội  

* Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình lập dự án đầu tư . NXB Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2. Hoàng Việt (2001), Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

NXB Thống kê HN 

B. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ Rural development                              

- Số tín chỉ:03 (20, 30, 20) 

- Mã học phần:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cây trồng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần gồm:Lý luận cơ bản về phát triển nông thôn; phát triển kinh 

tế nông thôn: nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; phát triển cơ 

sở hạ tầng dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn; vai trò của nhà nước và các tổ 

chức trong  phát triển nông thôn (chính quyền các cấp, các tổ chức phi chính phủ, các 

tổ chức kinh tế và xã hội trong nông thôn). 

- Năng lực đạt được: Phân tích, đánh giá các chính sách phát triển nông thôn, 

thực trạng phát triển của địa phương. Đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được các 

giải pháp để phát triển nông thôn bền vững.   

2. Mục tiêu của học phần: 
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2.1. Về kiến thức 

Hiểu và giải thích được các khái niệm về tăng trưởng phát triển, phát triển nông 

thôn và phát triển bền vững; các lý luận về cơ cấu kinh tế nông thôn, các hợp phần 

kinh tế nông thôn, vai trò của chúng và xu thế chuyển dịch của các chúng trong quá 

trình phát triển nông thôn; cơ sở lý luận về vai trò của cơ sở hạ tầng, nhà nước, các cơ 

quan tổ chức có liên quan và các chính sách trong quá trình phát triển nông thôn; 

phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn cơ bản. 

2.2. Về kỹ năng 

Xây dựng chiến lược phát triển cho quá trình phát triển nông thôn tại địa phương, 

bao gồm: phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch 

vụ và dịch vụ xã hội. 

Phân tích, đánh giá các chính sách phát triển nông thôn, thực trạng phát triển của 

địa phương. Đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được các giải pháp để phát triển 

nông thôn bền vững.   

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (2LT, 3TL) 

1.1. Giới thiệu về môn học 

1.2. Lý luận về nông thôn 

1.3. Lý luận về tăng trưởng và phát triển 

1.4. Lý luận về phát triển nông thôn 

1.5. Hệ thống chỉ tiêu phát triển nông thôn 

CHƯƠNG II: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN   (6LT, 8TL, 10TH)     

2.1. Tổng quan về kinh tế nông thôn 

2.2. Phát triển nông nghiệp 

2.3. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn 

2.4. Phát triển dịch vụ nông thôn 

CHƯƠNG III: PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG DỊCH VỤ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

NÔNG THÔN            (4LT, 6TL, 3TH)    

3.1. Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn 

3.2. Phát triển dịch vụ xã hội nông thôn 

3.3. Phát triển môi trường nông thôn 

CHƯƠNG IV:  VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG PHÁT TRIỂN 

NỒNG THÔN        (4LT, 6TL, 2TH)     

4.1. Vai trò của Nhà nước trong phát triển nông thôn 
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4.2. Vai trò của các tổ chức trong phát triển nông thôn 

CHƯƠNG V: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   (4LT, 7TL, 5TH)  

5.1. Tổng quan về nghiên cứu phát triển nông thôn 

5.2. Phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn 

5.3. Tổ chức nghiên cứu phát triển nông thôn 

Thực hành: 

Bài 1: Khảo sát tình hình phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương. 

Bài 2: Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong công tác xây 

dựng nông thôn mới tại địa phương. 

4. Yêu cầu của học phần  

- Sinh viên có đủ tài liệu và đề cương học phần để học tập, nghiên cứu. 

- Trong quá trình học tập phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài học, thảo luận và 

thực hành để hiểu, trình bày được cơ sở khoa học, thao tác kỹ thuật. 

- Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết lý thuyết, thảo luận và thực hành. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình,thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải 

đáp những câu hỏi, vướng mắc của người học. 

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương 

tiện: bảng, máy chiếu, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:   Trọng số 20%  

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:   Trọng số 50% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính 

Học liệu bắt buộc 

1. Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (2005), Giáo trình Phát triển nông thôn. Trường 

Đại học Nông nghiệp, Hà Nội. 

 Học liệu tham khảo 

1. Vũ Thị Bình, (2006),Giáo trình Quy hoạch và phát triển nông thôn. Trường  Đại 

học Nông nghiệp, Hà Nội. 
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 2. Nguyễn Đình Nam, Vũ Đình Thắng, Hoàng Cường, Hoàng Văn Định (2008),Giáo 

trình  Kinh tế phát triển nông thôn - Trường  Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 

9.46. RÈN NGHỀ/ Professional practice  

- Số tín chỉ:03 (0, 0, 135) 

- Mã học phần:  

- Bộ môn phụ trách học phần: Lâm nghiệp 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần cơ sở ngành và 1 số học phần chuyên 

ngành như giống cây rừng, đo đạc, trồng rừng, cây rừng. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Rèn các thao tác cơ bản trong đo đạc xây dựng vườn 

ươm; nhận dạng cây rừng; quy trình kỹ thuật sản xuất cây lâm nghiệp như: làm đất; 

lên luống; ngâm, ủ gieo ươm hạt giống; đóng bầu; chăm sóc bảo vệ cây con trong 

vườn ươm. 

- Năng lực đạt được:Thực hiện một cách thành thạo một số thao tác cơ bản: đo 

đạc, làm đất, đóng bầu, làm luống xếp bầu, ngâm ủ hạt giống, gieo hạt, cấy cây, chăm 

sóc cây con. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu kiến thức: Nắm rõ kiến thức cơ bản trong khâu sản xuất cây con trong lâm 

nghiệp. 

2.2. Mục tiêu kỹ năng: Hình thành kỹ năng nghề nghiệp thông qua rèn luyện các thao tác kỹ 

thuật cơ bản trong sản xuất cây giống lâm nghiệp trong vườn ươm. 

3. Nội dung học phần: 

Nội dung 1: ĐO ĐẠC XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM     (5 tiết) 

1.1. Đo đạc xác định vị trí vườn ươm 

1.2. Thiết kế các đường đi, đường nước tưới trong vườn ươm. 

Nội dung 2: XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM      (25 tiết) 

2.1. Phát dọn thực bì, tạo hiện trường xây dựng vườn ươm 

2.2. Làm đất, lên luống cây trong vườn ươm 

Nội dung 3: ĐÓNG BẦU         (45 tiết) 

3.1. Xử lý đất ruột bầu 

3.2. Đóng bầu, xếp bầu lên luống 

Nội dung 4: XỬ LÝ HẠT GIỐNG      (15 tiết) 

4.1. Ngâm ủ hạt giống 

4.2. Gieo và chăm sóc hạt giống 
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Nội dung 5: CẤY CÂY VÀ CHĂM SÓC CÂY CON TRONG VƯỜN ƯƠM (45 

tiết) 

5.1. Cấy cây con vào bầu 

5.2. Chăm sóc cây con 

5.3. Xử lý sâu bệnh cho cây con. 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ số giờ rèn nghề. Sau khi kết 

thúc thời gian rèn nghề người học phải tham gia thi tay nghề.  

5. Phương pháp giảng dạy:Hướng dẫn thực hành 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người 

học thực hiện được các nội dung của học phần. 

7. Trang thiết bị: Có vườn ươm cây giống và các dụng cụ, hóa chất để người học có thể 

thực hiện được các nội dung của học phần. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ (thi tay nghề): Trọng số 70% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính:  

Tài liệu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành 

9.47. CÔNG TRÌNH TỔNG HỢP/ Integrated works 

 - Số tín chỉ: 03 (0;0;135) 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết: rèn nghề.  

1. Mô tả học phần  

- Nội dung học phần: Thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống lâm 

nghiệp như: tạo cây con từ hạt, tạo cây con bằng  phương pháp nhân giống vô tính 

(chiết, ghép cành, giâm hom); chăm sóc cây con, hom giâm trong vườn ươm. 

- Năng lực đạt được: Tổ chức thực hiện được một quy trình sản xuất cây trồng 

cụ thể; Phát hiện và giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình chăm sóc cây con 

giai đoạn vườn ươm.. Đánh giá được tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức : Củng cố kiến thức về các quy trình kỹ thuật tạo cây con 

từ hạt và tạo cây con bằng phương pháp nhân giống vô tính ; chăm sóc cây, hom giâm 

trong vườn ươm. 
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2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Thực hiện được một quy trình kỹ thuật tạo cây con, chăm 

sóc cây con trong giai đoạn vườn ươm. Củng cố kỹ năng nghề nghiệp cho người học. 

3. Nội dung học phần 

NỘI DUNG 1. TẠO CÂY CON TỪ HẠT VÀ GIÂM HOM   (75 tiết) 

1.1. Tạo cây con từ hạt 

1. 2. Tạo cây con bằng phương pháp giâm hom 

NỘI DUNG 2. CHĂM SÓC CÂY TẠI VƯỜN ƯƠM   (60 tiết) 

2.1. Phát dọn vệ sinh cỏ dại, làm giàn che 

2.2 Tỉa cây, cấy cây bổ sung 

2.3. Đảo bầu, xén rễ 

2.4. Tưới nước, bón phân 

2.5. Phòng trừ sâu bệnh hại 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ của học 

phần. Kết thúc học phần người học phải nộp báo cáo thực hành.  

5. Phương pháp giảng dạy:Hướng dẫn thực hành 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người 

học thực hiện được các nội dung của học phần. 

7. Trang thiết bị: Có vườn ươm cây giống và các dụng cụ, hóa chất để người học có thể 

thực hiện được các nội dung của học phần. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ (thi tay nghề): Trọng số 70% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính:  

Tài liệu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành 

9.48. THỰC TẬP GIÁO TRÌNH/ Academic trip 

 - Số tín chỉ: 03 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết: rèn nghề, công trình tổng hợp, các học phần chuyên 

ngành. 

1. Mô tả học phần  
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- Nội dung học phần: Học tập tại một số viện nghiên cứu, trường đại học, đơn 

vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp và các trang trại nông 

lâm nghiệp hữu cơ nhằm  tiếp cận với các thành tựu nghiên cứu, quy trình công nghệ 

mới trong sản xuất. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng tiếp cận được với các tiến bộ kỹ 

thuật mới trong nghiên cứu, quản lý, sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp; ghi 

nhận, mô tả, đánh giá và viết được báo cáo kết quả về các nội dung thu được từ đợt 

thực tập. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức:Củng cố kiến thức lý thuyết đã học và học tập những tiến 

bộ kỹ thuật trong sản xuất lâm nghiệp tại các cơ sở. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Có khả năng tiếp cận được với các tiến bộ kỹ thuật mới 

trong nghiên cứu, quản lý, sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp; ghi nhận, mô 

tả, đánh giá và viết được báo cáo kết quả về các nội dung thu được từ đợt thực tập. 

3. Nội dung học phần 

Nội dung 1: THAM QUAN CÁC VIỆN, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỐNG 

CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP       (45 tiết) 

1.1. Tham quan học hỏi   

1.2. Tham gia nhân giống cây trồng tại cơ sở 

Nội dung 2: THAM QUAN MỘT SỐ BAN QUẢN LÝ RỪNG   (45 tiết) 

2.1. Tham quan, học tập các cơ sở trong tổ chức sản xuất lâm nghiệp. 

2.2. Tham quan một số khu rửng đặc dụng và học tập phương pháp quản lý rừng tại 

các đơn vị. 

Nội dung 3: THAM QUAN CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM KẾT HỢP 

ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI  (45 tiết) 

3.1. Tham quan các mô hình sản xuất nông lâm kết hợp truyền thống 

3.2. Tham quan một số mô hình nông lâm kết hợp cải tiến: trang trại hữu cơ, cây dược 

liệu dưới tán rừng.  

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải tham dự đầy đủ số giờ của học phần. Kết thúc 

học phần người học phải nộp báo cáo thực hành.  

5. Phương pháp giảng dạy:Hướng dẫn thực hành 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người 

học thực hiện được các nội dung của học phần. 

7. Trang thiết bị:. 
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8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Sau khi kết thúc các nội dung. Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ (kết quả chấm báo cáo thực hành): Trọng số 70% 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính:  

Tài liệu các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành 

9.49. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP/graduation internship 

 - Số tín chỉ: 04 (0,0,180) 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các học phần với tổng số từ 122 tín chỉ trở 

lên. 

1. Mô tả học phần  

 - Nội dung học phần: Sinh viên được tiếp cận cơ sở sản xuất trong một thời 

gian nhất định. Được tham gia các công việc tại đơn vị như một kỹ sư thực sự.  

 - Năng lực đạt được: Quan sát, tìm hiểu, nắm bắt được nguyên lý quy trình sản 

xuất, cách thức làm việc, tổ chức sản xuất của đơn vị. Thực hiện được một số kỹ năng 

nghề nghiệp như: nghiên cứu phát hiện vấn đề, thực hiện công việc được đơn vị phân 

công, báo cáo kết quả công việc, đặc biệt là tư duy và phát triển được phương thức làm 

việc trong môi trường mới, làm việc trong một tập thể. Viết được báo cáo kết quả công 

việc đã thực hiện trong quá trình thực tập tại cơ sở.  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Kiến thức: 

 Sinh viên có được các kiến thức về nội quy, quy định tại cơ sở sản xuất, cách 

thức tổ chức công việc, phương pháp làm việc với những việc cụ thể mà người học 

được giao trong quá trình thực tập. Có kiến thức tư duy vào công việc cụ thể, định 

hình và lập kế hoạch làm việc ở thời điểm hiện tại và tương lai. 

2.2. Kỹ năng: 

 Sinh viên có khả năng tiếp thu nhanh chóng các công việc được giao, làm việc 

thuần thục với tư duy chuyên môn phù hợp, có kỹ năng sắp xếp thời gian cho công 

việc, sắp xếp trình tự công việc và thực hiện công việc được giao một cách hoàn chỉnh. 

Có kỹ năng tổ chức công việc và tùy thuộc vào tình hình cụ thể trong sản suất mà có 

những thay đổi phù hợp để hoàn thành tốt các công việc được giao trong quá trình thực 

tập.  
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2.3. Thái độ: 

 Sinh viên có thái độ tích cực với công việc được giao, luôn nhiệt tình và cầu thị 

trong công việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 1. Xây dựng đề cương thực tập. 

2. Xây dựng kế hoạch côngviệc cụ thể ở mỗi địa điểm thực tập khác nhau. 

 3. Xây dựng và ghi chép nhật ký thực tập. 

 4. Học quy định nội bộ tại cơ sở thực tập. 

 5. Tiếp nhận công việc được giao tại điểm thực tập. 

 6. Tìm hiểu công việc được giao. 

 7. Đọc tài liệu có liên quan đến công việc được giao. 

 8. Tiếp cận và thực hiện công việc được giao dưới sự hướng dẫn của cán bộ tại 

đơn vị sinh viên thực tập. 

 9. Tự rèn luyện kỹ năng, thành thạo các công việc được giao. 

 10. Viết báo cáo về các nội dung công việc liên quan hàng ngày vào nhật ký 

thực tập. 

 11. Tổng hợp các kiến thực có được trong quá trình thực tập để chuẩn bị viết 

báo cáo thực tập. 

 12. Viết báo cáo thực tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn. 

 13. Nộp báo cáo cho bộ môn phân công giáo viên chấm. 

4. Yêu cầu đối với môn học 

 Sinh viên có thể chủ động liên hệ cơ sở thực tập đúng chuyên môn và phù hợp 

với điều kiện về địa điểm, khoảng cách để thực tập. Sinh viên chuẩn bị đầu đủ các nội 

dung, tài liệu liên quan đến công việc được giao trong quá trình thực tập. Chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định nơi thực tập. Có thái độ nghiêm túc khi làm việc tại cơ sở 

thực tập, luôn cầu thị, học hỏi dưới dự chỉ dẫn của cán bộ tại nơi thực tập cũng như 

giáo viên hướng dẫn. 

5. Phương pháp giảng dạy:Hướng dẫn thực hành công việc trực tiếp tại cơ sở thực 

tập. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình  thực tập, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn người học tìm 

kiếm tài liệu liên quan đến công việc được giao. Trao đổi thông tin về quá trình thực 

tập hàng tuần thông qua email hoặc điện thoại. Kiểm tra quá trình sinh viên thực tập 

tại cơ sở theo lịch trình đã định trước. 
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7. Trang thiết bị: 

Phụ thuộc vào điều kiện sản xuất của đơn vị tại cơ sở. 

Phòng báo cáo kết quả thực tập, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy chiếu, máy tính 

để thuyết trình nội dung thực tập. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Giáo viên hướng dẫn chấm 1 con điểm:       Trọng số 50%. 

- Giáo viên phản biện chấm 1 con điểm:       Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: Toàn bộ các tài liệu chính chuyên ngành ở các học phần đã 

học. 

9.2. Tài liệu tham khảo: Toàn bộ các tài liệu tham khảo chuyên ngành ở các học phần 

đã học. 

9.50. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/ Diploma Project 

 - Số tín chỉ: 04 (0,0,180) 

 - Mã học phần:  

 - Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lâm nghiệp 

 - Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành thực tập tốt nghiệp, Tính đến thời điểm ra 

quyết định có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu đạt từ 2.0 và số tín chỉ bị điểm F 

không quá 8%. 

1. Mô tả học phần  

- Nội dung học phần: Thực hiện một đề tài tại các cơ sở sản xuất, khu thí 

nghiệm thực hành, bao gồm các công việc như xác định vấn đề, xây dựng, bảo vệ đề 

cương; thực hiện các nội dung theo đề cương, viết đồ án, bảo vệ đồ án trước hội đồng 

chuyên môn. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực trong lâm nghiệp như: 

chọn, tạo giống cây rừng; điều tra sinh trưởng, đánh giá thực trạng rừng và đề xuất các 

biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong sản xuất kinh doanh rừng; quản lý bảo vệ rừng. 

- Năng lực đạt được: Xây dựng được đề cương đề tài tốt nghiệp; bảo vệ được đề 

cương thực tập tập tốt nghiệp; thực hiện được các nội dung trong đề cương, viết được 

báo cáo khoa học, bảo vệ được đồ án tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, hiểu biết sâu về 

kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp đã được hình thành, phát triển qua 

các đợt thực hành môn học, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp. 
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2.2. Mục tiêu về kỹ năng: Thực hiện được các nội dung nghiên cứu một đề tài khoa 

học: khả năng xác định vấn đề và giải quyết độc lập các vấn đề có ý nghĩa thực tiễn 

trong lĩnh vực chuyên môn; nâng cao phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu. Rèn 

luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản. Thuyết trình được đề cương của một đề tài 

khoa học trước hội đồng chuyên môn. Làm quen với công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất 

ở cơ sở, đồng thời giúp cơ sở sản xuất giải quyết một số vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực 

ngành nghề được đào tạo. 

3. Nội dung học phần 

Nội dung 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 

1.1. Xác định các vấn đề tại địa điểm thực tập 

1.2. Lựa chọn vấn đề cần nghiên cứu  

Nội dung 2: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG 

2.1. Xây dựng đề cương 

2.2. Bảo vệ đề cương 

Nội dung 3: THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Điều tra thu thập số liệu theo các nội dung nghiên cứu 

3.2. Xử lý số liệu, viết báo cáo sơ bộ (đồ án) 

Nội dung 4: HOÀN THIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

4.1. Hoàn chỉnh đồ án  

4.2. Bảo vệ đồ án trước hội đồng đánh giá. 

4. Yêu cầu của môn học: Người học phải bảo vệ được đề cương thực tập tốt nghiệp, 

chỉnh sửa đề cương theo các nội dung góp ý của các thành viên hội đồng. Thực hiện đầy 

đủ các nội dung học phần. Có số liệu thô, số liệu tinh và nhật ký thực tập đầy đủ. Đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu của của đoàn kiểm tra trong 2 lần kiểm tra tiến độ. Thường xuyên báo 

cáo tiến độ và kết quả công việc với giáo viên hướng dẫn. Nộp đồ án đúng tiến độ, đảm 

bảo chất lượng. 

5. Phương pháp giảng dạy:Hướng dẫn thực hành 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá sinh viên thực tập, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn 

người học lựa chọn vấn đề nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu, hoàn thiện đề cương, 

thực hiện nội dung trong đề cương, xử lý số liệu và viết báo cáo.  

7. Trang thiết bị: dụng cụ, máy móc sử dụng trong điều tra, đo đạc.... 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

Kết thúc thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp sinh viên nộp báo cáo kết quả thực 

tập (đồ án tốt nghiệp) theo mẫu quy định.  
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Đồ án tốt nghiệp được phân công cho 2 giáo viên phản biện đọc và chấm điểm. 

Bộ môn thành lập hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp. Điểm đồ án là điểm bình 

quân của 2 phản biện và các thành viên trong hội đồng.  

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Tài liệu chính: Toàn bộ các tài liệu chính chuyên ngành ở các học phần đã học. 

9.2. Tài liệu tham khảo: Toàn bộ các tài liệu tham khảo chuyên ngành ở các học 

10. Dự kiến đơn vị giảng dạy 

TT Tên học phần Bộ môn 

1 Triết học Mac-Lênin Nguyên lý 

2 Kinh tế chính trị Mac-Lê nin Nguyên lý 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyên lý 

4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối 

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng  

6 Pháp luật đại cương Pháp luật 

7 Tiếng Anh 1 Ngoại ngữ KC 

8 Tiếng Anh 2 Ngoại ngữ KC 

9 Tiếng Anh 3 Ngoại ngữ KC 

10 Xác suất - Thống kê Toán ứng dụng  

11 Hóa học Hoá học 

12 Tin học Tin học ƯD 

13 Sinh học đại cương Khoa học cây trồng 

14 Công nghệ sinh học Khoa học cây trồng 

15 Sinh thái môi trường/Khoa học môi trường Khoa học CT/KH Đất 

16 Tâm lý lao động Tâm lý GD 

17 Cơ sở văn hóa Việt Nam Khoa học xã hội 

18 Khí thượng thủy văn rừng/ Khí tượng nông nghiệp Lâm nghiệp/KH Đất 

19 Sinh thái rừng/ Sinh thái cảnh quan Lâm nghiệp 

20 Sinh lý thực vật Bảo vệ thực vật 
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21 Thực vật học Lâm nghiệp 

22 Vi sinh vật đại cương Bảo vệ thực vật 

23 Thổ nhưỡng Lâm nghiệp 

24 Phương phápNCKH và thống kê lâm nghiệp Lâm nghiệp 

25 Đo đạc lâm nghiệp Lâm nghiệp 

26 Đa dạng sinh học Lâm nghiệp 

27 Cây rừng/ Cây xanh đô thị Lâm nghiệp 

28 Kỹ thuật lâm sinh Lâm nghiệp 

29 Động vật rừng Lâm nghiệp 

30 Sâu bệnh hại cây rừng Lâm nghiệp 

31 Quản lý R bền vững Lâm nghiệp 

32 Điều tra rừng Lâm nghiệp 

33 Giống cây rừng Lâm nghiệp 

34 Trồng rừng Lâm nghiệp 

35 Khai thác lâm sản Lâm nghiệp 

36 Pháp luật lâm nghiệp Lâm nghiệp 

37 Sản lượng rừng Lâm nghiệp 

38 Trồng rừng phòng hộ/ Kỹ thuật trồng cây đặc sản rừng Lâm nghiệp 

39 Lâm  nghiệp xã  hội/Lâm nghiệp đô thị Lâm nghiệp 

40  Nông lâm kết hợp/ Hệ thống nông nghiệp  Lâm nghiệp/ Khoa học CT 

41 Lửa rừng/ Dự báo tài nguyên và quản lý thảm hoạ rừng Lâm nghiệp 

42 Kinh tế lâm nghiệp/ Quản lý kinh tế hộ và trang trại Lâm nghiệp 

43 Lâm sản ngoài gỗ/CN nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu.  Lâm nghiệp/ Khoa học CT 

44 Lập KH phát triển thôn bản/ Khuyến nông  Lâm nghiệp 

45 Lập và quản lý dự án PTNT/ Phát triển nông thôn Lâm nghiệp 

46 Rèn nghề  Lâm nghiệp 

47 Công trình tổng hợp  Lâm nghiệp 

48 Thực tập giáo trình Lâm nghiệp 
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49 Thực tập tốt nghiệp Lâm nghiệp 

50 Khoá luận tốt nghiệp Lâm nghiệp 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng 

Đáp ứng đủ nhu cầu thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư hoá chất cho thực hiện các bài 

thực hành thực tập học phần, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên trong 

lĩnh vực phân tích đất, nước, sinh lý, sinh hoá cây trồng, đo vẽ bản đồ, điều tra, xác định các chỉ 

tiêu sinh trưởng cây trồng, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và khai thác lâm sản. 

11.2. Phòng máy tính 

Trang bị đủ số lượng máy tính (1 người/máy) và các phần mềm xử lý thống kê sinh học (SPSS, 

Excel), phục vụ thực hành, thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.        

11.3. Khu thí nghiệm thực hành 

Xây dựng các mô hình sản xuất cây giống lâm nghiệp, nấm ăn, nấm dược liệu, phục 

vụ cho thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên. 

11.4. Điểm liên kết đào tạo   

Xây dựng một số điểm liên kết đào tạo với các cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu 

trong và ngoài tỉnh, tạo địa bàn thực hành, thực tập, tham quan học tập và triển khai 

thực hiện các đề tài thực tập tốt nghiệp của sinh viên 

11.5. Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng internet:  

- Cung cấp đủ số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần (theo 

danh mục liệt kê); trang bị thêm các đầu sách, báo, tạp chí và tài liệu tham khảo khác 

thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, đáp ứng nhu cầu tham khảo, tra cứu thông tin của 

giảng viên và học viên. 

- Đảm bảo hệ thống mạng internet thông suốt 24/24 giờ trong ngày, đáp ứng nhu 

cầu tra cứu, cập nhật thông tin tại thư viện và tại phòng học của sinh viên. 

11.6. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính. 

TT Tên học phần Tài liệu bắt buộc/TLTK NXB Năm 

1 
Triết học Mac-

Lênin 

TL bắt buộc   

1. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin (Dự thảo) 
CTQG 2019 

TL tham khảo   

1. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin. 

CTQG 2013 

2. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Triết học CTQG 2007 
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TT Tên học phần Tài liệu bắt buộc/TLTK NXB Năm 

Mác-Lênin.  

3. Nguyễn Hữu Vui, Lịch sử triết học.  CTQG 2003 

2 

Kinh tế chính trị 

Mac-Lê nin 

 

TL bắt buộc   

1. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Kinh tế 

chính trị Mác-Lênin (Dự thảo) 
CTQG 2019 

TL tham khảo   

1. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Kinh tế 

chính trị Mác-Lênin 
CTQG 2006 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  VIII, 

IX, X; XI; XII 

CTQG 
1996- 

2016 

3 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 

TL bắt buộc   

1. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học. 
CTQG 2019 

TL tham khảo   

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 

học. 

CTQG 2018 

2. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học. 
CTQG 2018 

3. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học. 
CTQG 2003 

4 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

 

TL bắt buộc   

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn, Lịch sử ĐCSVN. 
CTQG 2018 

TL tham khảo   

1. Bộ GD & ĐT, Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
CTQG 2006 

2. Bộ GD & ĐT, Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Tài liệu tập huấn) 
CTQG 2019 

5 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

TL bắt buộc   

1. Bộ GD & ĐT, Giáo trình Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
CTQG 2009 

TL tham khảo   

1. Hội đồng Trung ương biên soạn, Giáo 

trình Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
CTQG 2003 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  VIII, 

IX, X; XI; XII 

CTQG 
1996- 

2016 

6 
Pháp luật đại 

cương 

TL bắt buộc   

1. Lê Văn Minh, Pháp luật đại cương Lao động 2016 

TL tham khảo   

1. Lê Minh Tâm (chủ biên). Giáo trình lý 

luận Nhà nước và Pháp luật. 
CAND 2015 

2. Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan, 

Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật 
CAND 2015 
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TT Tên học phần Tài liệu bắt buộc/TLTK NXB Năm 

7 Tiếng Anh 1 

TL bắt buộc   

1. Clive Oxenden, Christina Latham – 

Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Elementary. 

Oxford 

University 

Press 

 

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự. 

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – trình độ 

A, quyển 1. 

Thanh Hóa 2016 

TL tham khảo   

1. Raymond Murphy.Essential Grammar 

In Use 
Thời đại  

2. Cambridge Key (KET) English Test. 

Cambridge 

University 

Press 

2004 

3. Longman, KET, Practice Test.  

Cambridge 

University 

Press 

 

8 Tiếng Anh 2 

TL bắt buộc   

1. Clive Oxenden, Christina Latham – 

Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Elementary. 

Oxford 

University 

Press 

 

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự. 

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – trình độ 

A, quyển 1. 

Thanh Hóa 2016 

TL tham khảo   

1. Raymond Murphy,Essential Grammar 

In Use,  
Thời đại  

2. Cambridge Key (KET) English Test. 

Cambridge 

University 

Press 

2004 

9 Tiếng Anh 3 

TL bắt buộc   

1. Sue Ireland, Joanna Kosta. Target 

PET. Richmond Publishing. 
  

2. Trịnh Thị Thơm và các cộng sự. Rèn 

luyện kỹ năng Viết  

Thanh Hoá 

 
2016 

TL tham khảo   

1. Cambridge Pet.  

Cambridge 

University 

Press 

2004 

2. Malcom Mann & Steve Taylore-

Knowles.Destination B1-Grammar and 

Vocabulary. MacMillan 

Cambridge 

University 

Press 

2008 

10 Xác xuất-Thống kê 

TL bắt buộc   

1. Đào Hữu Hồ. Xác xuất và thống kê. ĐHQG, HN 2001 

TL tham khảo   

1. Phạm Văn Kiều, Lê Thiên Hương. 

Xác xuất và thống kê 
Giáo dục 2001 
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TT Tên học phần Tài liệu bắt buộc/TLTK NXB Năm 

2. Tống Đình Quỳ, Hướng dẫn giải bài 

tập xác suất thống kê 
Giáo dục 2000 

11 Hóa học 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Tinh Dung, Hoá học phân 

tích phần II,III 
Giáo dục 2000 

2. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Hóa 

học hữu cơ. 
ĐHQG, HN 2005 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Hữu Đĩnh. Bài tập hóa hữu 

cơ 
Giáo dục 2008 

2. Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn, Hóa 

học hữu cơ Tập I, II. 
ĐHQG, HN 2001 

12 Tin học 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí Quang. 

Giáo trình tin học cơ sở. 
ĐHSP 2010 

TL tham khảo   

1. Hàn Viết Thuận, Tin học đại cương ĐHQTKD 2012 

2. Dương Minh Quý. Microsoft Office 

2007 

Trường 

ĐHHĐ 
2013 

3. Microsoft. Step by Step Microsoft 

Office 2007 

Microsoft 

Press 
2012 

13 
Sinh học đại 

cương 

TL bắt buộc   

1. Hoàng Đức Cự. Sinh học đại cương 

tập 1, 2 
ĐHQG, HN 2001 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Đăng Phong. Sinh học đại 

cương 
NN,HN 1999 

2.Nguyễn Như Hiền, Sinh học đại 

cương.  
ĐHQG, HN 2006 

14 

 

 

 

 

Công nghệ sinh 

học  

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý 

Anh. Giáo trình Công nghệ sinh học 

nông nghiệp 

NN,HN 
2009 

 

TL tham khảo   

1. Đỗ Năng Vịnh, Công nghệ sinh học 

cây trồng 
NN,HN 2002 

2. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi, Kỹ 

thuật di truyền ứng dụng 
ĐHKHTN 

2004 

 

15a 
Sinh thái môi 

trường 

TL bắt buộc   

1. Trần Đức Viên . Giáo trình Sinh thái 

học Nông nghiệp. 
Giáo dục 2004 

TL tham khảo   

1. Mai Đình Yên,Môi trường và con 

người.  
Giáo dục 1997 

2. Nguyễn Duy Hùng, Luật bảo vệ môi 

trường.  
CTQG 2012 
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TT Tên học phần Tài liệu bắt buộc/TLTK NXB Năm 

15b 
Khoa học môi 

trường 

TL bắt buộc   

1. Lê Văn Khoa, Khoa học môi trường. Giáo dục 2008 

TL tham khảo   

1. Lưu Đức Hải, Cơ sở khoa học môi 

trường. 
ĐHQG, HN 2009 

2. Eldon D.enger. Environmental 

Science- A study of Interrelatiónhip, 

MC Grow-

Hill express. 

 

2008 

16 Tâm lý lao động 

TL bắt buộc   

1. Lê Thị Dung, Tâm lý học lao động. LĐXH 2009 

TL tham khảo   

1. Võ Hưng, Phạm Thị Bích Ngân, Tâm 

lý học lao động,  

ĐHQG 

TPHCM 
2007 

2. Đào Thị Oanh, Tâm lý học lao động.  ĐHQG, HN 2003 

17 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

TL bắt buộc   

1. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 
Giáo dục 1999 

TL tham khảo   

 1. Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá 

Việt Nam 
Giáo dục 2002 

2. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử 

cương 
VH TT HN 1998 

3. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục 
Văn học 

 
2017 

18a 

 

Khí tượng thuỷ 

văn rừng 

 

TL bắt buộc   

1. Vương Văn Quỳnh, Trần Tuyết Hằng, 

Khí tượng thuỷ văn rừng. 

NN,HN 

 

1996 

 

TL tham khảo   

1. Đoàn Văn Điếm, Giáo trình Khí tượng 

nông nghiệp. 

 

NN,HN 
2007 

2. Trương Quy Học, Nguyễn Đức Ngữ, 

Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu. 
KHKT 2011 

18b 

 

Khí tượng nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Đoàn Văn Điếm, Giáo trình Khí tượng 

nông nghiệp. 

 

NN,HN 
2007 

TL tham khảo   

1. Đoàn Văn Điếm, Nguyễn Thị Bịch 

Yên, Giáo trình Khí tượng đại cương. 

Trường 

ĐHNN 
2015. 

2. Phan Văn Tân, Biến đổi khí hậu toàn 

cầu 
 2015 

19a Sinh thái rừng 

TL bắt buộc   

1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan, 

Sinh thái rừng 
NN,HN 

2005 

 

TL tham khảo    

1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan, 

Sinh thái rừng 

 

NN,HN 

 

1998 
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TT Tên học phần Tài liệu bắt buộc/TLTK NXB Năm 

 

2. Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim Ngũ, 

Lâm học 
NN,HN 2003 

19b 
Sinh thái cảnh 

quan 

TL bắt buộc   

1. Trần Quốc Hưng, Sinh thái cảnh quan,  

 

Trường 

ĐHNLTN 
2016 

TL tham khảo    

1. Nguyễn Thị Mão, Giáo trìnhsinh thái 

môi trường. 
NN,HN 2016 

20 Sinh lý thực vật 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang 

Sáng, Giáo trình Sinh lý thực vật.  
NN,HN 2007 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong 

Xuân Phong, Phương pháp nghiên cứu 

sinh lý học thực vật.  

ĐHQG,HN 2013 

2. Vũ Văn Vụ, Hoàng Minh Tấn, Sinh lý 

học thực vật. 
Giáo dục 2000 

21 Thực vật học 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Bá, Giáo trình thực vật. NXB 

Giáo dục. 
Giáo dục 

2009 

 

TL tham khảo ĐHSP,HN  

1. Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé, Phân 

loại học thực vật. 
ĐHSP,HN 2006 

2. Hoàng Thị Sản, Trần Ba, Hình thái 

giải phẫu học thực vật.  
Giáo dục 2006 

22 Vi sinh vật học 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Như Thanh. Vi sinh vật hoc 

đại cương 
NN,HN 2004 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Lân Dũng,  Nguyễn Đình 

Quyến, Phạm Văn Ty, Vi sinh vật học 

đại cương. 

ĐHTHCN 1998 

2.  Nguyễn Xuân Thành, Dương Đức 

Tiến,  Vi sinh vật học nông nghiệp 
ĐHSP,HN 2004 

23 Thổ nhưỡng 

TL bắt buộc   

1. Trần Văn Chính. Giáo trình Thổ 

Nhưỡng học 
NN,HN 2006 

TL tham khảo   

1. Lê Văn Khoa. Đất và Môi trường Giáo dục 2000 

2. Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm, Đất và 

phân bón.  
ĐHSP,HN 2007 

24 

 

 

 

 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngô 

Kim Khôi, Phân tích thống kê trong lâm 

nghiệp. 

NN,HN 2006 
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TT Tên học phần Tài liệu bắt buộc/TLTK NXB Năm 

 

PP nghiên cứu KH 

và Thống kê lâm 

nghiệp 

 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Hoàng Nghĩa Chủ biên), 

Phương pháp nghiên cứu trong lâm 

nghiệp – phần 1, 2. NXB Nông nghiệp. 

NN,HN 2001 

2. Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng 

Bình, Khai thác và sử dụng SPSS để xử 

lý số liệu nghiên cứu trong lâm nghiệp.  

NN,HN 2006 

25 
Đo đạc Lâm 

nghiêp 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Thanh Tiến, Vũ Văn Thông, 

Lê Văn Thơ, Đặng Thị Thu Hà, Phạm 

Mạnh Hà, Giáo trình Đo đạc lâm nghiệp 

 

NN,HN 

 

2008 

TL tham khảo   

1. Phạm Văn Chuyên, Trắc địa đại 

cương, 
Xây dựng 2010 

 2. Nguyễn Trọng San , Giáo trình đo 

đạc địa chính 
NN,HN 2006 

26 Đa dạng sinh học 

TL bắt buộc   

1. Đồng Thanh Hải, Đa dạng sinh học NN,HN 2009 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Hoàng Nghĩa , Bảo tồn tài 

nguyên di truyền thực vật rừng . 
NN,HN 1997 

2. Lê Trọng Cúc, Đa dạng sinh học và 

bảo tồn thiên nhiên. 
ĐHQG, HN 2002 

27a Cây rừng 

TL bắt buộc   

1. Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên, Thực 

vật rừng 
NN,HN 2008 

TL tham khảo   

1. Lê Mộng Chân, Đoàn Sĩ Hiền, Lê 

Nguyên. Cây rừng Việt Nam (tập 1, 2). 
Giáo dục 1999 

2. Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam  Trẻ, TPHCM 1999 

27b Cây xanh đô thị 

TL bắt buộc   

1. Trương Hữu Tuyên, Trồng cây xanh 

đô thị 
NN, HN 1983 

TL tham khảo   

 1.Ngô Quang Đê, Nguyễn Hữu Vĩnh , 

GT Trồng rừng. 
NN,HN 1997 

28 Kỹ  thuật lâm sinh 

TL bắt buộc   

1. Đặng Kim Vui, Lương Thị Anh , Kỹ 

thuật lâm sinh. 

Trường 

ĐHNLTN 
2013 

TL tham khảo   

1. Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim, Lâm 

học. 
NN,HN 2003 

2. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan, 

Sinh thái rừng. 
NN,HN 2005 

29 Động vật rừng TL bắt buộc   
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1. Phạm Nhật, Đỗ Quang Huy, Động vật 

rừng 
NN,HN 1998 

TL tham khảo   

 1. Phạm Nhật, Đỗ Tước , Động vật rừng NN,HN 1992 

 2. Phạm Nhật , BG quản lý động vật 

rừng.  
NN,HN 2000 

30 
Sâu bệnh hại cây 

rừng 

TL bắt buộc   

1. Trần Văn Mão, bệnh cây rừng.  NN,HN 2009 

TL tham khảo   

1. Trần Công Loanh, Nguyễn Thế Nhã, 

Côn trùng rừng.  
NN,HN 1997 

2. Nguyễn Thế Nhã, Trần Công Loanh, 

Trần Văn Mão, Điều tra dự tính, dự báo 

sâu bệnh trong lâm nghiệp. 

NN,HN 2001 

31 
Quản lý rừng bền 

vững 

TL bắt buộc   

1. Vũ Nhâm, BG Quản lý rừng bền vững ĐHLN 2007 

TL tham khảo   

1. Trường Đại học Lâm nghiệp, GT Điều 

tra, quy hoạch, điều chế rừng. 

NN,HN 

 
1992 

  
2. Bộ NN&PTNT, Cẩm nang ngành Lâm 

nghiệp, chương quản lý rừng bền vững.  
GTVT 2006 

32 Điều tra rừng 

TL bắt buộc   

1. Vũ Tiến Hinh, Phạm  Ngọc Giao, 

Điều tra rừng 
NN,HN 1997 

TL tham khảo   

 1. Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên, Quy 

hoạch lâm nghiệp.  
NN,HN 1999 

2. Viện Điều tra quy hoạch rừng,  Sổ tay 

điều tra quy hoạch rừng. 
NN,HN 1995 

33 
Giống cây rừng 

 

TL bắt buộc   

 1. Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng, 

Giống cây rừng 
NN,HN 2003 

TL tham khảo   

 1. Trần Đình Long, Chọn giống cây trồng NN,HN 1997 

 2. Vũ Đình Hoà , GT Chọn giống cây trồng NN,HN 2005 

34 Trồng rừng 

TL bắt buộc   

1. Mai Quang Trường, Lương Thị Anh, 

Giáo trình Trồng rừng. 

 

NN,HN 
2007 

TL tham khảo   

1. Ngô Quang Đê, Cơ sở chọn giống và 

nhân giống một số loại cây rừng 

NN,HN 

 

1985 

 

2. Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim Ngũ, 

Lâm học 

NN,HN 

 

2003 

 

35 Khai thác lâm sản 

TL bắt buộc   

 1. Trịnh Hữu Trọng, Nguyễn Kim, Ngô 

Văn Chỉnh, GT Khai thác vận chuyển 
NN,HN 2001 
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lâm sản 

TL tham khảo    

  1. Trường ĐH Lâm nghiệp, GT Lâm 

sản và bảo quản lâm sản 
NN,HN 1992 

36 
Pháp luật lâm 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Quốc hội nước CHXHXNVN, Luật 

Lâm nghiệp. 

CTQG 

ST, HN 
2019 

TL tham khảo   

1. Quốc hội nước CHXHXNVN, Luật 

Bảo vệ phát triển rừng. 

CTQG 

ST, HN 
2004 

 2. Cục Kiểm lâm, Quy phạm pháp luật 

trong lâm nghiệp. 
NN, HN 2002 

37 Sản lượng rừng 

TL bắt buộc   

 1. Vũ Tiến Hinh, Sản lượng rừng NN,HN 2003 

TL tham khảo   

1. Trần Thị Thu Hà, Phạm Văn Điển, 

Nguyễn Thanh Tiến, Giáo trình Quy 

hoạch lâm nghiệp.  

NN,HN 

 
2014 

2. Vũ Tiến Hinh, Phạm Ngọc Giao, Điều 

tra rừng. 

NN,HN 

 
1997 

38a 
Trồng rừng phòng 

hộ 

TL bắt buộc   

 1. Trường ĐH Lâm nghiệp, Bài giảng 

trồng rừng phòng hộ. 

Trường 

ĐHLN 
1993 

TL tham khảo   

1. Lê Xuân Trường, Vũ Đại Dương, 

Quản lý rừng phòng hộ. 

NN,HN 

 

2016 

 

38a 
Kỹ thuật trồng cây 

đặc sản rừng 

TL bắt buộc   

1. Bộ NN&PTNT, Cục phát triển Lâm 

nghiệp, Kỹ thuật trồng một số loài cây 

đặc sản rừng. 

NN,HN 

 
2002 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Xuân Quát, Nguyễn Việt 

Cường, Đặng Văn Thuyết, Kỹ thuật 

trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng. 

NN,HN 

 
2009 

39a Lâm nghiệp xã hội 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Bá Ngãi, Đinh Đức Thuận, 

GT Lâm nghiệp xã hội đại cương 
NN,HN 2006 

TL tham khảo   

1. Phan Củng, Hoàng Thái Sơn, GT Lâm 

nghiệp xã hội và khuyến lâm nông 

NN,HN 

 
2001 

390 Lâm nghiệp đô thị 

TL bắt buộc   

1.Trường ĐHLN, BG Lâm nghiệp đô thị 

đại cương. NXB Nông nghiệp, Hà nội. 
NN,HN  

TL tham khảo   

1.Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan, 

Sinh thái rừng. 
NN,HN 2005 
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2. Cao Đình Sơn, Lâm sinh học đô thị NN,HN  

48a Nông lâm kết hợp 

TL bắt buộc .  

 1. Phạm Quang Vinh, Phạm Xuân Hoàn. 

Nông lâm kết hợp. 
NN,HN 

2005 

 

TL tham khảo   

 1. Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Đức Tuấn. 

Kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp ở 

Việt Nam. 

NN,HN 
2005 

 

 2. Lê Duy Thước. Nông lâm kết hợp. NN,HN 1995 

40b 
Hệ thống nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Phạm Tiến Dũng, Hệ Thống Nông 

nghiệp.  
NN,HN 2013 

TL tham khảo   

1. Phạm chí Thành, Phạm Tiến Dũng, Hệ 

Thống Nông nghiệp.  
NN,HN 1996 

2.  Trần Danh Thìn, Nguyễn Huy Trí,  

Hệ thống nông nghiệp trong phát triển 

nông nghiệp bền vững 

NN,HN 2011 

41a Lửa rừng 

TL bắt buộc   

 1. Bế Minh Châu, Phùng Văn Khoa, 

Lửa rừng. 
NN,HN 2002 

TL tham khảo   

1. Bế Minh Châu, Quản lý lửa rừng. NN,HN 2012 

2. Phạm Ngọc Hưng, Phòng cháy, chữa 

cháy rừng 
NN,HN 1994 

41b 

Dự báo tài nguyên 

và quản lý thảm 

hoạ 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Xuân Cự, Đỗ Đình Sâm, Tài 

Nguyên rừng. 
NN,HN 2000 

TL tham khảo   

1. Trần Hồng Thái, Giáo trình thích ứng 

và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu. 
ĐHQG,HN 2017 

42a 

Kinh tế lâm 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Phạm Xuân Phương, Kinh tế lâm nghiệp NN,HN 1997 

 

TL tham khảo   

1. Trần Hữu Dào, Quản lý dự án lâm nghiệp NN,HN 1997 

2. Bộ NN& phát triển nông thôn, Cẩm 

nang ngành Lâm nghiệp, chương kinh tế 

lâm nghiệp và đầu tư. 

GTVT 2006 

42b 
Quản lý kinh tế hộ 

và trang trại 

TL bắt buộc   

1. Mai Văn Xuân, Bài giảng kinh tế hộ 

và trang trại.  
ĐHKT, Huế 2012 

TL tham khảo   

1. Vũ Đình Thắng, Giáo trình kinh tế 

nông nghiệp.  

ĐHKTQD, 

HN 
2006 

2. Nguyễn Thị Song An, Quản trị nông trại.  
ĐHQG 

TPHCM 
2001 
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43a Lâm sản ngoài gỗ 

TL bắt buộc   

1. Trần Ngọc Hải, Phạm Thanh Hà, 

Phùng Thị Tuyến, GT Lâm sản ngoài gỗ 
NN,HN 2009 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Quốc Bình, BG Lâm sản 

ngoài gỗ 

ĐHNL 

TPHCM 
2013 

43b 

Công nghệ nuôi 

trồng nấm ăn và 

nấm dược liệu 

TL bắt buộc   

 1. Nguyễn Lân Dũng,Công nghệ nuôi 

trồng nấm. 

 

NN,HN 
2010 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Lân Hùng, Kỹ thuật trồng 

mộc nhĩ,(Tái bản lần 2) 

 

NN,HN 
2005 

2. Nguyễn Hữu Đống, Đinh Xuân Linh, 

Nấm ăn cơ sở khoa học và công nghệ 

nuôi trồng. 

NN,HN 1997 

44a 
Lập kế hoạch phát 

triển thôn bản 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Công Thành, BG Lập kế 

hoạch phát triển thôn/bản và kế hoạch 

phát triển xã 

 2011 

TL tham khảo   

1. Vũ Thị Bình, GT quy hoạch phát triển 

nông thôn.  
Trường 

ĐHNN 
1996 

44b Khuyến nông  

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Văn Long. Giáo trình khuyến 

nông 

Trường 

ĐHNN 
2008 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Duy Hoan, Tống Khiêm, 

Đinh Ngọc Lan, Tài liệu tập huấn 

phương pháp Khuyến nông. 

NN, HN 2007 

2. A.W. van den Ban; H.S. Hawkins, Người 

dịch: Nguyễn Văn Linh, Khuyến nông.  
NN, HN 1999 

45a 

 

 

 

Lập và quản lý dự 

án  PTNT 

TL bắt buộc   

1. Hoàng Mạnh Quân. Lập dự án đầu tư 

phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Trường 

ĐHNN 

2007 

 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Thị Bạch Nguyệt. Lập và 

quản lý dự án đầu tư 
Thống kê 

2012 

 

2. Hoàng Việt. Lập dự án đầu tư phát 

triển nông nghiệp, nông thôn 
Thống kê 

2001 

 

45b 
Phát triển nông 

thôn 

TL bắt buộc   

1. Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà. 

Giáo trình Phát triển nông thôn 

Trường 

ĐHNN 

2005 

 

TL tham khảo   

 1. Vũ Thị Bình. Quy hoạch và PTNT 
Trường 

ĐHNN 
2006 

2. Nguyễn Đình Nam, Vũ Đình Thắng, ĐHKTQDHN 2008 
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Hoàng Cường, Hoàng Văn Định, GT  

Kinh tế phát triển nông thôn. 

12. Tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình 

12.1. Bộ giáo dục và Đào tạo (2009). Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra. 

12.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục đại học ngành Lâm nghiệp.  

12.3. Đại học Lâm nghiệp (2016). Chương trình đào tạo ngành Lâm sinh 

12.4. Đại học Nông Lâm TP HCM (2014). Chương trình đào tạo ngành Lâm 

nghiệp.12.5.Đại học nông lâm Thái Nguyên (2016). Chương trình đào tạo ngành Lâm 

nghiệp. 

12.6. Đại học nông lâm Huế (2013). Chương trình đào tạo đại học ngành Lâm sinh. 

12.7.Environmental Science of Australian National University. 

https://www.australiancurriculum.edu.au 

12.8.Environmental Research - University of Bayreuth. https://www. 

Bayceer.uni-bayreuth.de. 

13. Hướng dẫn thực hiện chương trình  

13.1. Chương trình đào tạo ngành được áp dụng: 

- Đào tạo hình thức chính quy tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp THPT theo quy 

chế đào tạo chính quy; 

- Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục 

thường xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 tháng; 
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