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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: LL CHÍNH TRỊ
BỘMÔN: Những NLCB của CN MLN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Introduction to Law
Mã số:ITL112
1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0)
2. Số tiết:Tổng: 30;
Trong đó: LT: 28 ;KT:2 ;TN.... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ,TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho tất cả các ngành họctại đại học Thủy Lợi.
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài kiểm tra
trên lớp

Số lần
2 lần lấy
điểm

Mô tả

Thời gian

Trọng
số

Bài số 1:

- Tuần 4

30 %

-Tuần 8
(tùy thuộc
vào TKB)

30%

- Thời gian 50 phút
- Trắc nghiệm kết hợp tự
luận.
Bài số 2:
- Thời gian 50 phút.
- Trắc nghiệm kết hợp tự
luận.

Chuyên cần

1 Lần

-Đi học đầy đủ

Tuần cuối
cùng

30 %

Ý thức hoc tập

1 lần

Tham gia phát biểu xây
dựng bài, chú ý tập trung
học tập…

Tuần cuối
cùng

10 %

Tổngđiểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

30 %
-60 phút
- 2 câu trắc nghiệm, 2 câu
hiểu, 1 câu tự luận.
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1-2 tuần
sau khi kết
thúc học
phần

70 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Tỷ lệ (%)

Nhớ
20%

Hiểu
30%

Vận
dụng
15%

Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

35%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phầntiên quyết : không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắthọc phần:
Tiếng Việt: Học phần Pháp luật đại cương gồm 2 phần, 10 chương, số tiết 35:
Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật với 5 chương và 15 tiết.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất, cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật.
Trang bị cho người học kiến thức lý luận như nguồn gốc, bản chất chức năng của nhà
nước nói chung và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng; Nguồn gốc, bản chất
chức năng của pháp luật nói chung và của pháp luật Việt Nam nói riêng cũng như
cáckhái niệm pháp lý cơ bản làm nền tảng, cơ sở cho việc nghiên cứu các chương của
phần thứ hai.
Phần thứ hai: Một số ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam; 5 chương;
20 tiết. Phần này cung cấp kiến thức cơ bản cho người học về ngành luật cơ bản như:
Hiến pháp, Hình sự, Dân sự.
Qua việc nghiên cứu học phần Pháp luật đại cương; người học hiểu được chính sách
pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng và tích cực thực
hiện luật pháp, giữ vững trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt luật
pháp cũng là góp phần thiết thực xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
English: The General Law module consists of 2 parts:
Part 1: General issues on the state and the law with 5 chapters and 15 periods.
Study the most general and basic theoretical issues about the state and the law.Equip
people with theoretical knowledge such as the origin and functional nature of the state
in general and the Socialist State of Vietnam in particular;The origin and functional
5

nature of the law in general and the law of Vietnam in particular as well as basic legal
concepts as the basis and basis for studying the chapters of the second part.
Part 2:Some basic laws of Vietnamese legal system;5 chapters; 20 periods.
This section provides basic knowledge for learners of basic law disciplines such as:
Constitution, Criminal, Civil.
Through studying the General Law module;learners understand the legal policy of the
Socialist Republic of Vietnam, respect and actively implement the law, maintain order,
security and social safety.At the same time, good implementation of the law is also a
practical contribution to building a fair, democratic and civilized society.

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ và tên

Học
vị

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

1

Lê Văn Thơi

Ths

0915531481 levanthoi@tlu.edu.vn

GVC, P.TBM

2

Tô Mạnh Cường

TS

0983809699 tomanhcuong@tlu.edu.vn

GVC,TBM

3

Phạm Văn Hiển

Ths

0913030366 phamvanhien@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Đào Thu Hiền

Ths

0988668700 daothuhien@tlu.edu.vn

Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng

Ths

0983720173 nguyenthihongvinh@tlu.e GVC
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Vĩnh

du.vn

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình
[1] Nguyễn Hợp Toàn chủ biên, Giáo trình pháp luật đại cương, Nxb Đại học Kinh tế
Quốc dân, Hà Nội, 2012, 2015
Tài liệu tham khảo
[1] Ngô Văn Tăng Phước, Giáo trình pháp luật đại cương : Câu hỏi pháp luật - trích Bộ
luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật
lao động, Bộ luật hôn nhân và gia đình, NXB Thống Kê 2006.
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9.Nội dung chi tiết:
TT
1

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

Giới thiệu Đề cương học phần
- GV giới thiệu bán thân, đề cương học phần,
cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả và thi.

0,5

- Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo.
Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

2

Chương 1: Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu môn pháp luật đại cương

Giảngviên:

1.1 Đối tượng nghiên cứu của môn pháp
luật đại cương.
1.1.1 Khái niệm học phần học pháp luật đại
cương
1.1.2 Đối tượng nghiên cứu

- Truy vấn

1.2 Phương pháp nghiên cứu môn học.

Sinhviên:

1.2.1 Phương pháp luận

- Trả lời các câu
hỏi truy vấn

1.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể

- Thuyết giảng
- Hướng
dẫnphương pháp
học tập để đạt kết
quả tốt.

- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn
thảo luận
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Chương 2: Những vấn đề cơ bản về nhà
nước và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2.1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước

2,5

đề

Giảngviên:
- Thuyết
giảng
kết hợp phát vấn.

2.1.1 Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng cơ bản - Câu hỏi bài tập.
của nhà nước
Sinhviên:
2.1.2 Kiểu nhà nước
2.1.3 Hình thức nhà nước và chế độ chính trị

- Trả lời các câu 3
hỏi truy vấn

- Giải quyết tình
2.1.4 Chức năng và phương thức thực hiện huống
chức năng của nhà nước
- Nếu vấn đề thảo
2.1.5. Bộ máy nhà nước
luận
7

TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

2.2. Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2.2.1 Nguồn gốc, bản chất Nhà nước
CHXHCN Việt Nam
2.2.2 Chức năng của Nhà nước CHXHCN
Việt Nam
2.2.3 Hình thức Nhà nước CHXHCN Việt
Nam
2.2.4 Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
Chương 3: Những vấn đề cơ bản về pháp
luật.

Như trên

3.1 Khái quát về pháp luật
3.1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin
về nguồn gốc của pháp luật
3.1.2 Bản chất của pháp luật
3.1.3 Chức năng của pháp luật
3.1.4 Thuộc tính của pháp luật
3.1.5 Các kiểu pháp luật trong lịch sử
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3.2 Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
3.2.1 Bản chất của pháp luật nước CHXHCN
Việt Nam
3.2.2 Vai trò pháp luật nước CHXHCN Việt
Nam
3.3 Hình thức của pháp luật XHCN Việt
Nam.
3.3.1 Khái niệm hình thức của pháp luật
3.3.2 Các loại hình thức pháp luật
Chương 4: Quy phạm pháp luật và quan
hệ pháp luật.
4.1 Quy phạm pháp luật
4.1.1Khái niệm và đặc điểm của quy phạm
pháp luật
8

Như trên
Sinh viên ôn tập
các
chương 3
2,3,4,5

TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

4.1.2 Cấu trúc của quy phạm pháp luật
4.1.3 Phân loại quy phạm pháp luật
4.1.4 Văn bản quy phạm pháp luật
4.2 Quan hệ pháp luật
4.2.1 Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp
luật
4.2.2 Thànhphần của quan hệ pháp luật
4.2.3 Sự kiện pháp lý
Chương 5: Thực hiện pháp luật và tăng
cường pháp chế XHCN

Như trên

5.1 Thực hiện pháp luật.
5.1.1 Khái niệm và các hình thức thực hiện
pháp luật
5.1.2 Áp dụng pháp luật

3

5.1.3 Ý thức pháp luật, vi phạm pháp luật và
trách nhiệm pháp lý
5.2 Pháp chế xã hội chủ nghĩa
5.2.1 Khái niệmpháp chế
5.2.2 Vấn đề tăng cường pháp chế XHCN
Bài kiểm tra quá trình số 1

1

Phần thứ hai. Một số ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam
Chương 6: Hệ thống pháp luật Việt Nam.

Giảngviên:

6.1 Hệ thống pháp luật và ngành luật.

- Thuyết
giảng
kết hợp phát vấn.

6.1.1 Khái niệm và đặc điểm của hệ thống
- Ra bài tập.
pháp luật
1
Sinhviên:
6.1.2 Những căn cứ để phân chia thành ngành
- Trả lời các câu
luật
hỏi truy vấn
6.2 Giới thiệu khái quát các ngành luật - Giải quyết tình
trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
huống
9

TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung
1. Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)
2. Luật hành chính

Số tiết
LT BT TH

- Nếu vấn đề thảo
luận

3. Luật tố tụng hành chính
4. Luật tài chính
5. Luật hình sự
6. Luật Tố tụng hình sự
7. Luật dân sự
8. Luật hôn nhân và gia đình
9. Luật tố tụng dân sự
10. Luật đất đai
11. Luật kinh tế
12. Luật lao động…
Như trên

Chương 7: Ngành luật Hiến pháp
7.1 Khái niệm và vị trí của Ngành luật Hiến
pháp
7.1.1 Khái niệm Ngành Luật hiến pháp
7.1.2. Vị trí của ngànhLuật hiến pháp
7.2. Nguồn của Ngành luật Hiến pháp
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7.3 Hiến pháp và nội dung cơ bản của Hiến
pháp 2013
7.3.1 Giới thiệu Hiến pháp: 1946, 1959, 1980,
1992
7.3.2 Nội dung cơ bản của Luật hiến pháp
2013
Chương 8:Ngành luật Hành chính Việt
Nam
8.1 Khái niệm ngành luật Hành chính và
quan hệ pháp luật hành chính.
8.1.1 Khái niệm ngành luật Hành chính
10

4

TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

8.1.2 Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
của Luật Hành chính
8.1.3 Quan hệ pháp luật hành chính
8.2 Nguồn và hệ thống pháp luật hành
chính Việt Nam.
8.2.1 Nguồn của ngành Luật Hành chính Việt
Nam
8.2.2 Hệ thống ngành Luật Hành chính Việt
Nam
8.3 Một số nội dung cơ bản của ngành luật
hành chính.
8.3.1 Cơ quan hành chính nhà nước
8.3.2 Cán bộ, công chức nhà nước
8.3.3 Quy định về hình thức và phương pháp
quản lý nhà nước
8.3.4 Vi phạm hành chính, trách nhiệm hành
chínhvà xử lý vi phạm hành chính.
Chương 9: Ngành luật Dân sự Việt Nam.

Giảngviên:

giảng
9.1 Khái niệm ngành luật dân sự và quan - Thuyết
kết hợp phát vấn.
hệ pháp luật dân sự.
- Ra bài tập.
9.1.1 Đối tượng và phươngpháp điều chỉnh
Sinhviên:
của ngành Luật Dân sự
- Trả lời các câu
9.1.2 Quan hệ pháp luật dân sự
hỏi truy vấn
9.2 Nguồn và hệ thống ngành luật dân sự - Giải quyết tình 5
Việt Nam.
huống
9.2.1 Nguồn của ngành luật Dân sự

- Nếu vấn đề thảo
luận

9.2.2 Hệ thống pháp luật dân sự

- Ôn tập các
9.3 Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân
chương 7,8,9,10
sự Việt Nam 2015
9.3.1 Chế định tài sản và quyền sở hữu
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TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

9.3.2 Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự và
trách nhiệm dân sự
9.3.3 Chế định thừa kế
9.3.4 Chế định sở hữu trí tuệ và chuyển giao
công nghệ.
Chương 10: Ngành luật Hình sự và Luật
Phòng chống tham nhũng

Giảngviên:

10.1 Ngành luật Hình sự.

- Thuyết
giảng
kết hợp phát vấn.

10.2 Luật Phòng chống tham nhũng.

luận

- Ra bài tập.
10.1.1 Khái niệm và nguồn của ngành Luật
Sinhviên:
Hình sự
- Trả lời các câu
10.1.2. Tội phạm
hỏi truy vấn
10.1.3 Trách nhiệm hình sự
- Nếu vấn đề thảo
10.2.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về
phòng chống tham nhũng
10.2.2 Tác hại của tham nhũng
10.2.3 Nội dung cơ bản của Luật phòng
chống tham nhũng
Bài kiểm tra quá trình số 2

1

Tổng số tiết

35

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức: sinh viên nắm và hiểu được kiến thức cơ bản của
học phần Pháp luật đại cương và một số kiến thức ngành luật
cơ bản thông dụng (Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự)

2

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kỹ năng: có thể vận dụng Luật trong các giao dịch pháp luật
hàng ngày trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác của bản thân
12

1

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
(Luật Dân sự trong giao dịch tài sản, Luật hành chính trong
công việc quản lý...)

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm
năng lực hành vi của minh trước pháp luật.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
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Giáo dục tư tưởng chính trị vững vàng, giáo dục ý thức đạo đức,
ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của
công dân, ý thức thực hiện đường lối của Đảng và chính sách
pháp luật của Nhà nước.
11.Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 419 tầng 4 – Nhà A1, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:(có trách nhiệm trả lời thắc mắc của sinh viên và các bên liên quan)
- Họ và tên: TS. Tô Mạnh Cường
- Số điện thoại: 0983809699.
- Email:tomanhcuong@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018.
TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Tô Mạnh Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN: NHỮNG NLCB CỦA
CN MÁC-LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LENIN I
Basic principles of Marxist-Leninism I
Mã số:IDOE111
1. Số tín chỉ:2 (2-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 45
Trong đó:LT: 22 ;TL: 7 ;KT: 1
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Tất cả các ngành
- Học phần tự chọn cho ngành:
4.Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

3 lần lấy
điểm

Mô tả

Thời gian

- Lần 1: Chương 1
- Lần 2: Chương 2
- Lần 3: Chương 3

Bài kiểm tra trên
lớp

1 lần lấy
điểm

Chuyên cần

- 30 phút
- 50 câu tự luận

10 buổi

Sau khi kết
thúc từng
chương

12%

Sau khi kết
thúc chương
2

20%

Điển danh các buổi
học

8%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

- 50 phút
- 70 câu trắc
nghiệm

Trọng số

40%
1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần

60%

- Cấu trúc đề thi theo tháng Bloom:
Mức
Tỷ lệ (%)

Nhớ
50%

Hiểu

Vận
dụng

30%

20%
14

Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Học phần giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin, thế giới quan và
phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin: về chủ nghĩa duy vật biện chứng,
phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Tiếng Anh : The module introduces the concept of Marxism-Leninism, the worldview
and the philosophical methodology of Marxism-Leninism: dialectical materialism,
materialist dialectics and historical materialism.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT Họ và tên

Họchàm,
học vị

Điệnthoại

Email

Chức
danh,chức vụ

Tô Mạnh
Cường;

TS

0983809699

tomanhcuong
@tlu.edu.vn

GVC, trưởng
bộ môn

Lê Văn Thơi

Ths

0915531481

levanthoi@tlu.
edu.vn

GVC, P trưởng
bộ môn

Phạm Văn Hiển

Ths

0913030366

phamvanhien
@tlu.edu.vn

Giảng viên

Đào Thu Hiền

Ths

0988668700

daothuhien@tl
u.edu.vn

Giảng viên

5

Nguyễn Thị
Hoàn

Ths

0973313786

nguyenthihoan
@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Ths Nguyễn
Như Quảng

Ths

0948713468

nguyennhuqua
ng@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Nguyễn Thị
Cẩm Tú

TS

0945526116

nguyenthicamt
u@tlu.edu.vn

Giảng viên

Vương Thị Huệ

Ths

0984648668

vuongthihue@
tlu.edu.vn

Giảng viên

1
2
3
4

8
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8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
Lênin,Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, 2011,2015
9. Nội dung chi tiết:

1

Số tiết

Hoạt động dạy

TT Nội dung

và học

LT

TL KT

Giới thiệu về học phần và đề cương học
phần
0,5

Giảng viên giới thiệu bản thân, đề cương học
phần, cách thức kiểm tra, và thi đánh giá kết
quả.
2

Chương mở đầu. Nhập môn những nguyên
lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác –Lê nin
1.1. Khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin
1.1.1.Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý
luận cấu thành
1.1.2. Khái lược quá trình hình thành và phát
triển chủ nghĩa Mác-Lênin
1.2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về
phương pháp học tập, nghiên cứu những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
1.2.1.Đối tượng và mục đích của việc học tập,
nghiên cứu
1.2.2. Yêu cầu cơ bản về phương pháp học
tập, nghiên cứu
Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy
vật biện chứng
1.1.1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối
lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy
tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của
triết học
1.1.2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Hình
thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật.
(sinh viên tự nghiên cứu)
1.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện
chứng về vật chất, ý thứcvà mối quan hệ
giữa vật chất và ý thức
1.2.1. Vật chất.
16

Giảng viên
- Thuyết giảng
- Gợi
luận

ý

thảo

Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

Giảng viên
- Thuyết giảng
- Gợi

ý

thảo

luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà,

2,5

0

3

2

0

TT Nội dung

Hoạt động dạy
và học

Số tiết
LT

TL KT

1.2.2. Ý thức
1.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
4

Chương 2. Phép biện chứng duy vật
2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng
duy vật
2.1.1. Phép biện chứng và các hình thức cơ
bản của phép biện chứng
2.1.2. Phép biện chứng duy vật.
2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện
chứng duy vậT.
2.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ hệ phổ biến.
2.2.2. Nguyên lý về sự phát triển.
2.3. Các cặp phạm trù cơ bản cúa phép
biện chứng duy vật
2.3.1. Cái chung và cái riêng.
2.3.2. Bản chất và hiện tượng.
2.3.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên. (sinh viên tự
nghiên cứu)
2.3.4. Nguyên nhân và kết quả.
2.3.5. Nội dung và hình thức. (sinh viên tự
nghiên cứu)
2.3.6. Khả năng và hiện thực.(sinh viên tự
nghiên cứu)
2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện
chứng duy vật
2.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay
đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất
và ngược lại.
2.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa
các mặt đối lập.
2.4.3. Quy luật phủ định của phủ định
2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
2.5.1.Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực
tiễn với nhận thứ
2.5.2. Con đường biện chứng của sự nhận
thức chân lý.
Chương III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy
luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất
3.1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó
3.1.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
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Giảng viên
- Thuyết giảng
- Gợi

ý

8

2

0

thảo

luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

Giảng viên
- Thuyết giảng
- Gợi
luận

ý

thảo

8

3

1

Hoạt động dạy
và học

TT Nội dung

Số tiết
LT

TL KT

3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến Sinh viên:
trúc thượng tầng
Chuẩn bị bài
3.2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc
trước ở nhà.
thượng tầng.
3.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ
tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội.
3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
3.3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
3.3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã
hội.
3.4. Hình thái KTXH và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái
KTXH
3.4.1. Khái niệm, cấu trúc hình thái KTXH
3.4.2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát
triển các hình thái KTXH.
3.4.3. Giá trị khoa học của lý luận hình thái
KTXH
3.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách
mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển
của xã hội có đối kháng giai cấp
3.5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai
cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối
kháng giai cấp.
3.5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối
với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai
cấp
3.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch
sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử
của quân chúngnhân dân
3.6.1. Con người và bản chất của con người.
3.6.2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai
trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
và cá nhân.
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Tổng cộng

18

7

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:

TT
1

CĐR của
CTĐT
tương
ứng

CĐR của học phần
Kiến thức:
- Nắm được các vấn đề cơ bản của triết học Mác Lênin.
- Vận dụng được các nguyên lý của triết học Mác-Lênin vào lĩnh
vực học tập của mình.

2

1

Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết báo cáo, thuyết trình,
thảo luận, đàm phán;
- Sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại (trình
bày ppt) trong công việc;
- Khả năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm;

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 419 – Nhà A1, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: TS. Tô Mạnh Cường
- Số điện thoại: 0983809699
- Email:tomanhcuong@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Tô Mạnh Cường

19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: LL CHÍNH TRỊ.
BỘMÔN: NLCB Mác – Lê nin.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II
Basic principles of marxist-leninism II.
Mã số: IDEO122
1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 45;Trong đó: LT: 30 ;BT: 13 ;KT: 2; TN 0 ; ĐA: 0 ; BTL:0
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho: tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Thủy Lợi
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phươngphápđánhgiá:
Hình
thức

Số lần

Bài tập ở 1 lần
nhà

Mô tả

Thời gian

Trọng
số

- Lần 1: Chương 4-9

- Tuần cuối tùy 10 %
Sinh viên chuẩn bị bài tập để thuộc thời khóa
thảo luận trên lớp theo nội dung biểu Phòng Đào
tạo xếp.
của Bộ môn.

Bài kiểm 2 lần lấy Bài số 1:Thời gian 50 phút

- Tuần 4

30 %

tratrên
lớp

điểm

-Tuần 8

30%

Chuyên
cần

1 lần

-

Đi học đầy đủ

Tuần cuối cùng

20 %

Ý thức 1 lần
hoc tập

-

Tham gia phát biểu xây Tuần cuối cùng
dựng bài, chú ý tập

10 %

Bài số 2:Thời gian 50 phút.
- Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

trung học tập…
Tổngđiểm quá trình
Thi cuối 1lần
kỳ

30 %
90
phút 1-2 tuần sau khi 70 %
- 2 câu trắc nghiệm, và 2 câu tự kết thúc học phần.
luận.
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- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Tỷ lệ (%)

Nhớ
20%

Hiểu
30%

Vận
dụng
10%

Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

40%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Những nguyên lý cơ bản của CNMLN I
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt :Học phần hai môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê
nin gồm hai phần:
Phần thứ hai:Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lê nin về phương thức sản xuất
tư bản chủ nghĩa;gồm 3 chương:
Chương 4: Học thuyết giá trị.
Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư.
Chương 6: Học thuyết về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước.
Nội dung ba học thuyết này nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận chung
nhất về hàng hóa, tiền tệ, quy luật giá trị, quy luật giá trị thặng dư và các quy luật kinh
tế của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn độc quyền và độc quyền nhà nước. Trên cơ sở
đó, người học có thể hiểu được bản chất quan hệ kinh tế của chủ nghĩa tư bản và xu
hướng vận động tất yếu của chủ nghĩa tư bản.
Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về chủ nghĩa xã hội; gồm ba chương:
Chương 7:Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Chương 8: Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã
hội chủ nghĩa.
Hai chương này khái quát những quan điểmlý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
vềchủ nghĩa xã hội như: dân chủ, văn hóa, dân tộc và tôn giáo.
Chương 9: chương này khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
English: Module two subject The basic Principles of Marxism – Lenixism include two
parts:
The second part: The economicDoctrine of Marxism – Lenixism on the method of cap
itaist production(include 3 chapters):
Chapter 4: The theory of value.
Chapter 5: The theory of surplus value.
Chapter 6: The theory of monopoly capitalism and state monopoly.
The content of these three doctrines aims to equip learners with the most general
theoretical knowledge of goods, currencies, rules of value, the rule of surplus value and
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the economic laws of capitalism in the in the monopoly and state monopoly period.On
that basis, learners can understand the nature of economic relations of capitalism and
the inevitable movement of capitalism.
The third part: The theory of Marxism-Leninism on socialism; (include 3 chapters):
Chapter 7: The historical mission of the working class and the socialist revolution.
Chapter 8: Political and social issues of law in the process of socialist revolution.
These two chapters outline the basic theoretical points of Marxism-Leninism on
socialism: democracy, culture, ethnicity and religion.
Chapter 9: This chapter generalizes socialism and realism.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT
1
2
3

Họ và tên
Tô Mạnh Cường;

Họchàm,
họcvị
TS

Điệnthoại

Email

0983809699 tomanhcuong
@tlu.edu.vn

Lê Văn Thơi

Ths

0915531481 levanthoi@tlu.
edu.vn

Phạm Văn Hiển

Ths

0913030366 phamvanhien

Chức
danh,chức vụ
GVC,

trưởng

bộ môn
GVC, P trưởng
bộ môn
Giảng viên

@tlu.edu.vn
Ths

0988668700 daothuhien@tl
u.edu.vn

Giảng viên

Nguyễn Thị Hoàn Ths

0973313786 nguyenthihoan
@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Ths Nguyễn Như Ths
Quảng

0948713468 nguyennhuqua
ng@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Cẩm TS
Tú

0945526116 nguyenthicamt
u@tlu.edu.vn

Giảng viên

Vương Thị Huệ

0984648668 vuongthihue@
tlu.edu.vn

Giảng viên

4
5

8

Đào Thu Hiền

Ths

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
Lênin,Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, 2011, 2015
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9.Nội dung chi tiết:
TT

Hoạt động
dạy và học

Nội dung

Số tiết
LT

BT

TH

Phần thứ hai
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦNGHĨA MÁC-LÊNIN
VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
1

Giới thiệu về học phần và đề cương học phần
Giảng viên giới thiệu bản thân, đề cương học
phần, cách thức kiểm tra, và thi đánh giá kết
quả.

2

3

Chương 4: Học thuyết giá trị
4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế
của sản xuất hàng hóa.
4.1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất
hàng hoá
4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng
hoá.
4.2. Hàng hóa.
4.2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá
4.2.2. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng
hoá
4.2.3. Lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố
ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.
4.3. tiền tệ
4.3.1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ
4.3.2. Các chức năng của tiền tệ
4.4. Quy luật giá trị.
4.4.1. Nội dung của quy luật giá trị
4.4.2. Tác động của quy luật giá trị
Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư.
5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản.
5.1.1. Công thức chung của tư bản
5.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư
bản
5.1.3. Hàng hoá sức lao động
5.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
trong xã hội tư bản.
5.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra
giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị
thặng dư
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0,5

Giảng viên
- Thuyết
giảng
- Gợi ý thảo
luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

3,5

2

Giảng viên

....

- Thuyết
giảng
- Gợi ý thảo
luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

8

3

TT

4

Hoạt động
dạy và học

Nội dung

5.2.2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư
bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến.
5.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng
giá trị thặng dư
5.2.4. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị
thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch.
5.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư - qui luật kinh
tế tuyệt đối của CNTB.
5.3. Tiền công trong CNTB.
5.3.1. Bản chất kinh tế của tiền công
5.3.2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong
CNTB.
5.3.3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực
tế.
5.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư
thành tư bản- tích lũy tư bản.
5.4.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản
5.4.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
5.4.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản.
5.5. Qúa trình lưu thông của tư bản và giá
trị thặng dư.
5.5.1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.
5.5.2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã
hội.
5.5.3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư
bản.
5.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu
hiện của giá trị thặng dư.
5.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi
nhuận và tỷ suất lợi nhuận.
5.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.
5.6.3. Sự chuyển hoá của giá trị hàng hoá
thành giá cả sản xuất.
5.6.4. Sự phân chia gía trị thặng dư giữa các
giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản.
Chương 6: Học thuyết về CNTB độc quyền Giảng viên
và CNTB độc quyền nhà nước.
6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.
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Số tiết
LT

4

BT

2

TH

TT

Hoạt động
dạy và học

Nội dung
6.1.1. Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa
tư bản cạnh tranh tự do sang độc quyền.
6.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ
nghĩa tư bản độc quyền
6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy
luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa
tư bản độc quyền.
6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
6.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
6.2.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa
tư bản độc quyền nhà nước.
6.3.Những nét mới trong sự phát triển của
CNTB hiện đại.
6.3.1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản
xuất.
6.3.2. Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ
kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức.
6.3.3. Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và
quan hệ giai cấp.
6.3.4. Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ
doanh nghiệp có những biến đổi lớn.
6.3.5. Điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng
được tăng cường.
6.3.6. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò
ngày càng quan trọng trong hệ thống
KTTBCN, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy quá
trình toàn cầu hóa KT
6.3.7. Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng
cường.
6.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động
của CNTB.
6.4.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự
phát triển của nền sản xuất xã hội.
6.4.2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản.
6.4.3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư
bản
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- Thuyết
giảng
- Gợi ý thảo
luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

Số tiết
LT

BT

TH

TT
5

6

Hoạt động
dạy và học

Nội dung

Số tiết
LT

Bài kiểm tra quá trình số 1
Phần thứ ba
Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về chủ nghĩa xã hội.
Chương 6: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp
Giảng viên
công nhân và cách mạng XHCN.
- Thuyết
7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. giảng
7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử
- Gợi ý thảo
của nó
luận
7.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh
Sinh viên:
lịch sử của giai cấp công nhân
Chuẩn bị bài
7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá
trước ở nhà.
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân.
7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
6
7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên
nhân của nó
7.2.2. Liên minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
7.3. Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ
nghĩa.
7.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái
KTXH cộng sản chủ nghĩa.
7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái
KTXH cộng sản chủ nghĩa.
Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội Giảng viên
có tính quy luật trong tiến trình cách mạng - Thuyết
xã hội chủ nghĩa.
giảng
8.1. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà
- Gợi ý thảo
nước XHCN.
luận
8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
6
Sinh viên:
8.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
Chuẩn bị bài
8.2. Xây dựng nền văn hóa XHCN.
8.2.1. Khái niệm nền văn hoá xã hội chủ nghĩa trước ở nhà.
8.2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền
văn hoá xã hội chủ nghĩa.
8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.
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BT
1

2

3

TH

TT

Số tiết

Hoạt động
dạy và học

Nội dung
8.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của
chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn
đề dân tộc
8.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của
chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn
đề tôn giáo.
Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và
triển vọng.
9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực.
9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô
hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên
thế giới.
9.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội
chủ nghĩa và những thành tựu của nó.
9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình
CNXH Xô viết và nguyên nhân của nó.
9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình
chủ nghĩa xã hội Xô viết.
9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và
sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết.
9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội.
9.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương
lai của xã hội loài người
9.3.2. Chủ nghĩa xã hội - tương lại của xã hội
Bài kiểm tra quá trình số 2
Tổng cộng

LT

BT

TH

Giảng viên
- Thuyết
giảng
- Gợi ý thảo
luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

2

1

1
30

15

0

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức: giúp sinh viên hiểu và nắm vững những Nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin về thế giới quan và phương
pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguyên lý của kinh
tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.
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1

TT
2

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Kỹ năng: vận dụng kiến thức môn, người học có khả năng
hiểu, phân tích được các vấn đề kinh tế xã hội cơ bản; có thể
vận dụng nghiên cứu, tìm hiểu đường lối chính sách pháp luật
của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế – xã hội người học
quan tâm.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, hình thành
phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tư tưởng lập
trường chính trị vững vàng, sống có trách nhiệm với bản thân,
gia đình và xã hội.

11.Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 419 Tầng 4 – Nhà A1, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:(có trách nhiệm trả lời thắc mắc của sinh viên và các bên liên quan)
- Họ và tên:TS. Tô Mạnh Cường
- Số điện thoại: 0983809699
- Email:tomanhcuong@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS Tô Mạnh Cường
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Trình độ đào tạo: Đại học

BỘ MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
HoChiMinh’s Ideology
Mã số:IDEO243
1.Số tín chỉ:2
Số tiết:Tổng: 30;Trong đó:LT: 20;TH: 5; TQ: 3; KT:1.
2. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho các ngành thuộc hệ đào tạo đại học
3. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Điểm chuyên cần - 1 lần lấy - Tham gia học trên - Trong qúa
điểm

lớp
- Đi tham quan

Trọng số
30 %

trình học trên
lớp (6,5 tuần)
- Cuối tuần 4
(1 tuần)

Bài kiểm tra trên - 1 lần lấy - 50 phút
lớp

điểm

- Tuần 7

50 %

- 80 câu trắc
nghiệm

Điểm đánh giá ý - 1 lần lấy Tham gia xây dung - Trong quá 20%
thức học tập của điểm

bài, hoàn thành các trình học trên

sinh viên trên lớp

bài tập giáo viên lớp
giao trên lớp

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

40 %
1

- 50 phút
- 80 câu trắc

- Sau khi kết 60 %
thúc học phần

nghiệm.

1,2 tuần.
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Cấu trúc đề thi: ( theo thang nhận thức Bloom)- 70 câu trắc nghiệm
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích

dụng
Câu (%)

40%(70)

30%(70)

10%(70)

Tổng

Sáng tạo

hợp
10%(70)

5%(70)

5%(70)

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin I, II.
- Học phần song hành:Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt :
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học phần thuộc các môn khoa học thuộc khối kiến
thức đại cương trong chương trình đào tạo sinh viên hệ đại học chính quy và tại chức.
Về nội dung, học phần giúp sinh viên nắm được những nội dung cơ bản của tư
tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạngViệt Nam – độc lập dân tộc và chủ nghĩa
xã hội; về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; về nhà nước Việt Nam; về đại đoàn kết
dân tộc, đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người Việt Nam mới.
Từ đó, giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với bản thân và đối với công
cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.
Tiếng Anh: Ho Chi Minh's ideology is a module of the general knowledge science
subjects in the program of regular and in-service undergraduate students. In terms of
content, the module helps students understand the basic contents of Ho Chi Minh's
ideology about the revolutionary path of Vietnam - national independence and
socialism; about building the Vietnam Communist Party; the Vietnamese state; great
national unity, international solidarity; about culture, morality and building new
Vietnamese people. Since then, helping students realize the significance and importance
of studying and following Ho Chi Minh's ideology, morality and style for themselves
and for the current construction and development of the countrynow on.
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7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

1
2
3
4
5
6
7

Họ và tên

Học
vị

Chức
Điện thoại

Email

danh,
chức vụ

Trần Thị Ngọc
Thúy

TS

0982501981

tranthingocthuy@tlu.edu.v
n

Trưởng
bộ môn

Nguyễn Thị Nga

TS

0914600227

nguyenthinga@tlu.edu.vn

Giảng
viên

Nguyễn Thị Anh

TS

0906167274

nguyenthianh@tlu.edu.vn

GVC

Nguyễn Thị Ngọc

Ths

0916607981

nguyenthingocdung@tlu.e

Giảng

du.vn

viên

vukienquoc@tlu.edu.vn

Giảng

Dung
Vũ Kiến Quốc

Ths

0915683288

viên
Hà Thị Liên

Ths

0972258817

hathilien@tlu.edu.vn

Giảng
viên

Mai Thị Xuân

Th.S

0968579589

xuanmai@tlu.edu.vn

Giảng
viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Mạch Quang Thắng (chủ biên), Lê Mẫu Hãn, GiáotrìnhTưtưởngHồChíMinh, Nhà
xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
[2] Phạm Ngọc Anh (chủ biên), Mạch Quang Thắng, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh,
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.
[3] Trần Thị Ngọc Thúy (chủ biên), Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản
Bách Khoa, Hà Nội, 2018.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Quang Hưng (chủ biên), Lê Huy Hoà, Nguyễn Đăng Vinh, TưtưởngHồChíMinh
về Dân tộc, Tôn giáo và Đại đoàn kết trong Cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Quân
đội Nhân dân, Hà Nội, 2003.
[2] Triệu Quang Tiến (chủ biên),Phạm Hồng Chương, Nguyễn Thanh Tâm,
TưtưởngHồChíMinh về xây dựng Đảng, Nhà xuất bản Lao động, Hà nội, 2004.
[3] Lê Văn Yên (chủ biên),Vũ Văn Gầu, TưtưởngHồChíMinh về giáo dục, Nhà xuất bản
Lao động, Hà Nội, 2006.
[4] Nguyễn Duy Hùng,TưtưởngHồChíMinh về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
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9. Nội dung chi tiết:
TT
2

Số tiết

Hoạt động

Nội dung

dạy và học

LT

TH,
TQ

K
T

2

1

0

2

0

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý Giảng viên
nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Thuyết
1.1. Đối tượng nghiên cứu

giảng

1.1.1. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Gợi ý thảo
luận

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1.3. Vị trí học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Phương pháp nghiên cứu

Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

1.2.1. Cơ sở phương pháp luận
1.2.2. Các phương pháp cụ thể
1.3. Ý nghĩa của việc học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
đối với sinh viên
1.3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp
công tác
1.3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện
bản lĩnh chính trị
1.3.3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách
công tác
3

Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển
của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Giảng viên
- Thuyết
giảng
- Gợi ý thảo
luận

2.1.1. Cơ sở khách quan
2.1.2. Nhân tố chủ quan

Sinh viên:
2.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Chuẩn bị bài
2
Minh
trước ở nhà.
2.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu
nước và chí hướng cứu nước
2.2.2. Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước,
giải phóng dân tộc
2.2.3. Thời kỳ 1920-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về
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Hoạt động

Nội dung
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cách mạng Việt Nam
2.2.4. Thời kỳ 1930 – 1041: Vượt qua thử thách, kiên định
giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam
đúng đắn, sáng tạo
2.2.5. Thời kỳ 1941-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục
phát triển, hoàn thiện và tỏa sáng
2.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3.1. Đối với cách mạng Việt Nam
2.3.2. Đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại
4

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và Giảng viên
chủ nghĩa xã hội
- Thuyết
3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

giảng

3.1.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

- Gợi ý thảo
luận

3.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân
Sinh viên:
tộc
Chuẩn bị bài
3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng trước ở nhà.
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
3.2.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội
3.3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa
xã hội
3.3.2. Chủ nghĩa xã hội là điều kiện vững chắc để bảo đảm
nền độc lập dân tộc
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3.4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt
Nam giai đoạn hiện nay
3.4.1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ
Chí Minh đã xác định
3.4.2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội
3.4.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả
hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị
3.4.4. Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư
tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
4

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Giảng viên
Việt Nam
- Thuyết
4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của giảng
- Gợi ý thảo
4.1.1. Về tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản luận
Sinh viên:
Việt Nam
Chuẩn bị bài
4.1.2. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
trước ở nhà.
4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản
Việt Nam trong sạch, vững mạnh
Đảng Cộng sản Việt Nam

4.2.1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của
Đảng
4.2.2. Nội dung xây dựng Đảng
4.2.3. Nguyên tắc xây dựng Đảng
4.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt
Nam vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
4.3.1. Không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu
của Đảng
4.3.2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng trên tất cả các mặt
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Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt Giảng viên
Nam
- Thuyết
giảng
5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước dân chủ
- Gợi ý thảo
5.1.1. Nhà nước của dân
luận
5.1.2. Nhà nước do dân
Sinh viên:
5.1.3. Nhà nước vì dân
Chuẩn bị bài
5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của Nhà trước ở nhà.
nước
5.2.1. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước
5.2.2. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với
tính nhân dân và tính dân tộc
5.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền
5.3.1. Nhà nước hợp hiến, hợp pháp
5.3.2. Nhà nước thượng tôn pháp luật
5.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong
sạch, vững mạnh
5.4.1. Kiểm soát quyền lực nhà nước
5.4.2. Phòng, chống tiêu cực trong Nhà nước
5.5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước, xây dựng
Nhà nước Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ cách mạng trong
thời kỳ mới
5.5.1. Xây dựng Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ thật sự
của nhân dân
5.5.2. Xây dựng Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh
5.5.3. Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
Nhà nước

6

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân Giảng viên
tộc và đoàn kết quốc tế
- Thuyết
giảng
35
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- Gợi ý thảo
6.1.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, luận
Sinh viên:
quyết định thành công của cuộc cách mạng
Chuẩn bị bài
6.1.2. Lực lượng đại đoàn kết dân tộc
trước ở nhà.
6.1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
6.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

6.1.4. Nguyên tắc và phương pháp đại đoàn kết dân tộc
6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
6.2.1. Sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế
6.2.2. Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức
6.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
6.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong giai
đoạn hiện nay
6.3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong
chủ trương, đường lối của Đảng
6.3.2. Xây dựng khối đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên
minh công – nông – trí
6.3.3. Đoàn kết dân tộc phải gắn với đoàn kết quốc tế
7

Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, Giảng viên
con người
- Thuyết
7.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

giảng

7.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa

- Gợi ý thảo
luận

7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn

Sinh viên:
Chuẩn bị bài
7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn trước ở nhà.
hóa mới
hóa

7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
7.2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
7.2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
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7.2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức
mới
7.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
7.3.2. Quan điểm về vai trò của con người
7.3.3. Quan điểm về xây dựng con người
7.4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng văn hóa,
đạo đức, con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay
7.4.1. Sự cần thiết phải xây dựng văn hóa, đạo đức, con
người Việt Nam hiện nay
7.4.2. Một số nội dung xây dựng văn hóa, đạo đức, con
người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

1

Kiến thức: Sinh viên nắm được những nội dung cơ bản của tư
tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạngViệt Nam – độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Nhà nước Việt Nam; về
đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; về đạo đức, văn hóa và con người.
Từ đó, rút ra ý nghĩa của việc học tập tư tưởng HồChí Minh đối với bản thân
và đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

1

2

3

Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu, phân tích những
vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là biết rút ra những bài
học đối với bản thân khi nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, biết
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra
trong cuộc sống.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng làm việc độc lập
và theo nhóm trong điều kiện giảng dạy tích hợp, tự chịu trách nhiệm cá
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
nhân và trách nhiệm đối với nhóm.Có khả năng trình bày quan điểm và bảo
vệ quan điểm của mình trong sinh hoạt nhóm, tổ.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội: Sinh viên có thái độ
học tập, làm việc nghiêm túc, đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, năng
động, yêu thích học phần.
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 409 – Nhà A1, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Trần Thị Ngọc Thúy
- Số điện thoại: 0982501981
- Email:tranthingocthuy@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

( Phụ trách chương trình đào tạo)

TS. Đỗ Văn Quang

TS Trần Thị Ngọc Thúy
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Trình độ đào tạo: Đại học

BỘ MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Viet Nam Comunist Paty’ Revolution Line
Mã số:IDEO234
1. Số tín chỉ: 3
2. Số tiết: Tổng: 45;LÝ THUYẾT (LT): 30;THỰC HÀNH, KIỂM TRA (TH):
09;THAM QUAN (TQ): 06.
3. Chương trình đào tạo tất cả các ngành
4.Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Điểm chuyên cần

Đi học đầy đủ và

và tích cực

phát biểu

Trọng số
40%

Bài kiểm tra trên

2 lần lấy

- 90 phút

- Tuần 4

lớp

điểm

- 2 câu tự luận

- Tuần 6

Bài kiểm tra trắc

1 câu tự

- 90 phút

- Tuần 4,

nghiệm tại bảo
tàng

luận

20 %

hoặc 5

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

40 %

1

- 90 phút
- 2 câu tự luận

30 %
1-2 tuần sau
khi kết thúc

70 %

học phần

Cầu trúc đề thi theo thang Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích Tổng hợp

Sáng tạo

dụng
Câu 1

40%

30%

10%

Câu 2

40%

30%

20%
39

10%

10%
10%

5. Điều kiện ràng buộc học phần
- Môn tiên quyết : Không
- Học phần trước : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin;Tư tưởng Hồ
Chí Minh
- Học phần song hành: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt: Học phần đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một học
phần thuộc các môn khoa học thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào
tạo sinh viên hệ đại học chính quy và tại chức. Về nội dung, học phần giúp sinh viên nắm
được những nội dung cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, về đường lối
đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế
quốc Mỹ, đường lối công nghiệp hóa, đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối xây dựng và
phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, đường lối đối ngoại. Từ đó, góp
phần bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu theo mục
tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm
vụ trọng đại của đất nước.
Tiếng Anh:Vietnam Communist Party's Revolution Line is a module of the general
knowledge science subjects in the program of regular and in-service undergraduate
students. Regarding the content, the module helps students understand the basic contents
of the birth of the Vietnam Communist Party, on the way to fight for government, the
way of resistance against the French colonialists, against the American imperialism, the
way of industrialization, the way to build a socialist-oriented market economy, the way
to build the political system, the way to build and develop the culture and solve social
problems, foreign policy. Since then, contributing to fostering students 'belief in the
Party's leadership, striving to meet the Party's goals and ideals, raising awareness of
students' responsibilities in front of the country's important tasks.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ và tên
Trần Thị Ngọc

1

Học vị
TS

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

0982501981 tranngocthuy@tlu.edu.vn Phó Khoa,

Thúy

Trưởng bộ
môn
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TT
2
3
4

Họ và tên
Nguyễn Thị

Học vị

Điện thoại

Chức danh,
chức vụ

Email

TS

0906167274 nguyenthianh@tlu.edu.vn GVC

TS

0914600227 nguyenthinga@tlu.edu.vn Giảng viên

Th.S

0916607981 ngocdung@tlu.edu.vn

Giảng viên

Anh
Nguyễn Thị
Nga
Nguyễn Thị
Ngọc Dung

5

Vũ Kiến Quốc

Th.S

0915683288 vukienquoc@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Hà Thị Liên

Th.S

0972258817 lienht@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Mai Thị Xuân

Th.S

0968579589 xuanmai@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Nguyễn Đăng Quang (chủ biên),Phạm Văn Sinh, Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội,2008.
[2] Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (đồng chủ biên), Nguyễn Viết Thông,Giáo
trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Nhà xuất bảnChính trị quốc
gia, Hà Nội,2009.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Đình Hãng (chủ biên), Phạm Hải Triều, Tìm hiểu đường lối văn hóa của Đảng
cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội, 2006.
[2] GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Ts. Đinh Quang Ty (
đồng chủ biên), Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh té thị trường ở Việt
Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra ( tập 1), NXB Chình trị qốc gia
– Sự thật, Hà Nội, 2014
[3] GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Ts. Đinh Quang Ty (
đồng chủ biên), Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh té thị trường ở Việt
Nam: Mọt số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra ( tập 2), NXB Chình trị qốc gia
– Sự thật, Hà Nội, 2014
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9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

dạy và học

LT

TH,
TQ

KT

1,5

0

Giới thiệu về học phần và đề cương học phần
1

Giảng viên giới thiệu bản thân, đề cương học phần, cách
thức kiểm tra, và thi đánh giá kết quả.
2

Số tiết

Hoạt động

Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương
pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam
I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu

Giảng viên:
Thuyết trình,
giảng giải
Sinh viên:

1. Đối tượng nghiên cứu
a. Khái niệm “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam”
b. Đối tượng nghiên cứu học phần

- Nghe

giảng

và nghiên cứu
tài liệu.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Rút ra ý nghĩa

II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập
học phần

học

1. Phương pháp nghiên cứu

tập

1

học

phần đối với
bản thân.

a. Cơ sở phương pháp luận
b. Phương pháp nghiên cứu
2. Ý nghĩa của học tập học phần
3

Chương 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Giảng viên
cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
- Thuyết giảng
I. Hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam(2 tiết) - Gợi ý thảo
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

luận

a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Sinh viên:
b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin
Chuẩn bị bài
c. Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế trước ở nhà.
Cộng sản
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến
và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
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3

TT

Số tiết

Hoạt động

Nội dung

dạy và học

LT

TH,
TQ

KT

3

1,5

0

5

1,5

0

II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng(1 tiết)
1. Hội nghị thành lập Đảng
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
4

Chương 2. Đường lối đấu tranh giàn chính quyền
(1930-1945)

Giảng viên

I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939

- Gợi ý thảo
luận

1. Trong những năm 1930-1935
a. Luận cương chính trị tháng 10-1930
b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào
cách mạng

- Thuyết giảng

Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

2. Trong những năm 1936-1939
a. Hoàn cảnh lịch sử
b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng
II. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến
lược của Đảng
a. Tình hình thế giới và trong nước
b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến
lược
c. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền
a. Phát động Cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy
mạnh khởi nghĩa từng phần
b. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa
c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học
của cuộc Cách mạng tháng Tám
5

Chương 3. Đường lốikháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)
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Giảng viên
- Thuyết giảng

TT

Số tiết

Hoạt động

Nội dung

dạy và học

I. Đường lốixây dựng và bảo vệ chính quyền và kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

- Gợi ý thảo
luận

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách
mạng (1945-1946)

Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám

LT

TH,
TQ

KT

3

1,5

0

b. Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng
c. Kết quả ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
a. Hoàn cảnh lịch sử
b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng
chiến
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài
học kinh nghiệm
a. Kết quả và ý nghĩa lịch sử
b. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
II. Đường lói kháng chiến chống Mỹ, thống nhất Tổ
quốc (1954-1975)
1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964
a. Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng
7-1954
b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường
lối
2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975
a. Bối cảnh lịch sử
b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài
học kinh nghiệm
a. Kết quả và ý nghĩa lịch sử
b.Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
6

Chương 4. Đường lối Công nghiệp hóa

Giảng viên

I. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

- Thuyết giảng

(1 tiết)
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TT

Số tiết

Hoạt động

Nội dung

dạy và học

1. Mục tiêu và phương hướng công nghiệp hóa
2. Đánh giá sự thực hiện đường lối công nghiệp hóa
II. Công nghiệp hóa, hiện hđại hóa thời kỳ đổi mới
1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

LT

TH,
TQ

KT

5

1,5

0

- Gợi ý thảo
luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
b. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
3. Định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những
năm tới
a. Phát triển công nghiệp
b. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
nông thôn giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp,
nông thôn, nông dân
c. Phát triển khu vực dịch vụ.
d. Phát triển kinh tế biển
đ. Phát triển kinh tế vùng, liên vùng
e. Phát triển đô thị
g. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH
4. Kết quả và nguyên nhân
a. Kết quả thực hiện đường lối
b. Nguyên nhân.
7

Chương 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Giảng viên

I. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường

- Gợi ý thảo
luận

1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới
a. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp

- Thuyết giảng

Sinh viên:
b. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
Chuẩn bị bài
2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước ở nhà.
thời kỳ đổi mới
a. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI
đến Đại hội VIII
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TT

Số tiết

Hoạt động

Nội dung

dạy và học

LT

TH,
TQ

3

1,5

b. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX
đến Đại hội XII
II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
a. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường
b. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
c. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
a. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các
thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp
b. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị
trường
c. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
d. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu
quả quản lý của Nhà nước về KTXH và phát huy vai trò
làm chủ của nhân dân trong phát triển KTXH
3. Kết quả và nguyên nhân
a. Kết quả
b. Nguyên nhân
8

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Giảng viên

I. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước
đổi mới (1945-1985)

- Thuyết giảng

1. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 - 1954)

- Gợi ý thảo
luận

2. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của Sinh viên:
chuyên chính vô sản (1954 - 1975)
Chuẩn bị bài
3. Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ trước ở nhà.
tập thể (1975 - 1985)
II. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
1. Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị
46

KT

TT

Số tiết

Hoạt động

Nội dung

dạy và học

LT

TH,
TQ

3

1,5

3

1,5

KT

2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống
chính trị thời kỳ đổi mới
a. Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị
b. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
3. Đánh giá sự thực hiện đường lối
a. Kết quả
b. Nguyên nhân
9

Chương 7: Đường lối xây dựng phát triển nền văn
hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Giảng viên

a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới

Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

- Thuyết giảng
I. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng - Gợi ý thảo
phát triển nền văn hóa
luận
1. Thời kỳ trước đổi mới
Sinh viên:
b. Đánh giá thực hiện đường lối
2. Trong thời kỳ đổi mới
a. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền
văn hóa
b. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát
triển nền văn hóa
c. Đánh giá việc thực hiện đường lối
II. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn
đề xã hội
1. Thời kỳ trước đổi mới
a. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội
b. Đánh giá việc thực hiện đường lối
2. Trong thời kỳ đổi mới
a. Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề
xã hội
b. Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội
c. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
d. Đánh giá sự thực hiện đường lối
10

Chương 8. Đường lối đối ngoại

Giảng viên
47

3

TT

Số tiết

Hoạt động

Nội dung

dạy và học

I. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến năm
1986
1. Hoàn cảnh lịch sử
a. Tình hình thế giới
b. Tình hình trong nước
2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng

LT

TH,
TQ

KT

30

9

6

- Thuyết giảng
- Gợi ý thảo
luận
Sinh viên:
Chuẩn bị bài
trước ở nhà.

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
a. Kết quả và ý nghĩa
b. Hạn chế và nguyên nhân
II. Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi
mới (2 tiết)
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
a. Hoàn cảnh lịch sử
b. Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế
a. Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
b. Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan
hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế
3. Kết quả và nguyên nhân
a. Kết quả
b. Nguyên nhân
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Sự ra đời của Đảng CSVN, về đường lối đấu tranh giành chính quyền, kháng
chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, đường lối CNH, đường lối xây
dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối xây dựng hệ thống
chính trị, đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề
xã hội, đường lối đối ngoại.
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1

TT
2

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Kỹ năng:
- Thông qua việc cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên, sinh viên sẽ tự nghiên
cứu thêm bằng các hoạt động bổ trợ khác như: tham quan học phần, xem phim
tư liệu, viết thu hoạch, làm bài trắc nghiệm ngay tại bảo tàng Lịch sử quốc gia,
viết tiểu luận để vận dụng và mở rộng kiến thức.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải
quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của
Đảng.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn
đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 409 – Nhà A1, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Trần Thị Ngọc Thúy
- Số điện thoại: 0982501981
- Email:tranthingocthuy@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

( Phụ trách chương trình đào tạo)

TS. Đỗ Văn Quang

TS Trần Thị Ngọc Thúy
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH
Communication and Presentation Skills
Mã số: COPS111
1. Số tín chỉ: 3 (1,2,0)
2. Số tiết:

Tổng: 45;

Trong đó: LT:15; TH: 30; BT: 0; TN.0..; ĐA: .0..; BTL:..0..;TQ, TT..0..
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Chuyên cần
và tích cực

Kiểm tra
thuyết trình

Số lần

Mô tả

Thời gian

Trọng số

Tất cả các

Đi học đầy đủ, chuẩn bị
bài tập trước khi đến lớp

Toàn bộ

10%

buổi học

quá trình

và tích cực tham gia các
hoạt động trên lớp

học tập

01 lần

01 bài thuyết trình

lấy điểm

cá nhân

Giữa học
phần, sau

10 %

chương 3
Bài tập nhóm

02 lần

-

01 bản in

lấy điểm

-

01 bài thuyết trình
nhóm

Cuối học
phần, sau
chương 4, 5

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1 lần

40 %

- Thời gian: 60 phút

1-2 tuần sau

- Hình thức: 30 câu trắc
nghiệm và 01 câu tự luận

khi kết thúc
học phần

50

20%

60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích

Tổng

dụng
Tỷ lệ (%)

25%

20%

25%

Sáng tạo

hợp
15%

10%

5%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cơ bản về kĩ
năng giao tiếp và thuyết trình, bao gồm các kĩ năng như: kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu,
kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi,kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, kỹ năng thuyết
trình. Các kĩ năng này sẽ giúp cho sinh viên vận dụng một cách có hiệu quả vào học tập,
công việc, cuộc sống để có thể tự tin và làm việc tốt hơn.
Tiếng Anh: The course provides students with basic knowledge and skills about
communication and presentation skills, including skills such as: making a first
impression, effective listening, feedback, writing and presentation. These skills will help
students apply effectively to study, work, and life. It helps them more confident and
successful in their life.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

TT

1

Họ và tên

Học
hàm,
học vị

Phạm Thị Phương Thảo Th.s

Điện thoại

Email

0915308374 phuongthao@tlu.edu.vn

Chức danh,
chức vụ
GVC, Phụ trách
Bộ môn

2

Phạm Thị Hải Yến

Th.s

0982065984 phamthihaiyen@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Vũ Huy Vĩ

Th.s

0986561369 vuhuyvi@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Trương Thị Hương

Th.s

098353342

Giảng viên
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truongthihuong@tlu.edu.vn

5

Bùi Thị Phương Thảo

Th.s

0989373159 buithiphuongthao@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Hương

Th.s

0938936990 nguyenthihuong@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Bộ môn Phát triển kỹ năng, Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, NXB Khoa
học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Carnegie, Dale, Đắc nhân tâm: How to win friends & influence people, NXB Trẻ,
TP. Hồ Chí Minh, 2008
[2] Leil Lowndes, Nghệ thuật giao tiếp để thành công (92 thủ thuật giúp bạn trở thành
bậc thầy trong giao tiếp), NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2011.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

2

3

Hoạt động dạy và
học
Giảng viên:
Giảng viên giới thiệu
bản thân, đề cương
học phần, cách thức
kiểm tra, và thi.

Nội dung
Giới thiệu học phần
1.Lý do hình thành học phần
2.Cấu trúc học phần
3.Phương pháp học đại học
4.Đánh giá học phần
Phần 1. Kỹ năng giao tiếp
Chương 1: Giới thiệu về giao tiếp
1.1.Khái niệm về giao tiếp
1.2.Vai trò của giao tiếp
1.3.Phân loại giao tiếp
1.4.Rào cản trong giao tiếp
1.5.Nguyên tắc giao tiếp
1.6.Các phong cách giao tiếp

Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
1.1.Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu trong giao
tiếp
1.1.1.Khái niệm
1.1.2.Tầm quan trọng của ấn tượng ban đầu
1.1.3.Các kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu
1.1.4. Nghi thức giao tiếp
1.2. Kỹ năng lắng nghe
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Hướng dẫn áp dụng
các nguyên tắc giao
tiếp.
- Giao bài tập
Sinh viên:
- Trình bày bài tập
theo nhóm.
Giảng viên:
-Thuyết giảng
-Hướng dẫn sinh viên
một số cách phản hồi
cơ bản
Sinh viên:
-Các nhóm trình bày
phần chuẩn bị, đóng

Số tiết
LT BT KT

0,5

2,5

6

3

6

TT

4

5
6

Nội dung
2.2.1. Khái niệm nghe và lắng nghe
2.2.2. Vai trò của lắng nghe
2.2.3. Những yếu tố cản trở việc lắng nghe
2.2.4. Các kiểu nghe và các cấp độ nghe
2.2.5. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
2.3. Kỹ năng phản hồi
2.3.1. Khái niệm phản hồi
2.3.2. Ý nghĩa của phản hồi
2.3.3. Các cách phản hồi
2.3.4. Các nguyên tắc phản hồi
2.3.5. Kỹ năng phản hồi hiệu quả
2.4. Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
2.4.1. Vai trò của kỹ năng giao tiếp qua điện
thoại
2.4.2. Đặc điểm của giao tiếp qua điện thoại.
2.4.3.Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
2.4.4. Một số lưu ý trong giao tiếp qua điện
thoại
Chương 3. Các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn
ngữ viết
3.1. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
3.1.1. Khái niệm giao tiếp bằng văn bản
3.1.2. Lợi ích của giao tiếp bằng văn bản
3.1.3. Bố cục trong giao tiếp bằng văn bản.
3.1.4. Các bước viết một văn bản
3.1.5. Một số lưu ý chọn từ ngữ và văn phong
3.1.6. Một số hình thức giao tiếp bằng văn bản
3.2. Kỹ năng viết văn bản khoa học
3.2.1. Kỹ năng viết báo cáo khoa học
3.2.2. Kỹ năng viết bài báo khoa học
Kiểm tra giữa kì
Phần 2. Kỹ năng thuyết trình
Chương 4. Giới thiệu về thuyết trình
4.1. Khái niệm thuyết trình
4.2. Chuẩn bị thuyết trình
4.3. Cấu trúc bài thuyết trình

Hoạt động dạy và
học
vai tình huống kỹ
năng phản hồi
- Nhận xét phần trình
bày của các nhóm về
nội dung nhóm trình
bày trước lớp

Giảng viên:
-Thuyết giảng
-Hướng dẫn sinh viên
giao tiếp bằng ngôn
ngữ
Sinh viên:
-Các nhóm trình bày
phần chuẩn bị, đóng
vai tình huống
- Nhận xét phần trình
bày của các nhóm về
nội dung nhóm trình
bày trước lớp

Số tiết
LT BT KT

3

5

3
Giảng viên:
-Thuyết giảng
--Hướng dẫn viết bài
thuyết trình
Sinh viên:
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3

4

TT

7

Nội dung

Chương 5. Các kỹ năng trong thuyết trình
5.1. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn
ngữ
5.1.1. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ
5.1.2. Kỹ năng sử dụng phi ngôn ngữ
5.2. Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
5.2.1. Kỹ năng đặt câu hỏi
5.2.2. Kỹ năng trả lời câu hỏi trong thuyết
trình
5.3. Kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ
5.3.1. Lợi ích của sử dụng các phương tiện hỗ
trợ
5.3.2. Thiết bị hỗ trợ thuyết trình bằng hình
ảnh
5.3.3. Những lưu ý khi sử dụng phương tiện
hỗ trợ
5.4. Kỹ năng kiểm soát tâm lý trong thuyết
trình
5.4.1. Giới thiệu về kiểm soát tâm lý
5.4.2. Biểu hiện và nguyên nhân của thiếu tự
tin
5.4.3. Kỹ năng kiểm soát tâm lý trong thuyết
trình
Ôn tập
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra của học phần

Hoạt động dạy và
học
- Thuyết trình theo
nhóm.
Giảng viên:
-Thuyết giảng
--Hướng dẫn sinh
viên viết bài thuyết
trình
Sinh viên:
- Thuyết trình theo
nhóm.

Số tiết
LT BT KT

3

4

15

2
30

TT

CĐR của học phần

1

Kiến thức:
- Hiểu đúng, trình bày được các khái niệm và nội dung cơ bản của
kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
Kỹ năng:
- Áp dụng được một số kỹ năng giao tiếp cơ bản: kỹ năng tạo ấn
tượng ban đầu, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ năng viết
email, đơn thư, kỹ năng viết văn bản khoa học, kỹ năng giao tiếp
hiệu quả… vào trong học tập và cuộc sống.

2
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2

CĐR của
CTĐT
tương ứng

9, 12

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
-

3

4

Biết đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân khi giao tiếp và
thuyết trình, nhận diện được phong cách giao tiếp của bản thân và
người khác.
- Có khả năng trình bày rõ ràng, mạch lạc, có hệ thống, lôgic một đề
tài/chủ đề.
- Có kĩ năng lắng nghe, kỹ năng phân tích, xử lý tình huống, kỹ năng
giải quyết vấn đề trong những tình huống giao tiếp và thuyết trình
thực tế.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các nhóm khác nhau; tự
học tập, tự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm.
- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có khả
năng tự đánh giá kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình của bản
thân, từ đó tự định hướng phát triển các kỹ năng của bản thân.
Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận
những thử thách với lòng kiên trì để đạt được thành công.
- Có được sự tôn trọng của các thành viên trong nhóm về năng lực
cá nhân, lòng bao dung, và khả năng giám sát để tiến tới trở thành
người lãnh đạo tốt.

14

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 216 - Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:GVC.Ths. Phạm Thị Phương Thảo
- Số điện thoại: 0915308374
- Email:phuongthao@tlu.edu.vn.
TRƯỞNG KHOA

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

Phạm Thị Phương Thảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: TOÁN HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TOÁN CAO CẤP I
Advanced Mathematics I (Algebra)
Mã số :AM111
1. Số tín chỉ : 2(2.1.0)
2. Số tiết: tổng 30 tiết; trong đó LT:20 tiết; BT:10 tiết; TN:0; ĐA:0; BTL: 0; TQ,TT:
0.
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: các ngành kinh tế.
- Môn tự chọn cho ngành:.........................................................................................
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Bài tập ở nhà,
Ít nhất 1 lần lấy
Xung phong xây điểm

Chấm vở bài
tập.

dựng bàihoặc
bài kiểm tra

Ít nhất 1 lần lấy

Khuyến khích

điểm

ngắn 5 phút.

trong giờ BT
hoặc LT.

(Điểm tích cực)

Kiểm tra ngắn 5

Trọng số

Trong suốt
quá trình

30%

Trong suốt
quá trình

30%

Theo phân

40%

phút tùy theo
GV.
Điểm danh
(Điểm chuyên

Mỗi buổi dạy

cần)
Bài kiểm tra

1 lần lấy điểm

50 phút

trên lớp (Kiểm
tra giũa kỳ)

phối chương
trình
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

40 %

60 phút

1-2 tuần sau khi

tự luận (4
câu)

kết thúc học phần
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60%

Cầu trúc đề thi theo thang Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận
dụng

Tỷ lệ (%)

20%

20%

20%

Phân tích Tổng hợp
20%

10%

Sáng tạo
10%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước:Không
Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt: Giới thiệu kiến thức cơ bản của Đại số tuyến tính như vectơ, ma trận, định
thức, giải hệ phương trình ĐS, không gian vectơ và các ứng dụng của chúng trong Kinh
tế.
Tiếng Anh: Introduction the basic knowledge of Linear Algebra, such as Vectors,
Matrix, Determinants, Solving Linear Equations, Vector Spaces and Subspaces and
some applications of Linear Algebra in Economy.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ và tên

1

Nguyễn Hữu Thọ

2

Nguyễn Đức Hậu

3

Đỗ Lân

4

Phạm Xuân Đồng

5

Phạm Xuân Trung

6

Phan Thanh Huyền

7

Nguyễn Văn Đắc

Học
vị

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

TS

0913558164

nhtho@tlu.edu.vn

GV, TBM

TS

0966615168

ndhau.dhtl@tlu.ed

GV, Phó

u.vn

BM

TS

0989020885

dolan@tlu.edu.vn

GV, Phó
BM

ThS

0912024848

pxdong@tlu.edu.v
n

GVC, Phó
Khoa

Ths

0985680117

trungpx@tlu.edu.v
n

GVC

Ths

0987970468

pthuyen@tlu.edu.v
n

GVC

TS

0988505509

nvdac@tlu.edu.vn

GV
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TT

Học
vị

Họ và tên

Điện thoại

Chức danh,
chức vụ

Email

8

Nguyễn Thị Lý

Ths

0983344557

lycs2@tlu.edu.vn

GV

9

Nguyễn Thị Vân

Ths

0982571829

van@tlu.edu.vn

GV

10

Vũ Mạnh Tới

TS

0983816532

toivm@tlu.edu.vn

GV

11

Nguyễn Văn Huy

Ths

0988760434

huynn@tlu.edu.vn

GV

12

Lê Thế Sắc

Ths

0983186315

saclt@tlu.edu.vn

GV

13

Trần Phương Liên

Ths

0985985225

lientp@tlu.edu.vn

GV

14

Phạm Nam Giang

Ths

0399018160

giangpn@tlu.edu.v

GV

15

Lê Thị Minh Hải

16

Bùi Thị Huệ

17

Vũ Nam Phong

18

Phạm Trường Xuân

19

Nguyễn Ngân Giang

20

Đào Việt Hùng

n
Ths

0914400814

lethiminhhai@tlu.e
du.vn

GV

Ths

0975550291

huebt@tlu.edu.vn

GV

Ths

0987406173

phongvn@tlu.edu.

GV

vn
TS

0366926785

xuanpt@tlu.edu.vn

GV

TS

ở nước
ngoài

Ths

NCS tại Úc

8. Giáo trình, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Lê Sĩ Đồng, Toán cao cấp. Đại số tuyến tính, NXB Giáo dục, 2015.
Các tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán cao cấp (Tập 1), Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung
Giới thiệu Học phần, Đề cương học
phần
Giới thiệu về bản thân, đề cương học
phần, cách thức kiểm tra, đánh giá
kết quả và thi
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Số tiết
LT
0,5

TH

BT

Hoạt động dạy
và học

TT

Nội dung

1

Chương 1.Ma trận và định thức
1.1 Ma trận và các phép toán trên
ma trận.
1 Các khái niệm cơ bản.
2. Các phép toán trên ma trận và tính
chất các phép toán.
1.2 Định thức.
1. Ma trận con.
2. Định nghĩa định thức.
3. Các tính chất cơ bản.
4. Cách tính định thức.
5.Định thức của ma trận tích.
1.3 Ma trận nghịch đảo.
1. Khái niệm, điều kiện tồn tại, tính
chất.
2. Cách tìm ma trận nghịch đảo.
3. Áp dụng giải phương trình ma trận
1.4Hạng của ma trận.
1. Định thức con.
2. Định nghĩa hạng của ma trận
3. Cách tìm hạng của ma trận.

Giảng viên:

Chương 2: Hệ phương trình tuyến
tính
2.1 Các khái niệm chung về hệ
phương trình.
2.2 Hệ phương trình Cramer.
1. Định nghĩa.
2. Giải hệ phương trình Cramer.
2.3 Hệ phương trình tuyến tính tổng
quát.
1. Số nghiệm của hệ phương trình
tuyến tính.
2. Hệ tam giác và hệ hình thang.
3. Phương pháp Gaus.
2.4 Hệ phương trình tuyến tính
thuần nhất.
1. Trường hợp tổng quát.
2.Trường hợp hệ n phương trình, n ẩn.

Giảng viên:

2
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Số tiết
LT

TH

BT

5,5

3

4

2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về
nhà
- Chữa bài tập về
nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn
thảo luận

đề

- Làm bài tập về
nhà

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về
nhà
- Chữa bài tập về
nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn
thảo luận

đề

Làm bài tập về

TT

3

Hoạt động dạy
và học

Nội dung
3.Mối liên hệ với hệ phương trình
tuyến tính tổng quát.
2.5 Một số mô hình tuyến tính trong
phân tích kinh tế
1. Mô hình cân bằng thị trường
2. Mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô.
3. Mô hình IS – LM.
4. Mô hình Input-Output Leontief
Chương 3.Không gian véc tơ nhiều
chiều Rn
3.1Khái niệm véc tơ n chiều; không
gian vectơ; không gian Ơclid Rn.
1. Vectơ n-chiều và các phép toán.
2. Không gian vectơ.
3. Không gian Ơclid Rn.
3.2 Sự phụ thuộc tuyến tính và sự
độc lập tuyến tính.
1. Tổ hợp tuyến tính.
2.Sự phụ thuộc tuyến tính và sự độc
lập tuyến tính.
3.3Hạng của hệ véc tơ.
1. Định nghĩa và tính chất.
2. Tính hạng của hệ vectơ theo hạng
của ma trận.
3.4Không gian con, cơ sở và chiều.
1. Khái niệm không gian con, cơ sở và
chiều.
2. Không gian sinh bởi một hệ véc tơ.
3. Không gian nghiệm của hệ phương
trình tuyến tính thuần nhất, hệ nghiệm
cơ bản.
3.5 Tọa độ trong không gian Rn.
1. Tọa độ véc tơ đối với một cơ sở.
2. Đổi cơ sở, đổi tọa độ.

Số tiết
LT

BT

nhà

Giảng viên:

4

2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về
nhà
- Chữa bài tập về
nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn
thảo luận

đề

Làm bài tập về
nhà

Kiểm tra giữa kỳ
4

TH

1
Giảng viên:

Chương 4Dạng toàn phương
4.1 Phép biến đổi tuyến tính.
1. Định nghĩa, tính chất.

- Thuyết giảng
- Truy vấn
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4

2

TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung
2. Ma trận của phép biến đổi tuyến
tính.
4.2 Giá trị riêng, vectơ riêng, chéo
hóa một ma trận vuông.
1. Giá trị riêng, vectơ riêng.
2. Chéo hóa một ma trận vuông.
4.3 Dạng toàn phương.
1. Khái niệm dạng toàn phương.
2. Đưa dạng toàn phương về dạng
chính tắc.
3. Luật quán tính, xác định dấu của
dạng toàn phương.

Số tiết
LT

TH

BT

0

10

- Ra bài tập về
nhà
- Chữa bài tập về
nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn
thảo luận

đề

Làm bài tập về
nhà
4

Tổng kết học phầnvà thông báo chuẩn bị thi kết thúc học
phần

2

Tổng cộng

20

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:
Nắm được các khái niệm cơ bản của đại số tuyến tính như ma trận,
định thức, không gian véc tơ, cơ sở và chiều, véc tơ riêng, giá trịnh
riêng, dạng toàn phương. Từ đó hiểu được ý nghĩa trong kinh tế.
Nắm được dạng, tính chất, các phương pháp giải hệ phương trình
tuyến tính.

2

Kỹ năng:
Tính toán thành thạo các phép toán ma trận, định thức.
Tính toán thành thạo giải hệ phương trình tuyến tính, hệ véc tơ độc lập
tuyến tính hoặc phụ thuộc tuyến tính.
Tính được giá trị riêng, véc tơ riêng, dạng toàn phương, cơ sở và chiều
không gian vectơ.
Liên hệ với các mô hình trong các bài toán Kinh tế

3

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
61

1

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Có tư duy logic, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong
thực tế từ đó hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Có tính cẩn thận trong tính toán.
Có tinh thần ham học hỏi khám phá những kiến thức mới.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 203 Nhà C1, Trường ĐH Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Nguyễn Hữu Thọ
- Số điện thoại: 0913558164
- Email:nhtho@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Văn Quang

Nguyễn Hữu Thọ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: TOÁN HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TOÁN CAO CẤP II
Advanced Mathematics II (Calculus)
Mã số :AM122
1. Số tín chỉ : 2(2.1.0)
2. Số tiết: tổng 30 tiết; trong đó LT:20 tiết; BT:10 tiết; TN:0; ĐA:0; BTL: 0; TQ,TT:
0.
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành:các ngành kinh tế.
- Môn tự chọn cho ngành:.........................................................................................
4.Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Bài tập ở nhà,
Xung phong xây

Ít nhất 1 lần lấy
điểm

Chấm vở bài tập.

dựng bàihoặc bài Ít nhất 1 lần lấy
kiểm tra ngắn 5
điểm
phút.
(Điểm tích cực)
Điểm danh
(Điểm chuyên

Khuyến khích
trong giờ BT hoặc

Trong
suốt quá

Trọng số
30%

trình

LT.
Kiểm tra ngắn 5
phút tùy theo GV.

Mỗi buổi dạy

Trong
suốt quá

cần)
Bài kiểm tra trên

Thời gian

30%

trình
1 lần lấy điểm

50 phút

lớp (Kiểm tra
giũa kỳ)

Theo

40%

phân phối
chương
trình
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

60 phút
tự luận (4 câu)

40%
1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần
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60%

Cấu trúc đề thi theo thang Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận
dụng

Tỷ lệ (%)

20%

20%

20%

Phân tích Tổng hợp
20%

10%

Sáng tạo
10%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết :Không
- Học phần học trước:Không
Học phần song hành: không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Các khái niệm cơ bản của giải tích như hàm số, giới hạn, đạo hàm, vi phân,
ứng dụng của đạo hàm, hàm nhiều biến, hàm ẩn, cực trị hàm nhiều biến, tích phân 1 lớp
và các ứng dụng của chúng trong Kinh tế…
Tiếng Anh: The most important concepts of calculus such as Functions, Limit,
Derivatives, Applications of Derivatives, Functions of several variables, Integration
calculus and their applies in Economy….
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ và tên

Học
vị

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

1

Nguyễn Hữu Thọ

TS

0913558164

nhtho@tlu.edu.vn

GV, TBM

2

Nguyễn Đức Hậu

TS

0966615168

ndhau.dhtl@tlu.edu.

GV, Phó BM

3

Đỗ Lân

4

Phạm Xuân Đồng

5

Phạm Xuân Trung

Ths

0985680117

trungpx@tlu.edu.vn

GVC

6

Phan Thanh Huyền

Ths

0987970468

pthuyen@tlu.edu.vn

GVC

7

Nguyễn Văn Đắc

TS

0988505509

nvdac@tlu.edu.vn

GV

8

Nguyễn Thị Lý

Ths

0983344557

lycs2@tlu.edu.vn

GV

9

Nguyễn Thị Vân

Ths

0982571829

van@tlu.edu.vn

GV

10

Vũ Mạnh Tới

TS

0983816532

toivm@tlu.edu.vn

GV

vn
TS

0989020885

dolan@tlu.edu.vn

GV, Phó BM

ThS

0912024848

pxdong@tlu.edu.vn

GVC, Phó
Khoa
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TT

Họ và tên

Học
vị

Điện thoại

Chức danh,
chức vụ

Email

11

Nguyễn Văn Huy

Ths

0988760434

huynn@tlu.edu.vn

GV

12

Lê Thế Sắc

Ths

0983186315

saclt@tlu.edu.vn

GV

13

Trần Phương Liên

Ths

0985985225

lientp@tlu.edu.vn

GV

14

Phạm Nam Giang

Ths

0399018160

giangpn@tlu.edu.vn

GV

15

Lê Thị Minh Hải

Ths

0914400814

lethiminhhai@tlu.ed

GV

16

Bùi Thị Huệ

Ths

0975550291

huebt@tlu.edu.vn

17

Vũ Nam Phong

Ths

0987406173

phongvn@tlu.edu.vn GV

18

Phạm Trường Xuân

TS

0366926785

xuanpt@tlu.edu.vn

19

Nguyễn Ngân
Giang

TS

ở nước ngoài

20

Đào Việt Hùng

Ths

NCS tại Úc

u.vn
GV

GV

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Lê Sĩ Đồng, Toán cao cấp. Đại số tuyến tính, NXB Giáo dục, 2015.
Các tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán cao cấp (Tập 1), Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.
9. Nội dung chi tiết:
TT

1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu Học phần, Đề cương
học phần
Giới thiệu về bản thân, đề cương
học phần, cách thức kiểm tra,
đánh giá kết quả và thi
Chương 1:Giới hạn và liên tục
của hầm số một biến số
1.1. Hàm số một biến số.
1. Khái niệm hàm số.
2. Một số phương pháp cho hàm số.
3. Một số tính chất của hàm số.
4. Hàm sơ cấp.

Số tiết
LT

TH

BT

0,5

Giảng viên:

2,5

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Hướng dẫn, truyền đạt
cho sinh viên kinh
nghiệm

65

sống,

kinh

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

5. Một số hàm một biến số trong
kinh tế.
1.2. Giới hạn của hàm số.
1. Giới hạn của dãy số.
2. Giới hạn của hàm số.
1.3. Tính liên tục của hàm số.
1. Khái niệm liên tục.
2. Tính chất của hàm số liên tục
trên một đoạn.

nghiệm và phương pháp
học tập để đạt kết quả

Số tiết
LT

TH

BT

tốt
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
- Làm bài tập về nhà

2

Chương 2:Đạo hàm và vi phân Giảng viên:
hàm số một biến số
- Thuyết giảng
2.1 Đạo hàm của hàm số.
- Truy vấn
1. Khái niệm đạo hàm.
2. Các công thức và quy tắc tính - Hướng dẫn, truyền đạt
đạo hàm.
cho sinh viên kinh
2.2 Vi phân của hàm số.
nghiệm sống, kinh
1. Hàm khả vi và vi phân.
nghiệm và phương pháp
2. Quy tắc tính vi phân.
học tập để đạt kết quả
3. Đạo hàm cấp cao và vi phân cấp
tốt
cao.
2.3 Các định lý cơ bản về hàm - Ra bài tập về nhà
khả vi.
- Chữa bài tập về nhà
1. Định lý Fermat.
Sinh viên:
2. Định lý Rolle.
- Trả lời các câu hỏi
3. Định lý Lagrange.
truy vấn
2.4 Ứng dụng của đạo hàm.
1. Tìm các giới hạn dạng vô định. - Giải quyết tình huống
2. Công thức Taylor.
- Nêu vấn đề thảo luận
3. Đạo hàm và xu hướng biến thiên
Làm bài tập về nhà
của hàm số.
4. Đạo hàm và cực trị của hàm số.
5. Đạo hàm cấp 2 và tính lồi, lõm,
điểm uốn của đường cong.
6.Phương pháp Newton tìm
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5

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

nghiệm gần đúng của phương
trình.
7. Ứng dụng của đạo hàm trong
kinh tế.
Kiểm tra giữa kỳ
3

Chương 3:Hàm số nhiều biến số
3.1 Hàm nhiều biến, giới hạn,
liên
tục.
1.Khái niệm hàm số nhiều biến số
2. Giới hạn và tính liên tục của hàm
số
3. Một số hàm hai biến trong kinh
tế.
3.2 Đạo hàm riêng và vi phân
toàn
phần.
1. Khái niệm đạo hàm riêng.
2. Hàm khả vi và vi phân toàn
phần.
3. Đạo hàm riêng của hàm hợp.
4. Hàm ẩn, đạo hàm riêng hàm ẩn.
5. Đạo hàm riêng cấp cao, vi phân
toàn phần cấp cao.
6. Ứng dụng của đạo hàm riêng
trong kinh tế.
3.3Cực trị của hàm nhiều biến.
1. Khái niệm cực trị và điều kiện
cần của cực trị
2. Điều kiện đủ của cực trị.
3. Ứng dụng của cực trị trong một
số bài toán kinh tế.
3.4 Cực trị có điều kiện ràng
buộc.
1. Cực trị có một điều kiện ràng
buộc.
2. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của
hàm nhiều biến trong miền đóng, bị
chặn.
3. Cực trị có điều kiện với điều kiện
ràng buộc là bất phương trình
4. Một số ứng dụng trong kinh tế.

TH

BT

1
Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Hướng dẫn, truyền đạt
cho sinh viên kinh
nghiệm sống, kinh
nghiệm và phương pháp
học tập để đạt kết quả
tốt
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà
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6

3

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

4

Chương 4: Tính tích phân của
hàm số một biến số
4.1 Tích phân bất định.
1. Nguyên hàm và tích phân bất
định
2. Các phương pháp tính tích phân
bất định
3. Tích phân của một số dạng hàm
cơ bản.
4.2 Tích phân xác định.
1. Định nghĩa và tính chất.
2. Các phương pháp tính tích phân
xác định
4.3 Tích phân suy rộng.
1. Tích phân suy rộng với miền
lấy tích phân vô hạn.
2.Tích phân suy rộng của hàm
không bị chặn.
4.4 Ứng dụng tích phân trong
kinh tế.
1. Tìm các hàm trong kinh tế từ
các hàm giá trị cận biên.
2. Tìm các đại lượng trong kinh tế
theo mô hình tích phân xác định.

Giảng viên:

Số tiết
LT

TH

4

BT
2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Hướng dẫn, truyền đạt
cho sinh viên kinh
nghiệm sống, kinh
nghiệm và phương pháp
học tập để đạt kết quả
tốt
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà

Tổng kết học phầnvà thông báo chuẩn bị thi kết thúc học
phần

2

Tổng cộng

20

0

10

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức::
Nắm được các khái niệm cơ bản của giải tích như hàm số, giới hạn, đạo
hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm hàmmột biến. Từ đó giải các bài
toán trong kinh tế như các bài toán tối ưu, các bài toán giá trị cận biên, 1
các bài toán lãisuất …
Nắm được các khái niệm cơ bản về hàm nhiều biến, hàm ẩn, cực trị hàm
nhiều biến. Từ đó giải các bài toán trong kinh tế trong thực tế như bài
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
toán tối ưu, các hàm cầu….
Tích phân 1 lớp, tích phân suy rộng và ứng dụng của chúng trong kinh
tế.

2

Kỹ năng:
Tính toán thành thạo giới hạn và đạo hàm của hàm một biến để giải
các bài toán trong kinh tế như bài toán tối ưu, giá trị cận biên…
Tính toán thành thạo đạo hàm, cực trị hàm hai biến để giải các bài
toán Kinh tế tương ứng.
Tính được tích phân một lớp và tích phân suy rộng sau đó áp dụng
giải các bài toán kinh tế tương ứng.
Liên hệ với các mô hình trong các bài toán Kinh tế

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có tư duy logic, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong
thực tế từ đó hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Có tính cẩn thận trong tính toán.
Có tinh thần ham học hỏi khám phá những kiến thức mới.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 203 Nhà C1, Trường ĐH Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Nguyễn Hữu Thọ
- Số điện thoại: 0913558164
- Email:nhtho@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Văn Quang

Nguyễn Hữu Thọ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: TIN HỌC &KỸ THUẬTTÍNH
TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TIN HỌC VĂN PHÒNG
Microsoft Office
Mã số:MO111
1. Số tín chỉ:3 (2-0-1)
2. Số tiết:Tổng: 45 tiết; trong đó LT:30; TH: 15;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: C, CX, CT, GT, B, QL, N, V, H, CTN, MT, KTH,
CK, K, QT, KT.
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Chấm điểm
chuyên cần

Số lần
1 lần lấy
điểm

Mô tả
- Dựa vào số buổi
dự học của sv/tổng

Thời gian

Trọng số

Tất cả các
buổi học

10%

- Buổi 6

10%

- 1 bài kiểm tra
Excel

- Buổi 10

10%

- 1 bài kiểm tra

- Buổi 13

10%

-Buổi 15

10%

15 buổi.
- Vắng 1 buổi, trừ
1 điểm
Bài kiểm tra trên
máy theo từng

3 lần lấy
điểm

modun

- 30-45 phút
- 1 bài kiểm tra
Word

PowerPoint
Bài kiểm tra giữa 1 lần lấy

- 75-90’

kỳ trên máy

- Kiểm tra trên

điểm

máy
Tổng điểm quá trình
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50%

Hình thức

Số lần

Thi cuối kỳ

Mô tả

1 lần lấy
điểm

Thời gian

- 75-90 phút
- Thi trên máy.

1-2 tuần sau
khi kết thúc

- Chấm, công bố
điểm, chấm phúc
tra ngay sau khi thi

học phần

Trọng số
50%

Cấu trúc đề thi ( theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích Tổng hợp

Sáng tạo

dụng
Câu (%)

20

20

30

10

10

10

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : không.
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
- Tiếng Việt: Giới thiệu về máy tính, hệ điều hành, những kiến thức cơ bản về CNTT,
tìm kiếm thông tin. Giới thiệu một số phần mềm trong bộ Microsoft Office: Microsoft
Office Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
- Tiếng Anh: To introduce the computer, operating systems, basic knowledge of IT,
searching information on internet. Introduce some application software in the Microsoft
Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT
1
2
3

Họ và tên
Nguyễn Quỳnh Diệp

Học
vị
TS

Điện thoại

Email

0904345673 diepnq@tlu.edu.vn

Chức danh,
chức vụ
GVC, Trưởng
bộ môn

Nguyễn Thị Phương

ThS

0946079903 dungntp@tlu.edu.vn Giảng viên

ThS

0903400513 dungkt@tlu.edu.vn

Dung
Kiều Tuấn Dũng
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Giảng viên

4

Trần Thị Minh Hoàn

ThS

0917689115 hoantm@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Phương
Thảo

ThS

0937591668 thaont@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Trần Thị Ngân

TS

0989040454 ngantt@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Trần Văn Hội

TS

0944736007 hoitv@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1]. Trần, Thị Minh Hoàn: Tin học văn phòng: Bài giảng //Trần Thị Minh Hoàn.
[Tài nguyên điện tử]-Hà nội,,2013. (#000015597)
Các tài liệu tham khảo:
[1]. Ngọc Thiện: Sổ tay học nhanh thực hành tin học văn phòng 2008 //Ngọc Thiện
biên soạn. -Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2008. (#000003532)
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu Đề cương học phần

Giảng viên:

1.TỔNG QUAN VỀ CNTT VÀ

- Tự giới thiệu về mình: họ
tên, chức vụ, chuyên môn,

MÁY TÍNH

Số tiết
LT BT TH

… và các thông tin cá nhân

1.1. Công nghệ thông tin và máy tính
1.1.1. Biểu diễn thông tin trong máy
tính
1.1.2. Phân loại máy tính
1.1.3. Phần cứng (hardware)
1.1.4. Phần mềm (software)
1.1.5. Các thiết bị ngoại vi thông dụng
1.2. Hệ điều hành
1.3. Soạn thảo tiếng Việt
1.4. Làm việc với Windows Explorer
1.4.1. Khái niệm Đường dẫn, tổ chức
thư mục, tệp
1.4.2. Cách tạo thư mục, tệp
1.5. Làm việc với Control Panel
1.5.1. Thay đổi ngôn ngữ hiển thị
1.5.2. Thay đổi 1 số định dạng trên dữ
liệu kiểu thời gian, số, …
72

để sinh viên có thể liên lạc
- Giới thiệu đề cương học
phần, nội dung học phần,
phương pháp đánh giá.
- Giảng bài
- Truy vấn
- Giao bài thực hành số 1
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Thảo luận
- Nêu vấn đề thảo luận

2

0

1

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

1.5.3. Thay đổi màn hình nền, thêm
user account, …
1.6. Thông tin và cách tìm kiếm
thông tin trên internet
1.6.1. Các máy tìm kiếm thông dụng
1.6.2. Các toán tử dùng trong tìm
kiếm
1.6.3. Tìm kiếm nâng cao
2+3

2.

LT BT TH

- Làm bài Thực hành số 1

SOẠN THẢO VĂN BẢN CƠ Giảng viên:
- Thuyết giảng

BẢN
2.1. Giới thiệu phần mềm soạn thảo
Microsoft Word
2.2. Một số thao tác soạn thảo cơ bản
2.3. Thao tác trên khối văn bản
2.4. Định dạng văn bản, đoạn văn bản
2.5. Thiết lập Bullets và Numbering
2.6. Tạo và quản lý các Style
2.7. Tạo mục lục tự động
2.8. Thiết lập Tab
2.9. Tìm kiếm và thay thế văn bản
4+5

Số tiết

- Thực hành trực quan
cho sv quan sát và nắm
nội dung bài học

4

0

2

4

0

2

- Giao bài thực hành số
2+3
Sinh viên:
- Thực hành bài số 2+3

3. THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO Giảng viên:
- Thuyết giảng
VĂN BẢN
3.1. Bảng biểu
3.1.1. Tạo cấu trúc bảng
3.1.2. Định dạng bảng biểu
3.1.3. Tính toán trên bảng
3.1.4. Sắp xếp dữ liệu trên bảng
3.2 Đồ họa
3.2.1. Thêm ảnh (Picture)
3.2.2. Thêm khối hình đơn giản
(Shapes)
3.2.3. Thêm Sơ đồ tổ chức
(SmartArt)
3.2.4. Thêm Biểu đồ (Chart)
3.3. Tạo chữ nghệ thuật (WordArt)
3.4. Tạo chữ cái lớn đầu đoạn (Drop
Cap)
3.5. Soạn công thức toán học
(Equation)
3.6. Thêm ký tự đặc biệt (Symbol)
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- Thực hành trực quan
cho sv quan sát và nắm
nội dung bài học
- Bài tập thực hành số
4+5
Sinh viên:
Làm bài Thực hành số 4+5

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

6+7

4. IN ẤN VÀ TRỘN TÀI LIỆU
4.4. In ấn
4.4.1. Tính năng Page Setup
4.4.2. Thêm tiêu đề đầu (header), tiêu
đề cuối trang (footer)
4.4.3. Đánh số trang tự động
4.4.4. Xem tài liệu trước khi in
4.4.5. In ấn tài liệu
4.2. Trộn tài liệu
4.2.1. Khái niệm về trộn tài liêu
4.2.2. Chuẩn bị dữ liệu
4.2.3. Soạn mẫu tài liệu trộn
4.2.4. Chèn các trường tin lên tài liệu
4.2.5. Thực hiện trộn tài liệu
4.2.6. Thanh công cụ Mail Merge

Số tiết
LT BT TH

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Thực hành trực quan
cho sv quan sát và nắm
nội dung bài học
- Bài tập thực hành số
6+7

4

0

2

1

0

2

2

0

1

- Giao bài kiểm tra số 1
- Chấm, công bố điểm
Sinh viên:
- Làm bài Thực hành sô 6+7
Kiểm tra bài số 1
Trao đổi, thảo luận

8

5.

MỘT SỐ CHỨC NĂNG
Giảng viên:
KHÁC CỦA WORD
- Thuyết giảng
5.1. Thêm chú thích
5.2. Thêm ghi chú, chỉ mục (caption) - Bài tập thực hành số 8
cho bảng và hình vẽ
5.3. Tạo mục lục bảng, mục lục hình Sinh viên:
vẽ tự động
- Làm bài Thực hành số 8
- Thảo luận

9

6. CƠ BẢN VỀ BẢNG TÍNH
EXCEL
6.1. Giới thiệu, các thao tác cơ bản
trên Microsoft Excel
6.2. Làm việc với tệp tin
6.3. Các thao tác với bảng tính
6.4. Các kiểu dữ liệu trong bảng tính
6.5. Các toán tử trong công thức
6.6. Nhập/xóa/sửa dữ liệu
6.7. Các thao tác với khối
6.8. Xử lý ô, cột, hàng trong bảng
tính
6.9. Định dạng dữ liệu
6.10. Các thao tác với ô
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Thực hành trực quan
- Bài tập thực hành số 9
Sinh viên:
- Làm bài Thực hành số 9
- Thảo luận

TT

Nội dung

10+

7. HÀM TRONG EXCEL
7.1. Địa chỉ tương đối, tuyệt đối.
7.2. Quy tắc sử dụng hàm
7.3. Nhập hàm vào bảng tính
7.4. Một số hàm thường dùng (hàm
toán học, hàm logic, hàm xử lý
xâu ký tự, hàm xử lý kiểu ngày
tháng, hàm tìm kiếm)

11

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Thực hành trực quan
- Bài tập thực hành số
10+11
- Kiểm tra bài số 2

4

0

2

2

0

1

2

0

1

- Chấm, công bố điểm
Sinh viên:
- Làm bài Thực hành số
10+11
- Làm bài Kiểm tra bài số 2
12

13

8. ĐỒ THỊ VÀ QUẢN TRỊ DỮ
LIỆU
8.1. Giới thiệu các dạng biểu đồ
8.2. Các bước tạo biểu đồ
8.3. Điều chỉnh biểu đồ
8.4. Khái niệm cơ bản
8.5. Sắp xếp dữ liệu
8.6. Lọc, trích xuất dữ liệu
8.7. Các hàm cơ sở dữ liệu
8.8. Tổng kết theo nhóm

Giảng viên:

9. CƠ BẢN VỀ POWER POINT
9.1. Giới thiệu, các thao tác cơ
bản trên Microsoft
Powerpoint
9.2. Áp dụng và sửa đổi mẫu thiết
kế có sẵn
9.3. Tạo trình diễn mới
9.4. Sử dụng Theme và bố cục
bản trình chiếu
9.5. Thiết lập Slide Master
9.6. Định dạng Slide
9.7. Chèn, xóa, sao chép, di
chuyển Slide
9.8. Chèn bảng
9.9. Chèn đồ họa, tranh ảnh
9.10. Chèn biểu đồ

Giảng viên:

- Thuyết giảng
- Thực hành trực quan
- Bài tập thực hành số 12
Sinh viên:
- Làm bài Thực hành số 12
- Thảo luận
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- Thuyết giảng
- Thực hành trực quan
- Bài tập thực hành số 13
- Chấm, công bố điểm
Sinh viên:
- Làm bài Thực hành số 13
- Kiểm tra bài số 3
- Trao đổi, thảo luận

TT

Nội dung

14

10. THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG
VÀO SLIDE
10.1. Chèn các đối tượng multi
media
10.2. Tạo liên kết giữa các Slide, tạo
siêu liên kết.
10.3. Thiết lập hiệu ứng
10.4. Tạo ghi chú (Notes page)
10.5. Trình diễn Presentation
10.6. Bảo mật bản trình chiếu

Giảng viên:

Kiểm tra giữa kỳ

- Ôn tập

15

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

- Thuyết giảng
- Thực hành trực quan
- Bài tập thực hành số 14

2

0

1

3

0

0

30

0

15

Sinh viên:
- Làm bài Thực hành số 14

- Kiểm tra
Tổng cộng

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản về CNTT và máy tính
- Hiểu, nắm được cách tìm kiếm thông tin trên Internet
- Hiểu ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các phần mềm
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.

2

Kỹ năng:
- Biết cách tìm kiếm thông tin trên internet
- Thành thạo các kỹ năng soạn thảo cơ bản trên Microsoft Word
- Sử dụng thành thạo phần mềm bảng tính Microsoft Excel với
các hàm tính toán và xử lý trên các kiểu dữ liệu.
- Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Power Point cơ bản
để tạo được bài thuyết trình.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Năng lực tự đặt mục tiêu và giải quyết vấn đề.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
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9

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Có đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật có trách nhiệm với công
việc, không vi phạm luận CNTT.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 204 – Nhà C1, Trường ĐH Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Nguyễn Quỳnh Diệp
- Số điện thoại: 0904345673
- Email: diepnq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Văn Quang

Nguyễn Quỳnh Diệp
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: TOÁN HỌC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

NHẬP MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Introduction to Probability and Statistic
Mã số :MATH253
1. Số tín chỉ : 2(2.1.0)
2. Số tiết: 30 tiết; trong đó LT:20 tiết; BT:10 tiết; TN:0; ĐA:0; BTL: 0; TQ,TT: 0.
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành:tất cả các ngành trong toàn trường trừ Khoa CNTT.
- Môn tự chọn cho ngành:.........................................................................................
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà,

Số lần
Ít nhất 1 lần lấy

Xung phong xây điểm
dựng bàihoặc bài Ít nhất 1 lần lấy
kiểm tra ngắn 5
điểm
phút.

Mô tả

Thời gian

Chấm vở bài

Trong

tập.

suốt quá
trình

Khuyến khích
trong giờ BT

Trọng số
30%

hoặc LT.

(Điểm tích cực)
Điểm danh
(Điểm chuyên

Mỗi buổi dạy

Trong
suốt quá

cần)
Bài kiểm tra trên

30%

trình
1 lần lấy điểm

50 phút

lớp (Kiểm tra
giũa kỳ)

Theo

40%

phân phối
chương
trình
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

40 %

60 phút
tự luận (4

1-2 tuần sau
khi kết thúc

câu)

học phần

78

60%

Cấu trúc đề thi ( theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích Tổng hợp

Sáng tạo

dụng
Câu (%)

20

20

20

20

10

10

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết :Không
- Học phần học trước:Giải tích hàm một biến, Nhập môn đại số tuyến tính
Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Giớí thiệu các khái niệm cơ bản như xác suất của một biến cố, các hàm
phân phối, các hàm mật độ, các biến ngẫu nhiên, kỳ vọng và phương sai của các biến
ngẫu nhiên, một vài hàm phân phối đặc biệt, các mẫu ngẫu nhiên đơn giản, các bài toán
ước lượng cho một mẫu và hai mẫu, kiểm định giả thiết cho một mẫu và hai mẫu, hồi
quy, tương quan và các ứng dụng của nó.
Tiếng Anh :Introduction some elementary concepts such as Probability of a Event,
Distribution Functions, Density Functions, Random Variables, Means and Variances of
Variables, Some special Distributions, Random Sampling, One and Two Sample
Estimate Problems, One and Two Sample Test of Hypotheses, Progression, Correlation
and their Applications.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ và tên

1

Nguyễn Hữu Thọ

2

Nguyễn Đức Hậu

3

Đỗ Lân

Học
hàm
học vị
TS

0913558164

Email
nhtho@tlu.edu.vn

GV,
TBM

TS
TS

0966615168
0989020885

ndhau.dhtl@tlu.edu.v

GV, Phó

n

BM

dolan@tlu.edu.vn

GV, Phó
BM

ThS
4

Điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

0912024848

pxdong@tlu.edu.vn

GVC,
Phó
Khoa

Phạm Xuân Đồng
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TT

Họ và tên

Học
hàm
học vị

Điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

Email

5

Phạm Xuân Trung

Ths

0985680117

trungpx@tlu.edu.vn

GVC

6

Phan Thanh Huyền

Ths

0987970468

pthuyen@tlu.edu.vn

GVC

7

Nguyễn Văn Đắc

TS

0988505509

nvdac@tlu.edu.vn

GV

8

Nguyễn Thị Lý

Ths

0983344557

lycs2@tlu.edu.vn

GV

9

Nguyễn Thị Vân

Ths

0982571829

van@tlu.edu.vn

GV

10

Vũ Mạnh Tới

TS

0983816532

toivm@tlu.edu.vn

GV

11

Nguyễn Văn Huy

Ths

0988760434

huynn@tlu.edu.vn

GV

12

Lê Thế Sắc

Ths

0983186315

saclt@tlu.edu.vn

GV

13

Trần Phương Liên

Ths

0985985225

lientp@tlu.edu.vn

GV

14

Phạm Nam Giang

Ths

0399018160

giangpn@tlu.edu.vn

GV

15

Lê Thị Minh Hải

Ths

0914400814

lethiminhhai@tlu.edu. GV

16

Bùi Thị Huệ

Ths

0975550291

huebt@tlu.edu.vn

GV

17

Vũ Nam Phong

Ths

0987406173

phongvn@tlu.edu.vn

GV

18

Phạm Trường Xuân

TS

0366926785

xuanpt@tlu.edu.vn

GV

vn

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Ronal E. Walpole..., Biên dịch BM Toán ĐH Thủy lợi, Xác suất và thống kê, Đại
học Thuỷ lợi, 2010.
Các tài liệu tham khảo
[1] Vũ Viết Đào, Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Ngọc Cừ , Hướng dẫn giải bài tập xác
suất thống kê toán học, Nhà xuất bản xây Nông Nghiệp, 1998.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung
Giới thiệu Học phần,
Đề cương môn hoc

Hoạt động dạy và học
- Tự giới thiệu về mình: họ
tên, chức vụ, chuyên môn, …
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Số tiết
LT

TH

BT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

TH

BT

và các thông tin cá nhân để
sinh viên có thể liên lạc
- Giới thiệu đề cương học
phần, cách thức kiểm tra, đánh
giá kết quả và thi
1

Xác suất
+ Không gian mẫu; Biến
cố; Đếm các điểm mẫu.
+ Xác suất của một biến
cố.
+ Định lý cộng xác suất.
+ Xác suất có điều kiện,
các biến cố độc lập.
+ Định lý nhân xác suất
+ Công thức đầy đủ và
công thức Bayess

Giảng viên:

4

2

2

1

2

1

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
- Làm bài tập về nhà

2

Biến ngẫu nhiên và
phân phối xác suất
+ Khái niệm biến ngẫu
nhiên rời rạc và liên tục.
+ Phân phối xác suất rời
rạc
+ Phân phối liên tục,
hàm mật độ.
+ Phân phối xác xuất
đồng thời; Phân phối
biên duyên.

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà

3

Các số đặc trưng của
biến ngẫu nhiên.
+ Trung bình (kỳ vọng)
của biến ngẫu nhiên.
+ Phương sai và độ lệch
chuẩn.

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về nhà
81

TT

Nội dung
+ Covariance (hiệp
phương sai) và Hệ số
tương quan.

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

TH

BT

- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà

4

Một số phân phối xác
suất thường gặp
+ Phân phối nhị thức (tự
đọc).
+ Phân phối siêu hình
học (tự đọc).
+ Phân phối nhị thức âm
và phân phối hình học
(tự đọc).
+ Phân phối chuẩn.
+ Các ứng dụng của
phân phối chuẩn.

Giảng viên:

1

1

1

1

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà

5

Mẫu ngẫu nhiên đơn
giản và phân phối mẫu
của các thống kê
thường gặp
+Khái niệm mẫu ngẫu nhiên
đơn giản một chiều và hai
chiều
+ Một số thống kê quan
trọng thường gặp.
+Khái niệm phân phối
của thống kê mẫu.
+ Định lý giới hạn trung
tâm và ý nghĩa (tự đọc).

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà

Kiểm tra giữa kỳ
6

Bài toán ước lượng
+ Giới thiệu về bài toán
ước lượng.

1
Giảng viên:
- Thuyết giảng
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4

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

+ Bài toán ước lượng
khoảng.
+ Ước lượng cho một
trung bình và hiệu hai
trung bình.
+ Ước lượng cho một tỷ
lệ và hiệu hai tỷ lệ trong
trường hợpcỡ mẫu lớn.

Số tiết
LT

TH

BT

- Truy vấn
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà

7

4

Kiểm định giả thiết
+ Đặt bài toán kiểm định
giả thiết.
+ Kiểm định một phía và
kiểm định hai phía.
+ Kiểm định giả thiết về
một trung bình, hiệu hai
trung bình khi phương
sai đã biết và chưa biết.
+ Kiểm định giả thiết về
một tỷ lệ, hiệu hai tỷ lệ
trong trường hợp cỡ mẫu
lớn.

Giảng viên:

4

2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Ra bài tập về nhà
- Chữa bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà

Tổng kết học phầnvà thông báo chuẩn bị thi kết thúc học
phần

1

Tổng cộng

20

0

10

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
Hiểu và vận dụng được phép thử ngẫu nhiên, mối quan hệ giữa các biến
cố, và các công thức tính xác suất.
-Nắm được các hàm phân phối của biến ngẫu nhiên, phân tích tính toán
được các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; hiểu được các phân phối
xác suất thường gặp và ứng dụng.
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1

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
-Mô tả được dữ liệu thống kê, tính toán được các thống kê mẫu của mẫu
dữ liệu, hiểu được các phân phối của thống kê mẫu.
-Ước lượng được cho các tham số thống kê; lập được, tính toán và đưa
ra kết luận cho các bài toán kiểm định giả thiết thống kê.
-Ứng dụng được kiến thức học phần: làm nền tảng cho các học phần
chuyên ngành, trong thực tiễn, nhất là trong Kỹ thuật .

2

Kỹ năng:
Kỹ năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các bài toán xác
suất thống kê.
Kỹ năng nghiên cứu tài liệu và thực hành theo yêu cầu, hướng dẫn của
giáo viên; kỹ năng tự đọc, tự nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, lập kế hoạch
học tập, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua thảo luận, đàm phán, thuyết trình.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có tư duy logic, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong
thực tế từ đó hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Có tính cẩn thận trong tính toán.
Có tinh thần ham học hỏi khám phá những kiến thức mới.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 203 Nhà C1, Trường ĐH Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Nguyễn Hữu Thọ
- Số điện thoại: 0913558164
- Email:nhtho@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày15 tháng 8 năm 2018.
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

Nguyễn Hữu Thọ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
BỘ MÔN: Tiếng Anh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TIẾNG ANH I
English 1
Mã số: ENGL111
1. Số tín chỉ:2
2. Số tiết:Tổng: 30 tiết
Trong đó:LT: 30 ;BT.... ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc: Môn học bắt buộc cho tất cả các ngành học
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Chuyên cần +
thái độ học tập,
tinh thần xây
dựng bài, tham
gia các hoạt
động trên lớp

1 lần lấy điểm

Bài tập ở nhà

1 lần lấy điểm

Mô tả

Thời gian

Điểm danh/

Tuần cuối cùng

theo dõi tất cả

của học phần

các buổi học

(tổng hợp lại)

Kiểm tra tất cả

Tuần cuối cùng

các buổi học

của học phần

Trọng số

10%

10%

(tổng hợp lại)
Bài kiểm tra

1 lần lấy điểm

trên lớp

- 30 phút

Tuần cuối cùng

- 3-4 câu tự

của học phần

10%

luận
……..

…….

…………

………

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

……….
30%

- 45 phút

1-2 tuần sau khi

- 20 câu trắc

kết thúc học

nghiệm, 15 câu

phần

tự luận.
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70%

Cấu trúc đề thi theo thang nhận thức Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích Tổng hợp

Sáng tạo

dụng
Tỷ lệ (%)

42%

29%

29%

0%

0%

0%

5. Điều kiện ràng buộc học phần
- Môn tiên quyết: Không
- Học phần trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt: Học phần bao gồm 5 bài với các chủ đề quen thuộc như giới thiệu
bản thân, thể thao, âm nhạc, đồ ăn thức uống, quá khứ, vv. Mục tiêu của học phần nhằm
cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về các chủ đề nêu trên, 1 số cấu trúc ngữ pháp cơ
bản (thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, động từ theo sau bởi V_ing, thì quá khứ đơn,
tính từ miêu tả), đồng thời luyện tập các kĩ nghe, nói, đọc viết liên quan đến chủ đề của
bài học; trang bị những kiến thức ngôn ngữ và giao tiếp để sinh viên có thể hiểu được,
thực hành và vận dụng vào các tình huống thực tế hàng ngày. Bên cạnh đó, học phần
cũng giúp sinh viên tích lũy những kiến thức và kĩ năng cần thiết để phục vụ cho bài thi
chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường.
Tiếng Anh: There are 4 units in this course with familiar topics such as Personal
information, Sports, Music, Food & Drink, Life story, etc.This course aims at providing
students vocabulary on given topics, basic grammar structures (Present Simple Tense,
Present Continuous Tense, Verbs + V_ing, Past Simple Tense, Adjectives) and help them
to practise four skills, so that students can communicate in their daily life. Besides, the
course also helps students master the knowledge and skills for English Standard Exam.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ và tên
Trần Thị Chi

Học vị
Thạc sĩ

Điện thoại
0915.663.835
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Email
chi234@tlu.edu.vn

Chức
danh, chức
vụ
GV, TBM

2

Nguyễn Thị Hồng Anh Thạc sĩ

3

Lâm Thị Lan Hương

Tiến sĩ

0912.227.505

lamhuong@tlu.edu.vn

Chức
danh, chức
vụ
GV,
Phó
TBM
Giảng viên

4

Nguyễn Hồng Thu

Thạc sĩ

0904.587.397

hongthu@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Vũ Thị Thu Hương

Thạc sĩ

vuhuong@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Phạm Thanh Hà

Thạc sĩ

0988.205.366
0913.018.826

thanhha@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Đỗ Văn Triển

Thạc sĩ

0985.502.821

triendv@tlu.edu.vn

Giảng viên

8

Lê Thu Hà

Thạc sĩ

0906.220.184

haleautumn@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Phạm Thị Linh Thùy

Thạc sĩ

0977.181.284

thuyptl@tlu.edu.vn

Giảng viên

10

Lê Thị Phương Lan

Thạc sĩ

0912.536.825

lanltp@tlu.edu.vn

Giảng viên

11

Tạ Minh Phương

Thạc sĩ

phuongtm@tlu.edu.vn

12

Phạm Thị Hồng Nhung Thạc sĩ

0988.450.899
0977.787.677

nhungpth@tlu.edu.vn

Giảng viên
Giảng viên

13

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0948.300.768

nguyenhang@tlu.edu.vn Giảng viên

14

Vũ Đình Hưng

Thạc sĩ

15

Vũ Thị Ánh Phượng

Thạc sĩ

01674.555.692 hungvd@tlu.edu.vn
0988.704.388 phuongvta@tlu.edu.vn

Giảng viên
Giảng viên

16

Nguyễn Thu Hương

Thạc sĩ

0989.301.293

Giảng viên

TT

Họ và tên

Học vị

Điện thoại
0904.826.223

Email
anhnth@tlu.edu.vn

huongthu@tlu.edu.vn

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Joanna Kosta & Annette Capel, Prepare Level 2 – Cambridge English,

Cambridge University Press, 2015
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung
Course Orientation
Getting started
1. Vocabulary:
+ Classroom objects
2. Grammar:
+ There is/There are
+ Have got
+ Can (Optional)
3. Listening:
+ Listen to the alphabet
+ Listen to numbers

Hoạt động dạy và học
Giảng viên
- Tự giới thiệu về mình: họ tên,
chức vụ, chuyên môn, … và các
thông tin cá nhân để sinh viên có
thể liên lạc
- Giới thiệu đề cương học phần,
cách thức kiểm tra, đánh giá kết
quả và thi
* Hoạt động dạy và học
- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
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Số tiết
LT BT KT
3

TT

Nội dung
+ Listen to dates(Optional)
4. Speaking: Personal
information

2

3

3

Unit 1: Sports & games
1. Vocabulary & Grammar:
- Vocabulary list (p.132)
+Sports & sports equipment
- Grammar:
+ Adverbs of frequency
2. Reading
- Read & answer the questions
- Matching
- Right or Wrong
3. Listening
- Matching
- Complete the note
4. Writing
-Write sentences
5. Speaking:
-Ask & answer (pairs)
Unit 2: Tates Wonderful
1. Vocabulary : Pancake
- Vocabulary list (p.132)
2. Listening :How to make
aPancake
3. Grammar
- Present continuous: form
& use
- Present continuous &
Present simple
4. Vocabulary + Reading
Tell us what you eat
Writing _ Post reading:
(class instruction)
A paragraph about what you eat
every dayp.21
5. Listening & Speaking
CULTURE: FESTIVALS
Unit 3: Great sounds

Hoạt động dạy và học
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)
- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

Số tiết
LT BT KT

6

- Thuyết giảng
6
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout – if
possible)

- Thuyết giảng
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6

TT

4

5
6

Nội dung

Hoạt động dạy và học

1. Vocabulary & Listening:
- Vocabulary List (p.133)
- Listening Ex.
Speaking Activity (to enforce
vocabulary)
2. Grammar& Speaking:
Grammar points:
+ Verbs in the –ing form
+ Verb + Ving
Writing and Speaking Practice
(to apply grammar)
3. Reading & Speaking:
Read about the MAD school
Raise students’ ideas (based on
the guided questions)
4. Listening and Speaking
(Reinforcement)
- Pronunciation
- Listening
- Speaking
Unit 4: A True Story
1. Reading: The Missing Ring
– a picture story (part 1 & 2)
2. Vocabulary:
- Describing things
- How + adjective
3. Grammar:
- was/ were: +, - , ?
4. Listening: KEY listening
part 1 – Multiple-choice
pictures
5. Speaking:- Describe an
object
- Ask and answer How + adj
questions
6. Writing: - Write a
description
DESIGN & TECHNOLOGY
Logos
Mid-term: Speaking test
Revision Unit 1-4 (page 34-35)
and Wrap up

- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout – if
possible)

Số tiết
LT BT KT

- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

3

Kiểm tra từng cá nhân

3
3

Tổng

30
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0

0

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần

Kiến thức:
+ sinh viên nắm được một phần vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ
bản tương đương cấp độ A2 (Khung Châu Âu) hoặc bậc 3 (theo
khung năng lực Ngoại ngữ dành cho người Việt Nam), vận dụng
được kiến thức để giải quyết các bài tập liên quan và áp dụng trong
giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh
+sinh viên nắm được kiến thức văn hóa, xã hội được giới thiệu trong
các bài học, vận dụng được vài các tình huống giao tiếp nhất định
Kỹ năng:
2
+ Sinh viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh trong các tình
huống giao tiếp hàng ngày
+ Sinh viên có năng lực đọc hiểu các bài đọc ở mức độ cơ bản
+ Sinh viên có năng lực sử dụng từ vựng và cấu trúc đã học để viết câu
và viết thư theo yêu cầu ở cấp độ A2
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự học, đọc thêm, tự
3
chịu trách nhiệm cho học phần của mình.
Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
4
Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có động cơ học tập và thái độ học
tập tích cực
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
1

9, 10

A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 112– Nhà N4, Trường ĐH Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:Th.S Trần Thị Chi
- Số điện thoại: 0915.663.835
- Email: chi234@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA
(Phụ trách chương trình đào tạo)

Trần Thị Chi

TS. Đỗ Văn Quang
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
BỘ MÔN: Tiếng Anh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TIẾNG ANH II
English 2
Mã số: ENGL122
1. Số tín chỉ:45 (3-0-0)
2. Số tiết:Tổng: 45 tiết
Trong đó:LT: 45 ;BT.... ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc: Môn học bắt buộc cho tất cả các ngành học
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Chuyên cần +
thái độ học tập,
tinh thần xây
dựng bài, tham
gia các hoạt
động trên lớp

1 lần lấy điểm

Bài tập ở nhà

1 lần lấy điểm

Mô tả

Thời gian

Điểm danh/

Tuần cuối cùng

theo dõi tất cả

của học phần

các buổi học

(tổng hợp lại)

Kiểm tra tất cả

Tuần cuối cùng

các buổi học

của học phần

Trọng số

8%

8%

(tổng hợp lại)
Bài kiểm tra

1 lần lấy điểm

Nói
Bài kiểm tra

1 lần lấy điểm

Nghe

- 5 phút

Tuần cuối cùng

- 5-10 câu hỏi

của học phần

- 15 phút

Tuần cuối cùng

- 15 câu hỏi

của học phần

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

12%

12%

40%
- 50 phút

1-2 tuần sau khi

- 25 câu trắc

kết thúc học

nghiệm, 15 câu

phần

tự luận.
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60%

Cấu trúc đề thi theo thang Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích Tổng hợp

Sáng tạo

dụng
Tỷ lệ (%)

37,5%

37,5%

25%

0%

0%

0%

5. Điều kiện ràng buộc học phần
- Môn tiên quyết: Tiếng Anh 1
- Học phần trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt: Học phần bao gồm 6 bài với các chủ đề quen thuộc như giới thiệu du
lịch, địa điểm yêu thích, trang phục, mua sắm, ẩm thực, công nghệ, vv. Mục tiêu của
học phần nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về các chủ đề, 1 số cấu trúc ngữ
pháp cơ bản (thì quá khứ đơn, đại từ bất định, tính từ + đại từ sở hữu, lượng từ, cấu trúc
so sánh), luyện tập các kĩ nghe, nói, đọc viết liên quan đến chủ đề của bài học; trang bị
những kiến thức ngôn ngữ và giao tiếp để sinh viên có thể hiểu được, thực hành và vân
dụng vào các tình huống thực tế hàng ngày. Bên cạnh đó, học phần cũng giúp sinh viên
tích lũy những kiến thức và kĩ năng cần thiết để phục vụ cho bài thi chuẩn đầu ra ngoại
ngữ của trường.
Tiếng Anh: There are 6 units in this course with familiar topics such as Holidays,
Special Places, Clothes, Shopping, Food & Drink, Technology, etc.This course aims at
providing students vocabulary on given topics, basic grammar structures (past simple
tense, Indefinite Pronouns, Possessive Adjectives & Pronouns, Quantifiers,
Comparison),and help them to practise four skills, so that students can communicate in
their daily life. Besides, the course also helps students master the knowledge and skills
for English Standard Exam.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
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TT

Họ và tên

Học vị
Thạc sĩ

Điện thoại

Email

1

Trần Thị Chi

2

Nguyễn Thị Hồng Anh Thạc sĩ

3

Lâm Thị Lan Hương

Tiến sĩ

0912.227.505

lamhuong@tlu.edu.vn

GV,
Phó
TBM
Giảng viên

4

Nguyễn Hồng Thu

Thạc sĩ

0904.587.397

hongthu@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Vũ Thị Thu Hương

Thạc sĩ

vuhuong@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Phạm Thanh Hà

Thạc sĩ

0988.205.366
0913.018.826

thanhha@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Đỗ Văn Triển

Thạc sĩ

0985.502.821

triendv@tlu.edu.vn

Giảng viên

8

Lê Thu Hà

Thạc sĩ

0906.220.184

haleautumn@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Phạm Thị Linh Thùy

Thạc sĩ

0977.181.284

thuyptl@tlu.edu.vn

Giảng viên

10

Lê Thị Phương Lan

Thạc sĩ

0912.536.825

lanltp@tlu.edu.vn

Giảng viên

11

Tạ Minh Phương

Thạc sĩ

phuongtm@tlu.edu.vn

12

Phạm Thị Hồng Nhung Thạc sĩ

0988.450.899
0977.787.677

nhungpth@tlu.edu.vn

Giảng viên
Giảng viên

13

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0948.300.768

nguyenhang@tlu.edu.vn Giảng viên

14

Vũ Đình Hưng

Thạc sĩ

15

Vũ Thị Ánh Phượng

Thạc sĩ

01674.555.692 hungvd@tlu.edu.vn
0988.704.388 phuongvta@tlu.edu.vn

Giảng viên
Giảng viên

16

Nguyễn Thu Hương

Thạc sĩ

0989.301.293

Giảng viên

0915.663.835
0904.826.223

chi234@tlu.edu.vn

Chức
danh, chức
vụ
GV, TBM

anhnth@tlu.edu.vn

huongthu@tlu.edu.vn

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Joanna Kosta & Annette Capel, Prepare Level 2 – Cambridge English, Cambridge
University Press, 2015
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Unit 7: Going places
1. Vocabulary: Holiday activities
2. Listening: Talking about holidays
3. Grammar: Past Simple Tense
+ Form:
+ Use
4. Reading
+ Ravi’s holiday in New York (p.47)
+ A very long bike ride (p.48)
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Giảng viên
- Tự giới thiệu về mình:
họ tên, chức vụ, chuyên
môn, … và các thông tin
cá nhân để sinh viên có thể
liên lạc
- Giới thiệu đề cương học
phần, cách thức kiểm tra,
đánh giá kết quả và thi

Số tiết
LT BT KT
6

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

5. Speaking+ Writing (class
instruction)
A paragraph about your last holiday/trip

2

Unit 8: Special places
1. Vocabulary:
Things in the room
2. Reading
Roald Dahl’s room
2. Grammar:
Someone, anyone, etc.
3. Pronunciation
4. Speaking + Writing:
Tell about your room

3

Unit 8: (cont)
5. Listening& Vocabulary (p.52)
6. Writing (p.53)
*** Review Units 5-8

4

Unit 9: Clothes and Fashion
1. Vocabulary:
+ Clothes
2. Grammar:
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Số tiết
LT BT KT

* Hoạt động dạy và học
- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình
huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà
(workbook + Grammar
reference + Handout – if
possible)
- Thuyết giảng
3
- Tiếp cận theo tình
huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà
(workbook + Grammar
reference + Handout – if
possible)
- Thuyết giảng
3
- Tiếp cận theo tình
huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà
(workbook + Grammar
reference + Handout – if
possible)
- Thuyết giảng
6
- Tiếp cận theo tình
huống
- Thảo luận nhóm

TT

5

6

Nội dung

Hoạt động dạy và học

+ Pronouns and determiners
3. Listening:
+ Listen for specific information
4. Reading:
+ Scan
5. Speaking:
+ identify people’s clothes and
possessions
6. Pronunciation:
+ words beginning with /s/, /ʃ/, /tʃ/
7. Writing:
+ Write a short paragraph about the item
of clothes or jewelry that you like best.
Unit 10: Buying things
10.1. Are the sun glassess in the sale?
1. Vocabulary : Shopping &
accessories
2. Listening : Molly, Jack & Ravi are
shopping in a shopping centre
3. Grammar
- countable & uncountable nouns
- Some/any
- a bit of/ a few
- a lot of
10.2. Buying and selling online
1. Reading: Online selling
Snorgtees
2. Listening:
Key listening part 1
3. Writing (p.56)
- Read the story about a jacket p.129
- Write a story (50 words) using time
expression: after, after that, later and
finally
Unit 11:
1. Reading and vocabulary
- Reading:
+ Restaurant Menus
+ Street food
- Vocabulary:
+ Food & Drink
2. Grammar:
+ as .... as
+ Comparatives.
3. Listening:

- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà
(workbook + Grammar
reference + Handout – if
possible)
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- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình
huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà
(workbook + Grammar
reference + Handout – if
possible)

Số tiết
LT BT KT

6

- Thuyết giảng
6
- Tiếp cận theo tình
huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà
(workbook + Grammar

TT

7

8

9

10

Nội dung

Hoạt động dạy và học

+ Booking a restaurant for a party
+ Street food Festival
4. Writing & Speaking:
- Writing:
+ An advertisement for a party
- Speaking:
+ Compare restaurants & choose a
restaurant for your party
+ Ask about and order the food
Unit 12: The latest technology
1. Reading and vocabulary
- Reading:
+ Computers and the modern world
+ Did you know…? Surprising and
worrying facts about computers
- Vocabulary: Computers and
technology (Key Reading and Writing
Part 6)
2. Grammar:
+ Superlatives
+ Comparison of equality.
3. Pronunciation:Stress in superlatives
4. Speaking:
- compare mobile phones; make
superlative statements about your
family, country, etc.
- a computer survey
6. Listening: A conversation about a
new computer (Key Listening Part 3)
7. Writing: An email (Key Reading and
Writing Part 9
*** Review Units 9-12
*** Listening test- Giảng viên dạy tự
tổ chức thi theo lớp mình phụ trách.
*** Instruction for Speaking tests
*** Speaking test- Giảng viên dạy tự tổ
chức thi theo lớp mình phụ trách theo đề
của bộ môn.

reference + Handout – if
possible)

*** Sample Test: (Reading + Writing)
*** Revision for Final Test
*** Wrap–up
*** Feedbacks on test

Tổng
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Số tiết
LT BT KT

- Thuyết giảng
6
- Tiếp cận theo tình
huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà
(workbook + Grammar
reference + Handout – if
possible)

Kiểm tra theo lớp

3

Kiểm tra sinh viên theo 3
cặp
45

0

0

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

2

3
4

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Kiến thức:
+ sinh viên nắm được một phần vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ
bản tương đương cấp độ A2 (Khung Châu Âu) hoặc bậc 3 (theo
khung năng lực Ngoại ngữ dành cho người Việt Nam), vận dụng
được kiến thức để giải quyết các bài tập liên quan và áp dụng trong
giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh
+sinh viên nắm được kiến thức văn hóa, xã hội được giới thiệu trong
các bài học, vận dụng được vài các tình huống giao tiếp nhất định
Kỹ năng:
+ Sinh viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh trong các tình
huống giao tiếp hàng ngày
+ Sinh viên có năng lực đọc hiểu các bài đọc ở mức độ cơ bản
+ Sinh viên có năng lực sử dụng từ vựng và cấu trúc đã học để viết câu
và viết thư theo yêu cầu ở cấp độ A2
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự học, đọc thêm, tự
chịu trách nhiệm cho học phần của mình.
Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có động cơ học tập và thái độ học
tập tích cực

9,10

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 112– Nhà N4, Trường ĐH Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:Th.S Trần Thị Chi
- Số điện thoại: 0915.663.835
- Email: chi234@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

( Phụ trách chương trình đào tạo)

TS. Đỗ Văn Quang

Trần Thị Chi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
BỘ MÔN: Tiếng Anh

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TIẾNG ANH III
English 3
Mã số: ENGL233
1. Số tín chỉ:3 (3-0-0)
2. Số tiết:Tổng: 45 tiết
Trong đó:LT: 45 ;BT.... ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc: Môn học bắt buộc cho tất cả các ngành học
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Chuyên cần +
thái độ học tập,
tinh thần xây
dựng bài, tham
gia các hoạt
động trên lớp
Bài tập ở nhà
Bài kiểm tra

1 lần lấy điểm

1 lần lấy điểm
1 lần lấy điểm

Nói
Bài kiểm tra

1 lần lấy điểm

Nghe

Mô tả

Thời gian

Điểm danh/

Tuần cuối cùng

theo dõi tất cả

của học phần

các buổi học

(tổng hợp lại)

Kiểm tra tất cả

Tuần cuối cùng

các buổi học

của học phần

- 5 phút

Tuần cuối cùng

- 5-10 câu hỏi

của học phần

- 15 phút

Tuần cuối cùng

- 15 câu hỏi

của học phần

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

Trọng số

8%

8%
12%
12%
40%

1

- 50 phút

1-2 tuần sau khi

60%

kết thúc học
phần
Cấu trúc đề thi theo thang Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích Tổng hợp

Sáng tạo

dụng
Tỷ lệ (%)

37,5%

37,5%

25%
98

0%

0%

0%

5. Điều kiện ràng buộc học phần
- Môn tiên quyết: Tiếng Anh 2
- Học phần trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt: Học phần bao gồm 7 bài với các chủ đề quen thuộc như sức khỏe,
chỉ đường, thời tiết, động vật, giải trí, trường học, gia đình, vv. Mục tiêu của học phần
nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về các chủ đề, 1 số cấu trúc ngữ pháp cơ bản
(động từ khuyết thiếu, giới từ, Thì quá khứ tiếp diễn, cấu trúc tương lai, tính từ, trạng
từ), luyện tập các kĩ nghe, nói, đọc viết liên quan đến chủ đề của bài học; trang bị những
kiến thức ngôn ngữ và giao tiếp để sinh viên có thể hiểu được, thực hành và vân dụng
vào các tình huống thực tế hàng ngày. Bên cạnh đó, học phần cũng giúp sinh viên tích
lũy những kiến thức và kĩ năng cần thiết để phục vụ cho bài thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ
của trường.
Tiếng Anh: There are 7 units in this course with familiar topics such as Health,
Directions, Weather, Entertainment, Animals, School, Family, etc.This course aims at
providing students vocabulary on given topics, basic grammar structures (Modal Verbs,
Prepositions, Past continuous Tense, Future forms, Adjectives & Adverbs) and help
them to practise four skills, so that students can communicate in their daily life. Besides,
the course also helps students master the knowledge and skills for English Standard
Exam.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ và tên

Học
hàm,
học vị
Thạc sĩ

Điện thoại

Email

1

Trần Thị Chi

2

Nguyễn Thị Hồng Anh Thạc sĩ

3

Lâm Thị Lan Hương

Tiến sĩ

0912.227.505

lamhuong@tlu.edu.vn

GV,
Phó
TBM
Giảng viên

4

Nguyễn Hồng Thu

Thạc sĩ

0904.587.397

hongthu@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Vũ Thị Thu Hương

Thạc sĩ

vuhuong@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Phạm Thanh Hà

Thạc sĩ

0988.205.366
0913.018.826

thanhha@tlu.edu.vn

Giảng viên

0915.663.835
0904.826.223
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chi234@tlu.edu.vn

Chức
danh, chức
vụ
GV, TBM

anhnth@tlu.edu.vn

7

Đỗ Văn Triển

Học
hàm,
học vị
Thạc sĩ

8

Lê Thu Hà

Thạc sĩ

0906.220.184

haleautumn@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Phạm Thị Linh Thùy

Thạc sĩ

0977.181.284

thuyptl@tlu.edu.vn

Giảng viên

10

Lê Thị Phương Lan

Thạc sĩ

0912.536.825

lanltp@tlu.edu.vn

Giảng viên

11

Tạ Minh Phương

Thạc sĩ

phuongtm@tlu.edu.vn

12

Phạm Thị Hồng Nhung Thạc sĩ

0988.450.899
0977.787.677

nhungpth@tlu.edu.vn

Giảng viên
Giảng viên

13

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0948.300.768

nguyenhang@tlu.edu.vn Giảng viên

14

Vũ Đình Hưng

Thạc sĩ

15

Vũ Thị Ánh Phượng

Thạc sĩ

01674.555.692 hungvd@tlu.edu.vn
0988.704.388 phuongvta@tlu.edu.vn

Giảng viên
Giảng viên

16

Nguyễn Thu Hương

Thạc sĩ

0989.301.293

Giảng viên

TT

Họ và tên

0985.502.821

triendv@tlu.edu.vn

Chức
danh, chức
vụ
Giảng viên

Điện thoại

Email

huongthu@tlu.edu.vn

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Joanna Kosta & Annette Capel, Prepare Level 2 – Cambridge English, Cambridge
University Press, 2015
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung
Unit 13: Healthy Bodies
1. Vocabulary
- Health problems
2. Grammar
- should/shouldn’t
3. Listening
- Choose the right heath
problem for each person
- Match the advice with the
health problems
- T/F information
- Listen for details
4. Speaking:
- Talk about your last heath
problem (pairs)
- Ask and Give advice about
health problems

Hoạt động dạy và học
Giảng viên
- Tự giới thiệu về mình: họ tên,
chức vụ, chuyên môn, … và các
thông tin cá nhân để sinh viên có
thể liên lạc
- Giới thiệu đề cương học phần,
cách thức kiểm tra, đánh giá kết
quả và thi
* Hoạt động dạy và học
- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
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LT
6

Số tiết
BT
KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học
LT

5. Reading (Magazine
article)
- Read & match the
headings to paragraphs
- Find detailed information
(Find the advice in the
article)
6. Writing
- Give short answer to a
problem
2

3

Unit 14: In the town (Part
1)
1.Vocabulary:
- Places in a town,
directions
- Places to visit and things
to do in a city, compound
nouns.
2. Grammar:- Prepositions
3. Listening:
- Following directions
- Key Listening Part 2 (A
visit to Edinburgh)
4. Speaking:- Give
directions
5. Writing: - Writing
directions and understand
them
- A city guide
Unit 15.Weather and
Places (Part 1)
1. Vocabulary
- Weather: Adj and Noun
2. Listening
- Weather project
3. Grammar: Past
continuous
- Form
- Practice
4. Pronunciation
- Was, wasn’t, were,
weren’t
5. Speaking
- Talk with partners

- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

3
- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)
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3

Số tiết
BT
KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học
LT

4

5

6

- What were you doing at….
Unit 16: Amazing animals
(Part 2)
1. Vocabulary
- Words about animals
- Things that animals
can help people
3. Reading
- Cloze-text about special
dogs
2. Listening +
Pronunciation
- Answer the questions
- Right or wrong sentences
4. Writing: both/also/for
example
-Write an email to a friend
about animals
*** Review Units 13-16

Unit 17: What’s on?
1. Vocabulary &
Grammar:
- Vocabulary
+TV programs
- Grammar
+ Future with going to
2. Reading
- Read for specific
information
- Complete the gapped text
3.Listening
- Listen and answer the
question
- Choose the right picture
4. Writing

- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

3

- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)
- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

6
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6

Số tiết
BT
KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học
LT

7

8

-Write an article about a
perfect school
5. Speaking:
-Ask & answer (pairs)
Unit 19: School can be
fun!
1. Vocabulary &
Grammar:
- Vocabulary list (p.141)
School trips, school
subjects, activities and
people
- Grammar:
+ have to/ don’t have to
2. Reading
- Read for specific
information
- Right or Wrong
- Complete the table
3. Listening
- Key Listening Part 4
- Ask for information about
a school trip
- Listen and number
- Fill in the blank
4. Writing
-Write an article about a
perfect school
5. Speaking:
- Talk about activities on
school trips
- Talk about things you have
to do/
Unit 20: Families
1. Vocabulary &
Grammar:
- Vocabulary list (p.141)
+Family members (p.116)
- Grammar:
+ Adverbs of manner
+ Adverbs of degree
2. Reading
- Read and fill in the blank
(family tree)
- True –False – Not Given

- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

6

- Thuyết giảng
- Tiếp cận theo tình huống
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình
- Luyện tập cá nhân
- Trò chơi
- Hỏi-đáp
- Bài tập lớn ...
- Bài tập về nhà (workbook +
Grammar reference + Handout –
if possible)

6
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Số tiết
BT
KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học
LT

9

10

11

3. Listening
- Matching
4. Writing
-Write a description of your
family
5. Speaking:
- Talk about your family
and your family members.
-Ask & answer (groups)
*** Biology: Animals &
their habitats
*** Review Units 17-20
*** Listening test- Giảng
viên dạy tự tổ chức thi theo
lớp mình phụ trách.
*** Instruction for
Speaking tests
*** Speaking test- Giảng
viên dạy tự tổ chức thi theo
lớp mình phụ trách theo đề
của bộ môn.
*** Sample Test: (Reading
+ Writing)
*** Revision for Final
Test
*** Wrap–up
*** Feedbacks on test

Kiểm tra theo lớp

3

Kiểm tra sinh viên theo cặp

3

Hỏi-đáp

3

Tổng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:
+ sinh viên nắm được một phần vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp
cơ bản tương đương cấp độ A2 (Khung Châu Âu) hoặc bậc 3 (theo
khung năng lực Ngoại ngữ dành cho người Việt Nam), vận dụng
được kiến thức để giải quyết các bài tập liên quan và áp dụng trong
giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh
+sinh viên nắm được kiến thức văn hóa, xã hội được giới thiệu trong
các bài học, vận dụng được vài các tình huống giao tiếp nhất định
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45

Số tiết
BT
KT

0

CĐR của
CTĐT tương
ứng

0

TT
2

CĐR của
CTĐT tương
ứng

CĐR của học phần
Kỹ năng:
+ Sinh viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh trong các tình
huống giao tiếp hàng ngày

9,10

+ Sinh viên có năng lực đọc hiểu các bài đọc ở mức độ cơ bản
+ Sinh viên có năng lực sử dụng từ vựng và cấu trúc đã học để viết
câu và viết thư theo yêu cầu ở cấp độ A2
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự học, đọc thêm, tự
chịu trách nhiệm cho học phần của mình.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có động cơ học tập và thái độ
học tập tích cực
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 112– Nhà N4, Trường ĐH Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:Th.S Trần Thị Chi
- Số điện thoại: 0915.663.835
- Email: chi234@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

( Phụ trách chương trình đào tạo)

TS. Đỗ Văn Quang

Trần Thị Chi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KHOA: KINH TẾ & QUẢN LÝ
BỘ MÔN: KINH TẾ

NGUYÊN LÝ KINH TẾ VI MÔ
Principles of Microeconomics
Mã số: ECON335
1. Số tín chỉ : 3 (2-1-0)
2. Số tiết : tổng: 45; trong đó LT: 30 ; BT: 15 ; TN: 0 ; ĐA: 0 ; BTL: 0 ; TQ,TT:0
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành:Kinh tế (KTe), Kế toán (KToan), Quản trị kinh doanh
(QTKD), Quản lý xây dựng (QLXD)
- Môn tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
- Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp □, Viết □, Thi trên máy tính □; Thời gian thi: 70 phút
-Thành phần điểm:

Điểm quá trình %: 30%;

Điểm thi kết thúc %:70%
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom) (20 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu tự
luận, 3 câu hỏi bài tập)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích

dụng
Tỷ lệ (%)

25%

25%

20%

Tổng

Sáng tạo

hợp
20%

10%

5. Điều kiện ràng buộc môn học
- Môn tiên quyết : không
- Môn học trước: Không
- Môn học song hành:Không
- Ghi chú khác:Không
6. Nội dung tóm tắt môn học
Tiếng Việt : Môn học Kinh tế vi mô I bao gồm những kiến thức cơ bản về cung cầu và
giá cả thị trường, độ co giãn cung cấu, các lý thuyết hành vi người tiêu dùng, hành vi
người sản xuất, lý thuyết chi phí và các loại thị trường khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo,
độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn).

106

Tiếng Anh : Principles of Microeconomics I covers basic knowledge of demand, supply
and Price, elasticity of demand and supply, theories of

Consumer Behaviour,

Production, Cost and some kinds of market (Competitive Market, Monopoly,
Monopolistic Competition and Oligopoly)
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT
1

HỌ VÀ TÊN
Phùng Mai Lan
Nguyễn Thị Thanh

2

Huyền

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

3

Lê Phương Thảo

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

4

Nguyễn Ánh Tuyết

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

5

Nguyễn Thuỳ Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] David, C.C., (2009), Kinh tế học vi mô. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công
nghệ. Nguyễn Thế Hoà (biên dịch).
Các tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thế Hoà, Vũ Ngọc Thanh (2005), Giáo trình Kinh tế vi mô - vĩ mô. Nhà
xuất bản Nông nghiệp.
[2] Vũ Kim Dung (2006), Hướng dẫn thực hành kinh tế vi mô, Nhà xuất bản Lao
động, Hà Nội
9. Nội dung chi tiết:
Chương
1

Nội dung

Số tiết

GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ VI MÔ
1.1.

Khái niệm kinh tế học

1.1.1. Khái niệm kinh tế học
1.1.2. Ba câu hỏi của kinh tế học
1.2.

Sơ đồ chu chuyển nền kinh tế vĩ mô

1.3.

Một số nguyên lý cơ bản của kinh
tế học

1.4.

Các hệ thống tổ chức sản xuất

1.4.1. Hệ thống kinh tế truyền thống
1.4.2. Hệ thống kinh tế mệnh lệnh
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LT

BT, ĐA

2

0

TH

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

BT, ĐA

4

2

1.4.3. Hệ thống kinh tế tự do
1.4.4. Hệ thống kinh tế hỗn hợp
1.5.

Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ
mô

1.5.1. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ
mô
1.5.2. Chức năng của kinh tế học vi mô
1.5.3. Giả thiết – Lý thuyết – Quy luật
1.5.4. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học
chuẩn tắc
1.5.5. Một số khái niệm
2

CUNG CẦU VÀ GIÁ CẢ
2.1.

Cầu

2.1.1. Khái niệm cầu
2.1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trường
2.1.3. Sự dịch chuyển và sự di chuyển dọc
theo đường cầu
2.2.

Cung

2.2.1. Khái niệm cung
2.2.2. Cung cá nhân và cung thị trường
2.2.3. Sự dịch chuyển và sự di chuyển dọc
theo đường cung
2.3.

Cân bằng cung cầu

2.3.1. Khái niệm trạng thái cân bằng
2.3.2. Cân bằng cung cầu thị trường
2.3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng
2.4.

Thặng dư và khan hiếm

2.4.1. Trạng thái thặng dư (dư thừa)
2.4.2. Trạng thái khan hiếm (thiếu hụt)
2.5.

Sử dụng cung cầu phân tích chính
sách chính phủ

2.5.1. Giá trần và giá sàn
2.5.2. Thuế và trợ cấp
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TH

Chương
3

Nội dung

Số tiết

SỬ DỤNG CUNG CẦU
3.1.

LT

BT, ĐA

3

2

3

2

Độ co giãn của cầu theo giá

3.1.1. Khái niệm độ co giãn của cầu theo giá
3.1.2. Co giãn khoảng và co giãn điểm
3.1.3. Độ co giãn và độ dốc của đường cầu
3.1.4. Phân loại độ co giãn
3.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ co giãn
3.1.6. Co giãn điểm và tổng chi tiêu
3.2.

Độ co giãn của cầu theo thu nhập

4.4.6. Khái niệm
4.4.7. Đo lường
3.3.

Độ co giãn chéo của cầu

4.4.8. Khái niệm
4.4.9. Đo lường
3.4.

Độ co giãn của cung

3.4.1. Khái niệm độ co giãn của cung
3.4.2. Độ co giãn và độ dốc đường cung
4

LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU
DÙNG 1
4.5.

Tổng lợi ích và lợi ích cận biên

4.5.1. Tổng lợi ích và lợi ích cận biên
4.5.2. Quy luật lợi ích biên giảm dần
4.5.3. Trạng thái cân bằng của người tiêu
dùng
4.5.4. Thặng dư tiêu dùng
4.6.

Đường bàng quan

4.6.1. Đường bàng quan
4.6.2. Đặc điểm đường bàng quan
4.6.3. Một số dạng đường bàng quan
4.6.4. Tỷ lệ thay thế biên
4.7.

Đường ngân sách

4.7.1. Đường giới hạn ngân sách
4.7.2. Đặc điểm đường giới hạn ngân sách
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TH

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

BT, ĐA

3

2

3

2

4.7.3. Thay đổi đường ngân sách
4.8.

Cân bằng người tiêu dùng

4.8.1. Trạng thái cân bằng người tiêu dùng
(cách tiếp cận đường bàng quan – đường
ngân sách)
4.8.2. Công thức hóa cách tiếp cận đường
bàng quan – đường ngân sách
5

LÝ THUYẾT SẢN XUẤT
5.1.

Sản xuất với một đầu vào biến đổi

5.1.1. Một số khái niệm
5.1.2. Hình dáng đường sản phẩm trung
bình, sản phẩm biên
5.1.3. Quy luật hiệu quả giảm dần
5.1.4. Mối quan hệ giữa AP và MP, MP và
Q
5.1.5. Các giai đoạn sản xuất
5.2.

Sản xuất với hai đầu vào biến đổi

5.2.1. Đường đồng lượng
5.2.2. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên
5.2.3. Hai trường hợp đặc biệt của đường
đồng lượng
5.2.4. Đường đồng phí
5.3.

Cân bằng của nhà sản xuất

5.3.1. Trạng thái cân bằng của nhà sản xuất
5.3.2. Hành vi của doanh nghiệp
5.3.3. Đường mở rộng
5.3.4. Sự thay thế nhân tố
5.4.

Hiệu quả theo quy mô

5.4.1. Hiệu quả tang theo quy mô
5.4.2. Hiệu quả giảm theo quy mô
5.4.3. Hiệu quả không đổi theo quy mô
6

LÝ THUYẾT CHI PHÍ
6.1. Một số khái niệm
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TH

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

BT, ĐA

3

2

6.1.1. Chi phí
6.1.2. Chi phí cơ hội và chi phí kế toán
6.1.3. Chi phí hiện và chi phí ẩn
6.1.4. Chi phí sản xuất và thời gian
6.2. Phân tích chi phí trong ngắn hạn
6.2.1. Chi phí sản xuất ngắn hạn
6.2.2. Chi phí trung bình
6.2.3. Chi phí cận biên
6.2.4. Hình dạng đường chi phí trung bình,
chi phí cận biên và mối quan hệ
6.3. Phân tích chi phí trong dài hạn
6.3.1. Chi phí trung bình dài hạn
6.3.2. Đường chi phí biên dài hạn
6.3.3. Mối quan hệ chi phí biên dài hạn và
chi phi trung bình dài hạn
6.3.4. Đường tổng chi phí dài hạn
6.4. Quy mô sản xuất tối ưu
6.4.1. Quy mô sản xuất tối ưu
6.4.2. Sản lượng tối ưu của quy mô sản xuất
tối ưu
6.4.3. Hiệu quả kinh tế theo quy mô và phi
kinh tế theo quy mô
7

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN
HẢO
7.1. Thị trường và thị trường cạnh tranh
hoàn hảo
7.1.1. Thị trường và cấu trúc thị trường
7.1.2. Đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn
hảo
7.2. Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong ngắn hạn
7.2.1. Doanh thu
7.2.2. Tổng lợi nhuận
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TH

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

BT, ĐA

3

2

7.2.3. Kỳ thị trường
7.2.4. Cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo
7.3. Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo
trong dài hạn
7.3.1. Đặc điểm
7.3.2. Cân bằng dài hạn của doanh nghiệp
cạnh tranh hoàn hảo
7.4. Đường cung doanh nghiệp cạnh
tranh hoàn hảo
7.4.1. Đường cung ngắn hạn
7.4.2. Đường cung dài hạn
8

ĐỘC QUYỀN THUẦN TÚY
8.1. Đặc điểm thị trường độc quyền
thuần túy
8.1.1. Định nghĩa thị trường độc quyền
thuần túy
8.1.2. Đặc điểm thị trường độc quyền thuần
túy
8.1.3. Đường cầu và các đường doanh thu
của doanh nghiệp độc quyền thuần
túy
8.1.4. Doanh thu biên và độ co giãn
8.2. Doanh nghiệp độc quyền thuần túy
trong ngắn hạn
8.2.1. Cân bằng ngắn hạn của độc quyền
thuần túy (cách tiếp cận chung)
8.2.2. Cân bằng ngắn hạn của độc quyền
thuần túy (cách tiếp cận giá trị biên
8.3. Doanh nghiệp độc quyền thuần túy
trong dài hạn
8.3.1. Đặc điểm thị trường
8.3.2. Cân bằng trong dài hạn
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TH

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

BT, ĐA

3

1

8.4. Sự can thiệp của chính phủ
8.4.1. Những hạn chế của doanh nghiệp độc
quyền thuần túy
8.4.2. Quy định đối với độc quyền
8.4.3. Sự can thiệp của Chính phủ
8.5. Phân biệt giá
8.5.1. Các loại chính sách phân biệt giá
8.5.2. Phân biệt giá cấp 3
8.6. Đo lường sức mạnh độc quyền
8.6.1. Chỉ số Lerner
8.6.2. Chỉ số Herfindahl
9

CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỘC
QUYỀN TẬP ĐOÀN
PHẦN 1 – CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN
9.1. Đặc điểm của cạnh tranh độc quyền
9.1.1. Khái niệm cạnh tranh độc quyền
9.1.2. Đặc điểm cạnh tranh độc quyền
9.2. Doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền
trong ngắn hạn
9.2.1. Cân bằng ngắn hạn trong doanh
nghiệp cạnh tranh độc quyền
9.2.2. Cạnh tranh với sản phẩm khác biệt
9.3. Doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền
trong dài hạn
9.3.1. Đặc điểm thị trường
9.3.2. Cân bằng trong dài hạn
PHẦN 2 – ĐỘC QUYỀN NHÓM (ĐỘC
QUYỀN TẬP ĐOÀN)
9.4. Đặc điểm của độc quyền nhóm
9.4.1. Định nghĩa độc quyền nhóm
9.4.2. Đặc điểm độc quyền nhóm
9.4.3. Phân loại thị trường độc quyền nhóm
9.5. Một số mô hình độc quyền nhóm
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TH

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

BT, ĐA

Ôn tập và kiểm tra

3

0

45

30

15

TH

9.5.1. Cân bằng Nash
9.5.2. Cạnh tranh sản lượng
9.5.3. Cạnh tranh giá
9.6. Đường cầu gãy
9.6.1. Lý do hình thành mô hình đường cầu
gãy
9.6.2. Phản ứng của doanh nghiệp
9.6.3. Đường cầu gãy khúc
Tổng
10. Chuẩn đầu ra của môn học
- Kiến thức:
1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với
chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc (tiêu chí 1)
2. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm:
Trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng;
lập, thẩm tra và thẩm định các dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình;
lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu trong xây dựng;
quản lý dự án đầu tư xây dựng; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư
xây dựng; quản lý khai thác vận hành dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự
án đầu tư xây dựng; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng; lập đơn giá
xây dựng; định giá xây dựng; quản lý Nhà nước về chi phí xây dựng; quản lý chi
phí trong doanh nghiệp xây dựng; kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng; Sản xuất
kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng (tiêu chí 3)
3. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực
kinh tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng
(tiêu chí 4)
- Kỹ Năng
4. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống,
kỹ năng giải quyết vấn đề; (tiêu chí 5)
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5. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử lý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản
lý xây dựng như: Quản lý tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, marketing, tổ chức
sản xuất; (tiêu chí 6)
6. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý
đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng (tiêu chí 9)
- Thái độ
7. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có
ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm (tiêu chí
14)
11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra
- Phương pháp giảng dạy thuyết trình;
- Phương pháp thảo luận, hỏi đáp trực tiếp;
- Phương pháp làm việc nhóm
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý

Trưởng Bộ môn Kinh tế

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Trần Văn Hoè
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

NGUYÊN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ
Principle of Macroeconomics
Mã số: ECON346
1.Số tín chỉ: 3 (2-1)
2. Số tiết: Tổng: 45
Trong đó LT: 30 ;BT 15;TN.... ; ĐA:.... ; BTL:.... ; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
Môn bắt buộc cho ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế Quốc
tế, Kinh tế Đầu tư; Kế toán, Quản trị kinh doanh.
Môn tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp

Số lần

Mô tả

Thời gian

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1- - Tuần 4
4
- Tuần 7
- Lần 2: Chương 48

10 %

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 3-4 câu tự luận

20%

- Tuần 6

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

Trọng số

1

5 câu hỏi đúng/ sai
và giải thích
01 câu lý thuyết vận dụng
01 câu tổng hợp/
bài tập tính toán phân tích và đánh
giá
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10%

40 %
1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần

60%

- Cấu trúc đề thi và mức độ đánh giá:
Mức

Nhớ

Hiểu

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

30

Tỷ lệ (%)

Yêu cầu

Vận dụng

5 câu hỏi đúng/ sai và
giải thích

Tỷ lệ (%)

Yêu cầu

30
01 câu lý thuyết - vận dụng

Tỷ lệ (%)

Yêu cầu

40
01 câu tổng hợp/ bài tập tính toán phân tích và đánh giá

5. Điều kiện ràng buộc học phần
Học phần trước : Không
Học phần song hành: Không;
Ghi chú khác: Không;
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng việt:Học phần Kinh tế Vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản về các biến số kinh
tế vĩ mô như GDP, CPI, lạm phát, thất nghiệp, tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế và
cách hiểu, vận dụng các chỉ số để phân tích các xu hướng của nền kinh tế. Học phần
cũng trang bị các vấn đề vềchính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, vận dụng các chính
sách này để điều tiết nền kinh tế thị trường. Kinh tế Vĩ mô cũng giả thích các vấn đề về
thất nghiệp và lạm phát, sự đánh đổi giữa thất nghiệp và lạm phát cũng như cách thức
giả quyết các vấn đề này đối với nền kinh tế. Người học cũng sẽ được trang bị các kiến
thức và kỹ năng để phân tích và nhận thức tác động của các cú sốc tới nền kinh tế vĩ mô
và cách thức ứng phó với các cú sốc kinh tế đó.
Tiếng Anh: Macroeconomic covers basic knowledge of macroeconomic variables such
as GDP, CPI, inflation, unemployment, aggregate supply and aggregate demand in the
economy and how to understand and use indicators to analyze economic trends.The
module also equips issues of monetary policy, fiscal policy and applying these policies
to regulate the market economy. The Principle of Macroeconomicalso simulates the
problems of unemployment and inflation, the trade-off between unemployment and
inflation as well as how to address these issues to the economy. Learners will also be
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equipped with the knowledge and skills to analyze and recognize the impact of shocks
on the macro economy and how to cope with those economic shocks.
7. Cán bộ tham gia giảng:
TT

Họ tên

Học
hàm,

Số điện thoại

Email

học vị
1

Trần Văn Hòe

Chức
danh,
chức vụ

PGS.TS 0962.295.297

hoetv@tlu.edu.vn

GVCC,
TBM

2

Phạm Thị Thanh Trang

Tiến sỹ

0982.054.099

pthanh_trang.ktcs

Phó BM

@tlu.edu.vn
3

Phùng Mai Lan

Thạc sĩ

0966.635.888

lanpm@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Nguyễn Thị Thanh

Thạc sĩ

0915.911.899

huyenntt@tlu.edu.vn

Giảng viên

Huyền
5

Nguyễn Ánh Tuyết

Thạc sĩ

0936.116.037

tuyetna@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Lê Phương Thảo

Thạc sĩ

0912.421.986

thaolp@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Nguyễn Thùy Trang

Thạc sĩ

0949.649.666

trangnt@tlu.edu.vn

Giảng viên

8

Lâm Thị Thùy Linh

Thạc sĩ

0904.422.866

linhltt@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nguyễn Văn Công, Giáo trình Nguyên lý kinh tế vĩ mô, NXB Lao động, 2008
Tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Văn Công, Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô , Nhà xuất bản lao động,Hà Nội,
2008
[3] Coppock, Lee., Principles of Macroeconomics, W.W. Norton & Company, 2015
9. Nội dung chi tiết học phần
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu Đề cương học phần - Giới thiệu bản thân: họ tên, chức
vụ, chuyên môn, … và các thông tin
cá nhân.
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Số tiết
LT TH BT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

- Giới thiệu tóm tắt đề cương học
phần, nội dung học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết quả và thi.
- Hướng dẫn truyền đạt cho sinh
viên kinh nghiệm và phương pháp
học tập.
2

Chương mở đầu: Tổng quan Giảng viên:
về Nguyên lý kinh tế vĩ mô
- Thuyết giảng
1. Kinh tế học là gì?
2. Kinh tế học vi mô và kinh tế - Truy vấn
- Câu hỏi tình huống thuộc các mục
học vĩ mô
1, 2, 3 và 4
3. Một số mục tiêu và vấn đề căn
Sinh viên:
bản của kinh tế vĩ mô
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
4. Phương pháp nghiên cứu của
- Giải quyết tình huống
các nhà kinh tế
- Nêu vấn đề thảo luận

2

0

4

1

Làm bài tập về nhà thuộc cá nội
dung ở mục trên
3

Chương 1: Các biến số Kinh tế Giảng viên:
vĩ mô và tăng trưởng Kinh tế
- Thuyết giảng
1.1. Thu nhập và chi tiêu của
- Truy vấn
nền kinh tế
- Tạo tình huống
1.1.1. Thu nhập và chi tiêu của
- Sử dụng hình ảnh thực tế
nền kinh tế
- Giao bài tập về nhà thuộc các mục
1.1.2. Tính toán tổng sản phẩm 1.1, 1.2
trong nước
Sinh viên:
1.1.3. Các thành tố của GDP

- Trả lời các câu hỏi truy vấn

1.1.4. GDP thực tế và GDP danh - Giải quyết tình huống
nghĩa
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà thuộc các mục
1.2. Sản xuất và tang trưởng 1.1, 1.2
1.1.5. GDP và phúc lợi kinh tế

kinh tế 1.2.1. Tăng trưởng kinh
tế trên thế giới
1.2.2. Năng suất
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0

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

1.2.3. Tăng trưởng kinh tế và
chính sách công
4

Chương 2: Đo lường chi phí Giảng viên:
sinh hoạt
- Thuyết giảng
2.1. Chỉ số giá tiêu dùng
- Truy vấn
2.2. Ứng dụng chỉ số giá tiêu
- Tạo tình huống sử dụng số liệu
dùng để xem xét các biến số thống kê thực tê
kinh tế
- Giao bài tập về nhà thuộc các mục
2.1, 2.2

2

1

2

2

4

3

Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà thuộc các mục
2.1, 2.2
5

Chương 3: Hệ thống tài chính, Giảng viên:
tiết kiệm và đầu tư
- Thuyết giảng
3.1. Hệ thống tài chính
- Truy vấn
3.2. Tiết kiệm và đầu tư
- Tạo tình huống
3.3. Thị trường vốn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Giao bài tập về nhà thuộc các mục
3.1, 3.2
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Làm bài tập
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà thuộc các mục
3.1, 3.2 đến 3.3

6

Chương 4: Tổng cầu và Tổng Giảng viên:
cung
- Thuyết giảng
4.1. Biến động kinh tế
- Truy vấn
4.1.1. Biến động kinh tế là gì?

- Tạo tình huống, làm việc nhóm
4.1.2. Đặc điểm của biến động - Sử dụng hình ảnh thực tế
kinh tế
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

4.2. Mô hình tổng cầu và tổng - Giao bài tập về nhà thuộc các mục
cung
4.1, 4.3
4.2.1. Tổng cầu của nền kinh tế

Sinh viên:

4.2.2. Tổng cung của nền kinh tế - Trả lời các câu hỏi truy vấn
4.3.3. Xác định sản lượng và - Giải quyết tình huống
mức giá cân bằng
- Nêu vấn đề thảo luận
4.3. Nguyên nhân gây ra biến Làm bài tập về nhà thuộc các mục
động kinh tế ngắn hạn và vai trò 4.1, 2.2 và 4.3
của các chính sách ổn định
4.3.1. Các cú sốc cầu
4.3.2. Các cú sốc cung
6

Chương 5: Tổng cầu và chính Giảng viên:
Thuyết giảng
sách tài khóa
Truy vấn
5.1. Xác định tổng cầu
Sử dụng số liệu thực tế
5.1.1. Phương pháp tiếp cận thu Giao bài tập về nhà thuộc các mục
nhập - chi tiêu
5.1, 5.2
5.1.2. Xác định sản lượng cân Sinh viên:
Trả lời các câu hỏi truy vấn
bằng dựa trên mô hình tổng chi
Giải quyết tình huống
tiêu
Nêu vấn đề thảo luận
5.1.2.1. Biểu diễn thành phần Làm bài tập về nhà thuộc các mục
5.1, 5.2
của tổng chi tiêu
5.1.2.2. Xác định sản lượng cân
bằng trong nền kinh tế giản đơn
5.1.2.3. Xác định sản lượng cân
bằngtrong nền kinh tế đóng có
sự tham gia của chính phủ
5.1.2.4. Xác định sản lượng cân
bằng trong nền kinh tế mở
5.1.3. Mô hình tổng chi tiêu và
đường tổng cầu
5.2. Chính sách tài khóa
5.2.1. Khái niệm và phân loại
chính sách tài khóa
5.2.2. Chính sách tài khóa chủ
động
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

5.2.3. Cơ chế tự ổn định
5.2.4. Chính sách tài khóa và
ngân sách chính phủ
7

Chương 6: Hệ thống tiền tệ và Giảng viên:
chính sách tiền tệ
- Thuyết giảng
6.1 Khái niệm và đo lường tiền - Truy vấn
6.1.1. Tiền trong nền kinh tế

6.1.2 Đo lường khối lượng tiền

5

3

4

2

- Sử dụng số liệu thực tế

- Giao bài tập về nhà thuộc các mục
6.2. Hệ thống ngân hàng và 6.1 đến 6.5
cung tiền
Sinh viên:
6.2.1. Tiền cơ sở và cung tiền
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
6.2.2. Hoạt động của ngân hàng - Giải quyết tình huống
thương mại và quá trình tạo tiền
- Nêu vấn đề thảo luận
6.2.3. Mô hình về cung tiền
Làm bài tập về nhà thuộc các mục
6.2.4. Ngân hàng Trung ương và 6.1 đến 6.5
các cung cụ điều tiết cung tiền
6.3. Lý thuyết ưa thích thanh
khoản và cầu tiền
6.3.1. Cầu tiền và cung tiền
6.3.2. Cân bằng thị trường tiền
tệ
6.4. Chính sách tiền tệ và tác
động của chính sách tiền tệ
6.5. Mối quan hệ giữa chính
sách tài khóa và chính sách tiền
tệ
8

Chương 7: Lạm phát và thất Giảng viên:
nghiệp
- Thuyết giảng
7.1. Lạm phát
- Truy vấn
7.1.1. Khái niệm và đo lường

- Sử dụng số liệu thực tế

7.1.2. Nguyên nhân gây ra lạm - Giao bài tập về nhà thuộc các mục
phát
7.1, 7.2
7.1.3. Tổn thất do lạm phát
Sinh viên:
7.2. Thất nghiệp

- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
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Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

7.2.1. Thất nghiệp và xác định - Nêu vấn đề thảo luận
thất nghiệp như thế nào?
Làm bài tập về nhà thuộc các mục
7.2.2. Thất nghiệp tự nhiên và 7.1, 7.2
nguyên nhân
7.2.3. Tác động của thất nghiệp
7.3. Quan hệ thất nghiệp và lạm
phát
9

Chương 8: Kinh tế vĩ mô của Giảng viên:
nền kinh tế mở
- Thuyết giảng

2

0

30

15

8.1. Các luồng chu chuyên hàng - Truy vấn
- Sử dụng số liệu thực tế
hóa và vốn quốc tế
8.2. Tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá - Giao bài tập về nhà thuộc các mục
8.1, 8.2
thực tế
8.3. Ngang giá sức mua

Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống và làm bài
tập theo nội dung 8.1 và 8.2

Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra củahọc phần

CĐR của
CTĐT
tương
ứng

TT CĐR của học phần
1

Kiến thức: Nắm được các biến số và cách thức đo lường các biến số
cơ bản trong nền kinh tế vĩ mô
Nắm được nguyên lý cơ bản của hạch toán thu nhập quốc dân.
Hiểu rõ các nhân tố quyết định sản lượng, lạm phát và thất nghiệp
trong nền kinh tế.
Có khả năng đánh giá tác động của các cú sốc tới cân bằng của nền
kinh tế quốc dân.
Nắm được mục tiêu, công cụ và nguyên tắc hoạch định của các chính
sách tài khoá, chính sách tiền tệ. Biết cách vận dụng các chính sách
để giải quyết các vấn đề kinh tế vĩ mô phát sinh.
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3, 5, 6

0

Hiểu được quá trình xây dựng, thực thi các chinh sách kinh tế vĩ mô
ở các nước đang phát triển như Việt Nam và làm cơ sở cho việc phân
tích các vấn đề có liên quan trong các học phần sau này.
Hiểu và lý giảiđược các hiện tượng kinh tế xảy ra trong đời sống thực
tế
2

Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua thảo luận, đàm phán.
Khả năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm;
Kỹ năng phân tích và đánh giá các sự kiện kinh tế vĩ mô.
Kỹ năng tổng hợp và đề xuất những ý tưởng về quản lý và chính
sách kinh tế vĩ mô

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Nhìn nhận và đánh giá đúng các nhân tố kinh tế vĩ mô để xây dựng
cách nhìn chuẩn xác trước các chính sách kinh tế;
Có khả năng hiểu và truyền đạt được những điểm khác biệt, tính tối
ưu của thể chế kinh tế Việt Nam trong phân tích so sánh với nền kinh
tế các quốc gia khác.

4

7, 9, 11

13, 14, 15,
16

Thái độ:
Trung thực, chuyên nghiệp, trách nhiệm trong công việc, đặt lợi ích
tập thể trên lợi ích cá nhân
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 210 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Trần Văn Hoè
- Số điện thoại: 0936.398.468
- Email: hoevantran@gmail.com
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Trần Văn Hoè
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

PHÁP LUẬT KINH TẾ
Economic Law
Mã số: ELAW326
1. Số tín chỉ : 2 (2-0-0)
2. Số tiết : tổng số: 30:LT: 20 tiết; TH: 10 tiết; BT: 0 tiết
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Quản lý xây dựng
- Môn bắt buộc cho ngành: Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý xây dựng
- Môn tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Trọng số

Bài kiểm tra trên
lớp 20’

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1- - Tuần 2
3
- Tuần 7
- Lần 2: Chương 46

10 %
10%

Bài thuyết trình
nhóm

1 lần lấy
điểm

- Các nhóm thuyết
trình và thảo luận

20%

- Tuần 6

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

40 %

- 60 phút
- 06 câu trắc
nghiệm, 02 câu tự
luận giải thích, 01
bài tập tình huống.

1

1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần

60%

- Cấu trúc đề thi (theo thang nhận thức Bloom): 06 câu hỏi trắc nghệm mức 1 (Nhớ
- hiểu), 02 câu hỏi giải thích mức 2 (Hiểu – vận dụng), 01 câu hỏi tình huống mức
3, 4, 5 (Vận dụng – phân tích – tổng hợp).
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Tỷ lệ (%)

20%

30%

30%

10%

10%
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Sáng tạo

5. Điều kiện ràng buộc học phần
- Môn tiên quyết : Không
- Học phần trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và nghiệp vụ cụ thể
luật kinh tế cơ bản, địa vị pháp lý của các doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, giải quyết
tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.
Tiếng Anh: This subject provides for learners the basic knowledge in Economic Law.
In this subject, the learners can understand deeply in the legal position of companies in
the economy, Law of Economic contract, as well as the solution of economic conflict
and bankrupt company.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
Học
TT

Họ tên

hàm,
học vị

Chức
Số điện thoại

Email

danh,
chức vụ

1

Nguyễn Trung Dũng

PGS.TS 0983.064.990

dzung_nguyen_ktcs@ Giảng viên
tlu.edu.vn

2

Bùi Thị Thu Hòa

Tiến sĩ

0983.278.799

thuhoa.ktcs@tlu.edu.
vn

Giảng viên

3

Lâm Thị Thùy Linh

Thạc sĩ

0904.422.866

linhltt@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Trần Văn Khiêm

Thạc sĩ

0972.448.429

khiemtv@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Nguyễn Thùy Trang

Thạc sĩ

0949.649.666

trangnt@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nguyễn Hợp Toàn, Giáo trình Pháp luật kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà
Nội, 2014
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Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Hợp Toàn, Giáo trình Pháp luật kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2005
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung
Giới thiệu Đề cương học phần

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

- Giới thiệu bản thân: họ
tên, chức vụ, chuyên
môn, … và các thông tin
cá nhân.
- Giới thiệu đề cương học
phần, nội dung học phần,
cách thức kiểm tra, đánh
giá kết quả và thi
- Hướng dẫn, truyền đạt
cho sinh viên kinh
nghiệm và phương pháp
học tập.

1

Chương 1: Nhập môn và kiến
thức nền tảng về pháp luật kinh
tế
1.1. Giới thiệu chung về học phần
1.1.1.Nội dung học phần

Giảng viên:

3

1

3

1

- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:

1.1.2. Phương pháp kiểm tra và - Trả lời các câu hỏi truy
đánh giá
vấn
1.2. Những kiến thức về luật kinh - Giải quyết tình huống
tế
- Nêu vấn đề thảo luận
1.2.1. Khái niệm pháp luật kinh tế
1.2.2. Đối tượng điều chỉnh
1.2.3. Phương pháp điều chỉnh
1.2.4. Vấn đề quyền sở hữu
2

Chương 2: Quy chế pháp lý Giảng viên:
chung về thành lập, tổ chức - Thuyết giảng
quản lý và hoạt động doanh
- Truy vấn
nghiệp
- Tạo tình huống
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0

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

2.1. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt - Giao bài tập về nhà
động kinh doanh
thuộc các mục 2.1, 2.2 ,
2.1.1. Hoạt động kinh doanh và 2.3, 2.4, 2.5, 2.7
hoạt động QLNN về kinh tế
Sinh viên:
2.1.2. Pháp luật điều chỉnh hoạt
- Trả lời các câu hỏi truy
động kinh doanh
vấn
2.1.3. Mối quan hệ giữa VBPL với
điều lệ, nội quy, quy chế của DN - Giải quyết tình huống
2.2. Đạo đức kinh doanh và trách - Nêu vấn đề thảo luận
nhiệm xã hội của doanh nghiệp
- Làm bài tập về nhà
2.2.1. Đạo đức kinh doanh

thuộc các mục 2.1, 2.2 ,

2.2.2. Trách nhiệm XH của DN

2.3, 2.4, 2.5, 2.7

2.3. Quản lý nhà nước về hoạt
động kinh doanh
Nội dung QLNN về kinh tế
Các phương pháp QLNN về KT
Khái niệm, đặc điểm và phân loại
doanh nghiệp
2.4.1. Khái niệm, đặc điểm DN
Phân loại DN
2.5. Điều kiện và thủ tục cơ bản để
thành lập và hoạt động của doanh
nghiệp
Điều kiện thành lập DN
Thủ tục thành lập DN
2.6. Đăng ký những thay đổi của
doanh nghiệp
2.7. Những quyền và nghĩa vụ cơ
bản của doanh nghiệp trong kinh
doanh
Quyền của DN trong KD
Nghĩa vụ của DN trong KD
Tuân thủ pháp luật cạnh tranh
3

Chương 3: Pháp luật về các loại
hình doanh nghiệp

Giảng viên:
- Thuyết giảng
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4

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

3.1.Công ty TNHH và Công ty Cổ - Truy vấn
phần
- Tạo tình huống
3.1.1. Khái niệm và đặc điểm
- Giao bài tập về nhà
3.1.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ thuộc các mục 3.1, 3.2,
doanh nghiệp
3.3
3.1.3. Tổ chức và quản lý

Sinh viên:
3.2. Doanh nghiệp tư nhân và công
- Trả lời các câu hỏi truy
ty hợp danh
vấn
3.2.1. Khái niệm và đặc điểm
3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ - Giải quyết tình huống
doanh nghiệp

- Nêu vấn đề thảo luận

3.3.3. Tổ chức và quản lý

Làm bài tập về nhà thuộc
3.3. Các loại hình doanh nghiệp các mục 3.1, 3.2, 3.3
khác
3.3.1. Khái niệm và đặc điểm
3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ
doanh nghiệp
3.3.3. Tổ chức và quản lý
4

Chương 4: Pháp luật hợp đồng
kinh doanh, thương mại

Giảng viên:

- Thuyết giảng
4.1. Khái quát pháp luật hợp đồng - Truy vấn
và hợp đồng kinh doanh, thương
- Tạo tình huống
mại
- Giao bài tập về nhà
4.1.1. Hợp đồng
thuộc các mục 4.1, 4.2,
Điều kiện có hiệu lực của hợp 4.3
đồng
Sinh viên:
Hợp đồng mua bán hàng hóa
- Trả lời các câu hỏi truy
Hàng hóa trong HĐ mua bán hàng vấn
hóa
- Giải quyết tình huống
Quyền và nghĩa vụ của các bên
- Nêu vấn đề thảo luận
trong HĐ mua bán HH
Làm bài tập về nhà thuộc
Các hợp đồng kinh doanh thương
các mục 4.1, 4.2, 4.3
mại khác.
Mua bán HH qua Sở giao dịch HH
Hợp đồng mua bán quốc tế
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3

2

TT
5

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Chương 5: Pháp luật về Giải
quyết tranh chấp trong kinh
doanh

Giảng viên:

Số tiết
LT TH BT
3
2

- Thuyết giảng

- Truy vấn
5.1. Tranh chấp trong kinh
- Tạo tình huống
doanh và việc giải quyết tranh
- Giao bài tập về nhà
chấp trong KD
thuộc các mục 5.1, 5.2,
5.1.1. Khái niệm về tranh chấp
5.3
trong KD
Sinh viên:
5.1.2. Phương thức giải quyết
- Trả lời các câu hỏi truy
tranh chấp KD
vấn
5.2. Giải quyết tranh chấp trong
- Giải quyết tình huống
KD bằng trọng tài thương mại
5.2.1. Nguyên tắc giải quyết tranh - Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà thuộc
5.2.2. Thẩm quyền của trọng tài các mục 5.1, 5.2, 5.3
TM
chấp bằng Trọng tài TM

5.2.3. Các giai đoạn cơ bản tố
tụng trọng tài
5.3. Giải quyết tranh chấp KD- TM
tại tòa án nhân dân
5.3.1. Nguyên tắc giải quyết tranh
chấp bằng Tòa án
5.3.2. Thẩm quyền của Tòa án
5.3.3. Các giai đoạn cơ bản tố
tụng tòa án
6

Chương 6: Pháp luật về Giải
thể và Phá sản

Giảng viên:

6.1.Pháp luật về giải thể

- Truy vấn

- Thuyết giảng

6.1.1.Khái quát về giải thể và pháp - Tạo tình huống
luật về giải thể
- Giao bài tập về nhà
6.1.2. Những quy định chung của thuộc các mục 6.1, 6.2
luật giải thể
Sinh viên:
6.2.Pháp luật về phá sản
- Trả lời các câu hỏi truy
6.2.1.Khái quát về giải thể và pháp vấn
luật về giải thể
- Giải quyết tình huống
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2

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT TH BT

6.2.2. Những quy định chung của - Nêu vấn đề thảo luận
luật giải thể
Làm bài tập về nhà thuộc
các mục 6.1, 6.2
Nghiên cứu điển hình và thực
hành

Giảng viên:

2

- Lắng nghe sinh viên
thuyết trình theo nhóm và
nhận xét
Sinh viên:
- Thuyết trình theo nhóm
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn của giảng viên và
sinh viên

Tổng

20

10

10. Chuẩn đầu ra của học phần
CĐR
của
TT

CĐR của học phần

CTĐT
tương
ứng

1

Kiến thức:
+ Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương về pháp luật liên
quan lĩnh vực kinh tế;

2

3, 5, 6

Kỹ năng:
+ Nhận thức về kỹ năng tự nghiên cứu và cập nhập kiến thức
cũng như các quy định pháp lý liên quan đến pháp luật kinh tế.
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin liên quan đến
pháp luật lĩnh vực kinh tế.

7, 9,
11

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, trao đổi và bảo vệ quan điểm.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt
động của pháp luật lĩnh vực kinh tế.
+ Có khả năng tự định hướng, thích nghi với sự thay đổi (nếu có)
của những quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khả năng tự
học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để không
ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên
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13, 14,
15, 16

môn về pháp luật lĩnh vực kinh tế.
+ Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên
quan đến pháp luật trong lĩnh vực kinh tế.
4

Thái độ:
Trung thực, chuyên nghiệp, trách nhiệm trong công việc, đặt lợi

17

ích tập thể trên lợi ích cá nhân
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 210 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Trần Văn Hòe
- Số điện thoại: 0962.295.297
- Email: hoetv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS. TS. Trần Văn Hòe
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Principle Of Statistics
Mã số : POS214
1. Số tín chỉ : 3 (2-1-0)
2. Số tiết : tổng: 45;
trong đó LT: 30 ;BT: 15 ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh
- Môn tự chọn cho ngành:.........................................................................................
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài kiểm tra trên
lớp

Số lần

Mô tả

1 lần lấy
điểm

Thời gian

- 50 phút
- 3-4 câu tự luận

- Tuần 5

30%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

- 60 phút
- 25 câu trắc

Trọng số

70%
1-2 tuần sau
khi kết thúc

70%

nghiệm, 1bài tập tự học phần
luận.

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận
dụng

Tỷ lệ (%)

30

50

20
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Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Toán V (Xác suất thống kê)
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp điều tra thu
thập thông tin thực tế về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, phân tổ tổng hợp dữ liệu
điều tra, tính toán các chỉ tiêu phân tích và phân tích thực trạng tình hình phát triển
kinh doanh sản xuất – dịch vụ và KTXH hiện tại và dự báo phát triển trong tương lai.
Tiếng Anh:
The subject is to equip for students the basic knowledge of method of investigating,
collecting real information about all fields on society life, grouping and collecting
investigated data, calculating analysis targets and analyzing actual situation on the
present economics – society and production – service business development picture and
forecasting improvement in the future.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
Học
TT

Họ và tên

hàm,
học

Điện thoại

Email

chức vụ

vị
1

Triệu Đình

ThS

Chức
danh,

0932328380 phuongtd@tlu.edu.vn Phó trưởng

Phương

Bộ môn

2

Đàm Thị Thủy

ThS

0986505687 thuydt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Hoàng Thị Thu
Thỏa

ThS

0352353991 thoahtt@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Vũ Ngọc An

ThS

0372848818 anvn@tlu.edu.vn

Giảng viên
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8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyên lý thống kê ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh
doanh sản xuất - dịch vụ, Nhà xuất bản Thống kê, 2012.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS,
tập 1 và tập 2, Nhà xuất bản Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
9.Nội dung chi tiết:
Số tiết

TT

Nội dung

1

1. Những vấn đề chung về thống
kê
1.1. Khái niệm về thống kê
1.1.1. Sơ lược lịch sử phát triển và
vai trò của thống kê trong đời sống
xã hội
1.1.2. Các khái niệm thống kê cơ
bản
1.1.3. Đối tượng nghiên cứu của
thống kê
1.2. Quá trình nghiên cứu thống kê
1.2.1. Điều tra thống kê
1.2.2. Tổng hợp thống kê
1.2.3. Phân tích và dự báo thống kê
1.3. Một số khái niệm thường dùng
trong thống kê
1.3.1. Tổng thể thống kê
1.3.2. Đơn vị tổng thể thống kê
1.3.3. Đơn vị điều tra
1.3.4. Đơn vị báo cáo
1.3.5. Tiêu thức thống kê
1.3.6. Lượng biến, tần số, tần suất
1.3.7. Chỉ tiêu thống kê
1.3.8. Hệ thống chỉ tiêu thống kê

LT TH BT

Điều tra thống kê
2

2.1. Khái niệm, ý nghĩa của điều tra
thống kê
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
- Tự giới thiệu về
mình
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
-

2

0

5

1

2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của điều
tra thống kê
2.1.2. Các yêu cầu cơ bản của điều
tra thống kê
2.2. Các loại điều tra thống kê
2.2.1. Căn cứ vào tính chất lien tục,
tính hệ thống của các cuộc điều tra
2.2.2. Căn cứ vào phạm vi của đối
tượng được điều tra thực tế
2.3. Phương pháp thu thập thông tin
trong điều tra thống kê
2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
thứ cấp
2.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
sơ cấp
2.4. Xây dựng phương án điều tra
2.4.1. Mục đích, yêu cầu của cuộc
điều tra
2.4.2. Đối tượng điều tra và đơn vị
điều tra
2.4.3. Nội dung điều tra
2.4.4. Thời điểm, thời kỳ điều tra và
thời hạn điều tra
2.4.5. Thiết kế mẫu, phiếu điều tra
và bảng giải thích hướng dẫn cách
ghi chép
2.4.6. Xây dựng kế hoạch thực hiện
điều tra
2.5. Sai số trong điều tra thống kê
2.6. Xây dựng bảng hỏi trong điều
tra thống kê
2.6.1. Bảng hỏi và yêu cầu của việc
xây dựng bảng hỏi trong điều tra
thống kê
2.6.2. Các loại câu hỏi và Kỹ
thuậtđặt các loại câu hỏi
2.7. Các Kỹ thuậtlấy mẫu
2.7.1. Kỹ thuậtlấy mẫu xác suất
2.7.2. Kỹ thuậtlấy mẫu phi xác suất
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Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận
- Làm bài tập xác
định phương án
điều tra

Số tiết

TT

Nội dung

3

3. Phân tổ tổng hợp tài liệu điều
tra thống kê về hiện tượng KTXH
và kinh doanh sản xuất – dịch vụ
3.1. Những vấn đề chung của tổng
hợp thống kê
3.1.1. Thực trạng công tác tổng hợp
tài liệu điều tra
3.1.2. Khái niệm tổng hợp thống kê
3.1.3. Nhiệm vụ của tổng hợp thống
kê
3.1.4. Ý nghĩa của việc tổng hợp
thống kê
3.1.5. Phương pháp tiến hành tổng
hợp thống kê
3.2. Phân tổ thống kê
3.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ
và phân loại tổ thống kê
3.2.2. Tiêuthức phân tổ thống kê –
lựa chọn tiêu thức phân tổ thống kê,
bản chất
3.2.3. Xác định số tổ cần thiết và
khoảng cách tổ
3.2.4. Dãy số phân phối
3.3. Kỹ thuậttrình bày kết quả tổng
hợp tài liệu điều tra qua phân tổ
thống kê
3.3.1. Bảng thống kê
3.3.2. Đồ thị (biểu đồ) thống kê

4

LT TH BT

4. Các chỉ tiêu mức độ khối lượng
của hiện tượng KTXH và kinh
doanh
4.1. Chỉ tiêu mức độ khối lượng
tuyệt đối trong thống kê
4.1.1. Đặc điểm ý nghĩa, tác dụng
của chỉ tiêu mức độ khối lượng
tuyệt đối
4.1.2. Đơn vị tính toán chỉ tiêu mức
độ khối lượng tiệt đối thống kê
4.1.3. Các chỉ tiêu mức độ khối
lượng tuyệt đối trong thống kê
4.2. Chỉ tiêu mức độ khối lượng
bình quân trong thống kê
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận
- Làm bài tập phân
tổ thống kê

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế.
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận
- Làm bài tập về
chỉ tiêu khối lượng
tuyệt đối

3

2

5

2

TT

5

Số tiết

Nội dung

LT TH BT

4.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm
của chỉ tiêu mức độ khối lượng bình
quân
4.2.2. Các loại hình chỉ tiêu mức độ
bình quân trong thống kê và phương
pháp xác định
4.3. Chỉ tiêu mức độ khối lượng
tăng giảm
4.3.1. Chỉ tiêu mức độ khối lượng
tăng giảm tuyệt đối
4.3.2. Chỉ tiêu mức độ khối lượng
tang giảm bình quân
4.4. Chỉ tiêu mức độ khối lượng
tuyệt đối của 1% tốc độ tăng (giảm)
từng kỳ
4.4.1. Khái niệm, ý nghĩa
4.4.2. Công thức tính và Đơn vị tính
toán
4.5. Chỉ tiêu mức độ biến thiên của
tiêu thức
4.5.1. Khái niệm, ý nghĩa nghiên
cứu độ biến thiên tiêu thức
4.5.2. Các chỉ tiêu biểu biện độ biến
thiên của tiêu thức
5. Các chỉ tiêu thống kê mức độ
tương đối của hiện tượng KTXH
và kinh doanh – sản xuất dịch vụ
5.1.Khái niệm, đặc điểm, đơn vị và
phân loại các chỉ tiêu mức độ tương
đối
5.1.1. Khái niệm, đặc điểm, đơn vị
tính
5.1.2. Phân loại các chỉ tiêu mức độ
tương đối
5.2. Các chỉ tiêu mức độ tương đối
5.2.1. Các chỉ tiêu mức độ tương
đối động thái.
5.2.2. Các chỉ tiêu mức độ tương
đối động thái tăng (giảm)
5.2.3. Các chỉ tiêu mức độ tương
đối kế hoạch
5.2.4. Các chỉ tiêu mức độ tương
đối kết cấu
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận
- Làm bài tập chỉ
tiêu tương đối

4

2

TT

6

Số tiết

Nội dung

LT TH BT

5.2.5. Các chỉ tiêu mức độ tương
đối so sánh
5.2.6. Các chỉ tiêu mức độ tương
đối cường độ
6. Chỉ số phát triển và phân tích
nhân tố ảnh hưởng đến phát triển
KTXH và kinh doanh – sản xuất
dịch vụ
6.1. Khái niệm và ý nghĩa tác dụng
của chỉ số phát triển
6.1.1. Khái niệm chỉ số phát triển
6.1.2. Ý nghĩa tác dụng của chỉ số
phát triển
6.2. Phân loại chỉ số phát triển
6.2.1. Phân loại theo phạm vi
nghiên cứu và tính toán
6.2.2. Phân loại theo tính chất của
chỉ tiêu
6.2.3. Phân loại chỉ số theo kết hợp
phạm vi tính toán và tính chất chỉ
tiêu
6.2.4. Phân loại chỉ số chung theo
biểu hiện của công thức chỉ số
6.2.5. Phương pháp xây dựng chỉ số
và công thức tính
6.2.6. Phương pháp xây dựng chỉ số
cá thể và công thức tính
6.3. Phương pháp xây dựng chỉ số
chung và công thức tính
6.3.1. Phương pháp xây dựng chỉ số
chỉ tiêu bình quân chung tổng thể và
công thức tính
6.3.2. Phương pháp xây dựng chỉ số
chỉ tiêu bình quân bộ phận, đơn vị
thuộc tổng thể và công thức tính
6.4. Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới
chỉ số phát triển
6.4.1. Phương pháp chung xây dựng
hệ thống chỉ số
6.4.2. Phương pháp xây dựng hệ
thống chỉ số phát triển chỉ tiêu tổng
thể
6.4.3. Phương pháp xây dựng hệ
thống chỉ số phát triển chỉ tiêu bình
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận
- Làm bài tập bộ
chỉ số phát triển

4

2

TT

7

8

Số tiết

Nội dung

LT TH BT

quân tổng thể - phân tích nhân tố
ảnh hưởng
7. Chỉ số kế hoạch phát triển
KTXH và kinh doanh – sản xuất
dịch vụ
7.1. Khái niệm, ý nghĩa tác dụng
của chỉ số kế hoạch phát triển
KTXH và sản xuất – kinh doanh
7.1.1. Khái niệm chỉ số kế hoach
phát triển
7.1.2. Ý nghĩa tác dụng của chỉ số
kế hoạch
7.2. Phương pháp xây dựng chỉ số
kế hoạch phát triển KTXH và sản
xuất kinh doanh
7.2.1. Phương pháp xây dựng chỉ số
nhiệm vụ kế hoạch
7.2.2. Phương pháp xây dựng chỉ số
nhiệm vụ kế hoạch
7.3. Mối quan hệ toán học và nội
dung kinh tế giữa chỉ số tốc độ phát
triển và chỉ số kế hoạch phát triển
kinh tế - sản xuất kinh doanh
7.3.1. Mối quan hệ tích số
7.3.2. Mối quan hệ thương số
7.4. Hệ thống chỉ số mối quan hệ
giữa chỉ số phát triển và chỉ số kế
hoạch phát triển.
7.4.1. Hệ thống chỉ số cá thể
7.4.2. Hệ thống chỉ số chung
7.5. Hệ thống chỉ số chung phân
tích hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu
tổng trong quan hệ thương số
8. Thống kê xu hướng phát triển
và dự báo phát triển KTXH, kinh
doanh sản xuất hàng hoá – dịch
vụ
8.1. Thống kê phân tích xu hướng
phát triển KTXH, kinh doanh sản
xuất – dịch vụ
8.1.1. Phương pháp mở rộng
khoảng cách thời gian
8.1.2. Phương pháp số bình quân di
động
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận
- Làm bài tập xác
định bộ chỉ số kế
hoạch

4

2

3

2

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
Sinh viên:
- Trả lời các câu
hỏi truy vấn
- Giải quyết tình
huống

2

TT

Số tiết

Nội dung

LT TH BT

8.1.3. Phương pháp hồi quy
8.1.4. Phương pháp thời vụ
8.2. Dự báo thống kê phát triển
KTXH và kinh doanh sản xuất –
dịch vụ
8.2.1. Khái niệm, vai trò,ý nghĩa
8.2.2. Các căn cứ chủ yếu để thực
hiện dự báo thống kê
8.2.3. Một số phương pháp chủ yếu
xây dựng mô hình dự báo ngắn hạn
thường được sử dụng

- Nêu vấn đề thảo
luận
- Làm bài tập dự
báo

Tổng cộng

30

13

2

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:

CĐR của
CTĐT
tương ứng
1, 2

- Nắm được đặc thù của hoạt động thống kê
- Nắm được các bước triển khai điều tra thống kê.
- Nắm được các chỉ tiêu cơ bản của thống kê và cách tính các chỉ tiêu
mức độ khối lượng tuyệt đối, mức độ tương đối, các loại chỉ số, các cách
dự báo.
- Áp dụng triển khai một cuộc điều tra thống kê theo yêu cầu.
- Áp dụng để tính toán các chỉ tiêu nêu trong mức 1 trong từng trường
hợp cụ thể.
- Cách phân tích và dự báo các số liệu thống kê.
- Có khả năng tổng hợp, xem xét, phân tích, đánh giá và xử lý những vấn
đề nảy sinh trong các hoạt động kinh tế, xã hội, kinh doanh.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các Kỹ thuật , công cụ để chẩn đoán
và phân tích các hoạt động kinh tế, xã hội và kinh doanh.
2

Kỹ năng:

7, 8

- Có khả năng ứng dụng các phương pháp phân tích thống kê vào việc giải
quyết các tình huống cụ thể trong các lĩnh vực.
- Biết cách lên phương án và triển khai điều tra thống kê theo yêu cầu..
- Thông qua học phần này, sinh viên cũng được phát triển các kỹ năng làm
việc nhóm (hình thành nhóm làm việc hiệu quả, vận hành nhóm, phát triển
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
nhóm, lãnh đạo nhóm, làm việc trong các nhóm khác nhau), kỹ năng giao
tiếp (giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp qua thư điện tử/các phương tiện
truyền thông, thuyết trình, giao tiếp giữa các cá nhân), kỹ năng viết báo
cáo, …

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng đọc hiểu các số liệu thống kê.
- Có khả năng vận dụng các kiến thức về thống kê vào triển khai điều tra
thống kê, phân tích số liệu.
- Vận dụng thành thạo các Kỹ thuật , công cụ để chẩn đoán và phân tích
các vấn đề và hiện tượng kinh tế, xã hội, kinh doanh.
- Áp dụng lý thuyết học được vào thực tế các hoạt động liên quan đến
kinh tế, xã hội, kinh tại Việt Nam thông qua các bài tập - dự án thực tế
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 209 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: TS. Trần Quốc Hưng
- Số điện thoại: 0914.562.638
- Email: hungtq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Trần Quốc Hưng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

MARKETING CĂN BẢN
Principles of Marketing
Mã số:BUS360
1. Số tín chỉ:3
2. Số tiết:Tổng: 45;
Trong đó:LT:30. ;BT30. ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:Quản trị kinh doanh; Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Bài tập lớn

Số lần

Mô tả

1 lần lấy
điểm

- 5 buổi thảo luận
trên lớp; 1 lần
thuyết trình lấy
điểm

1 lần lấy
điểm

Chuyên cần

Thời gian
- Tuần 4
- Tuần 5
- Tuần 6
- Tuần 8

- Tổng kết cuối học
kỳ

- Tuần 8

10%

40%

- 60phút
- 50 câu trắc
nghiệm

1

30%

- Tuần 7

Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

Trọng số

1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần

60%

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận
dụng

Tỷ lệ (%)

30%

50%

20%
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Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt :
Học phần này cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý
Marketing và sự vận dụng chúng vào hoạt động kinh doanh trong thực tiễn của doanh
nghiệp như: Môi trường Marketing và thị trường của doanh nghiệp, nhận dạng nhu cầu
và hành vi của khách hàng, phương pháp luận nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng
xử của doanh nghiệp với thị trường gồm: Các chiến lược thị trường, các chính sách
Marketing và tổ chức Marketing của doanh nghiệp.
Tiếng Anh :
This subject provides for learners the basic and deep knowledge in marketing and its
application on business activities such as: marketing environments and markets,
identifying the demands and behaviors of customers, reaseach methods of Marketing
and comportment principles of markets such as market strategies, marketing policies
and Marketing management.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ và tên

Học hàm,
học vị

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

1

Nguyễn Anh
Tuấn

PGS-TS

090352747

tuannahd@gmai
l.com

GVCC

2

Nguyễn Thị
Huyền

Thạc sĩ

097826663
1

huyennguyen@t
lu.edu.vn

Giảng viên

3

Mai Thị phượng

Thạc sĩ

098378936
2

Phuongmai.ftu0
7@gmail.com

Giảng viên

4

Đặng Thị Minh
Thùy

Thạc sĩ

093624928 thuydangminh@
8
tlu.edu.vn

Giảng viên
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8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] PGS.TS Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing căn bản, NXB Đại học Kinh tế
Quốc dân, 2009.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung
Giới thiệu Đề cương học phần

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

- GV giới thiệu thông tin cá
nhân, giới thiệu qua đề
cương học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá, hình
thức thi
- GV giới thiệu phương
pháp học

2

3

Chương 1 - Tổng quan về
Marketing
1.1. Bản chất, khái niệm, vai trò
của marketing
1.1.1. Bản chất
1.1.2. Khái niệm
1.1.3. Vai trò của Marketing
1.2. Các quan điểm Quản trị
marketing
1.2.1. Quan điểm tập trung vào
sản xuất
1.1.2. Quan điểm tập trung vào
sản phẩm
1.1.3. Quan điểm tập trung vào
bán hàng
1.1.4. Quan điểm tập trung vào
marketing
1.1.5. Quan điểm marketing đạo
đức - xã hội
Chương 2 -Hệ thống thông tin
và nghiên cứu marketing
2.1. Hệ thống thông tin
marketing (MIS)

Giảng viên:

3

3

2

2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Ra bài tập về nhà phần
bài tập tình huống
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
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TT

4

5

Nội dung

Hoạt động dạy và học

2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các thành phần của MIS
2.2. Nghiên cứu Marketing
2.2.1. Xác định vấn đề và mục
tiêu NC
2.2.2. Xây dựng kế hoạch
nghiên cứu
2.2.3. Thu thập thông tin
2.2.4. Phân tích thông tin
2.2.5. Trình bày kết quả thu
được
Chương 3 - Môi trường
marketing
3.1. Môi trường vĩ mô
3.1.1. Môi trường nhân khẩu
3.1.2. Môi trường kinh tế
3.1.3. Môi trường văn hóa - xã
hội
3.1.4.Môi trường pháp luật chính trị
3.1.5.Môi trường công nghệ
3.1.6.Môitrường tự nhiên
3.2. Môi trường vi mô
3.2.1. Nội bộ doanh nghiệp
3.2.2. Môi trường ngành
Chương 4 -Hành vi của khách
hàng
4.1. Hành vi khách hàng cá nhân
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Mô hình hành vi mua của
người tiêu dùng
4.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới
hành vi mua của KH
4.2. Quá trình ra quyết định mua
của người tiêu dùng
4.2.1. Nhận thức nhu cầu
4.2.2. Tìm kiếm thông tin
4.2.3. Đánh giá các phương án

- Sử dụng hình ảnh thực tế

Số tiết
LT BT TH

- Phân nhóm sinh viên
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận

Giảng viên:

3

3

3

3

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Hướng dẫn thảo luận và
làm bài tập nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận
Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Hướng dẫn thảo luận và
làm bài tập lớn
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận
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TT

6

7

Nội dung
4.2.4. Ra quyết định
4.2.5. Hành vi sau mua
4.3. Hành vi KH tổ chức
Chương 5 - Lựa chọn thị
trường mục tiêu và định vị thị
trường
5.1. Phân đoạn thị trường
5.1.1. Khái niệm, vai trò
5.1.2. Các tiêu thức phân đoạn
thị trường
5.1.3. Yêu cầu phân đoạn thị
trường
5.2. Lựa chọn thị trường mục
tiêu
5.2.1. Khái niệm
5.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá khúc
thị trường
5.2.3. Lựa chọn khúc thị trường
5.3. Định vị thị trường
5.3.1. Khái niệm
5.3.2. Các hoạt động trọng tâm
5.3.3. Các chiến lược định vị
Chương 6 - Chiến lược, kế
hoạch, tổ chức và kiểm tra
Marketing
6.1. Lập chiến lược và kế hoạch
marketing của doanh nghiệp
6.1.1. Khái niệm
6.1.2. Cương lĩnh, sứ mệnh của
DN
6.1.2. Đề ra nhiệm vụ
6.1.3. Kế hoạch phát triển các
lĩnh vực KD
6.1.4. Chiến lược phát triển các
SBU
6.2. Lập kế hoạch marketing
6.3. Hệ thống tổ chức marketing

Hoạt động dạy và học

Giảng viên:

Số tiết
LT BT TH

3

3

2

2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Hướng dẫn thảo luận và
làm bài tập nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Hướng dẫn thảo luận và
làm bài tập nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận
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TT

Nội dung

8

Chương 7 -Các quyết định về
sản phẩm
7.1. Khái niệm cơ bản
7.1.1. Sản phẩm
7.1.2. Các cấp độ sản phẩm
7.1.3. Phân loại sản phẩm
7.2. Các quyết định về nhãn hiệu
7.2.1. Khái niệm
7.2.2. Các bộ phận cơ bản của
nhãn hiệu
7.2.3. Phân biệt thương hiệu với
nhãn hiệu
7.3. Các quyết định về bao gói
và cách gắn nhãn
7.3.1. Vai trò của bao gói
7.3.2. Thiết kế bao bì
7.4. Phát triển sản phẩm mới
7.4.1. Khái niệm
7.4.2. Quy trình phát triển sản
phẩm mới
7.5. Chu kì sống của sản phẩm
7.5.1. Khái niệm
7.5.2. Các giai đoạn trong chu
kỳ sống của sản phẩm
Chương 8 - Các quyết định về
giá cả
8.1. Những vẫn đề chung về giá
8.1.1. Khái niệm
8.1.2. Các chiến lược giá
8.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh
hưởng đến quyết định giá
8.2.1. Các yếu tố bên ngoài
8.2.2. Các yếu tố bên trong
doanh nghiệp
8.3. Xác định mức giá bán
8.3.1. Tiến trình xác định mức
giá cơ bản

9

Hoạt động dạy và học
Giảng viên:

Số tiết
LT BT TH
5

5

3

3

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Hướng dẫn thảo luận và
làm bài tập nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Hướng dẫn thảo luận và
làm bài tập nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận
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TT

10

11

Nội dung
8.3.2. Các phương pháp định giá
cơ bản
Chương 9 -Các quyết định về
phân phối
9.1. Bản chất và tầm quan trọng
của kênh phân phối
9.1.1. Khái niệm
9.1.2. Vai trò của kênh phân
phối
9.2. Cấu trúc và tổ chức kênh
9.2.1. Chiều dài và bề rộng kênh
PP
9.2.2. Động thái của kênh PP
9.3. Lựa chọn và quản trị kênh
phân phối
9.3.1. Căn cứ lựa chọn kênh
phân phối
9.3.2. Quản lý kênh phân phối
9.4. Quyết định phân phối hàng
hóa vật chất
Chương 10 - Các quyết định về
truyền thông marketing
10.1. Khái quát về truyền thông
marketing
10.1.1. Bản chất của xúc tiến
hỗn hợp
10.1.2. Các dạng truyền thông
marketing
10.1.3. Mô hình truyền thông
marketing
10.2. Các bước trong quá trình
truyền thông
10.2.1. Xác định công chúng
mục tiêu
10.2.2. Xác định mục tiêu TT
10.2.3. Xác định thông điệp
10.2.4. Lựa phương tiện TT
10.2.5. Phân bổ ngân sách

Hoạt động dạy và học

Giảng viên:

Số tiết
LT BT TH

3

3

3

3

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Hướng dẫn thảo luận và
làm bài tập nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Báo cáo bài tập lớn
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

10.2.6. Triển khai thực hiện
10.2.7. Đo lường và đánh giá
10.3. Các quyết định liên quan
đến từng công cụ TT
10.3.1. Quảng cáo
10.3.2. Xúc tiến bán
10.3.3. PR
10.3.4. Bán hàng cá nhân
10.3.5. Marketing trực tiếp
Tổng cộng

30

15

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:

1

-Hiểu và cho ví dụ được các khái niệm cơ bản, các quan điểm quản
trị marketing
- Nắm được chức năng, nhiệm vụ, vai trò của marketing trong
doanh nghiệp
- Nắm được khái niệm và quy trình nghiên cứu marketing, các yếu
tố môi trường ảnh hưởng đến quyết định marketing của doanh
nghiệp;
-Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng
và quá trình ra quyết định mua; sự khác biệt giữa thị trường người
tiêu dùng và thị trường tư liệu sản xuất.
- Khái niệm phân đoạn thị trường, lựa chọn thịtrường mục tiêu và
định vị
- Quy trình lập kế hoạch marketing
- Khái niệm sản phẩm, phân loại, các giai đoạn trong chu kì sống
của sản phẩm.
- Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu định giá, các nhân tố ảnh hưởng đến
quyết định giá của doanh nghiệp và một số chiến lược giá
- Khái niệm, vai trò, chức năng và cấu trúc kênh phân phối
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2

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Các công cụ và đặc điểm từng công cụ xúc tiến hỗn hợp của
doanh nghiệp. , …
Kỹ năng:

2

+ Giúp sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phỏng
vấn thông qua các bài tập thảo luận nhóm
+Kỹ năng tính toán, phân tích thông qua bài tập về tính giá
+Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình, giao tiếp thông qua
các hoạt động làm việc nhóm, thuyết trình
+ Giúp sinh viên có kỹ năng thiết lập, phân tích, đánh giá thông qua
việc lập bảng câu hỏi, điều tra và tổng hợp đánh giá bảng câu hỏi
+ Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của marketing trong hoạt
động kinh doanh. Có ý thức ứng dụng marketing trong công việc.
+ Xây dựng ý thức hướng về thị trường, về khách hàng trong các
hoạt động.
+ Sử dụng marketing đúng đắn trong mọi hoạt động kinh doanh và
đời sống

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 209 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. P.Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Trần Quốc Hưng
- Số điện thoại: 0914.562.638
- Email: hungtq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Trần Quốc Hưng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

QUẢN TRỊ HỌC
Management
Mã số:BACU101
1. Số tín chỉ:2 (1-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 30;
Trong đó:LT:20 ;BT10 ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:Kế toán, Quản trị kinh doanh
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Bài tập ở nhà

2 lần lấy
điểm

Lần 1: Chương 1-3
Lần 2: Chương 410

- Tuần 4
- Tuần 10

Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

50 %
50 %

30 %

- 60 phút
-50 câu trắc nghiệm.

1

Trọng số

1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần

70 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Tỷ lệ (%)

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

30

50

20

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước : Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
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Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt :
Quản trị học là môn khoa học liên ngành, nghiên cứu các quan hệ phát sinh trong quá
trình hoạt động của tổ chức. Đây là học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về
khoa học quản lý, giúp người học có tư duy và dễ dàng học tiếp các học phần quản trị
chuyên ngành. Môn Quản trị học gồm có những nội dung chính sau đây:
1. Cơ sở lý luận và phương pháp luận của khoa học quản trị: Bao gồm các kiến thức
về tổ chức và quản trị tổ chức, lý thuyết hệ thống trong quản trị, các tư tưởng quản trị
cơ bản, vận dụng quy luật và các nguyên tắc trong quản trị…
2. Quá trình ra quyết định quản trị và đảm bảo thông tin cho các quyết định.
3. Các chức năng quản trị với cách tiếp cận theo quá trình quản trị, gồm: Lập kế
hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.
4. Đổi mới các hoạt động quản trị để phù hợp với điều kiện biến đổi phức tạp, nhanh
chóng của môi trường.
Tiếng Anh :
Science of Administration is a interdisciplinary science, to study the relationships arise
in process activities of organizations. It supplies the basic knowledge about scientific
management, help students have mentality and continue study specific administration
subjects easily. Science of Administration includes main content following:
1. Basis argument and methodology of scientific management: Include the knowledge
about organization and administration organization, systematical theories in
administration, basic administrative ideas, use rules and principles in administration…
2. Process of make administrative decisions and ensure information for the decisions.
3. Managerial functions with approach follow administrative process, include:
Making the plans, organizing, directing and checking.
4. Renew the administrative activities to accord with the environment which is always
change complexly and quickly.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
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TT

Họ và tên

Học
hàm,
học vị

1

Trần Văn Hòe

PGS.
TS

0936398468

hoetv@tlu.edu.
vn

GVCC, Trưởng
bộ môn Kinh tế.

2

Trần Quốc Hưng

TS.

0914562638

hungtq@tlu.ed
u.vn

Trưởng Bộ môn
QTKD

3

Lê Thị Mỹ Dung

ThS.

0904383198

dungltm@tlu.e
du.vn

Giảng viên

4

Hoàng Thu Ba

ThS.

0936222356

baht@tlu.edu.v
n

Giảng viên

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị học. Nhà xuất bản
Giao thông vận tải Hà Nội, 2008, 2012.
9. Nội dung chi tiết:
TT

1

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

Giới thiệu Đề cương học phần
Chương 1: Tổng quan về

Giảng viên:

quản trị tại các tổ chức

- Thuyết giảng

1.1. Tổ chức và Quản trị tổ

- Truy vấn

chức

- Sử dụng slide

1.1.1. Tổ chức
2

Hoạt động dạy và học

1.1.2. Quản trị các tổ chức

- Tự giới thiệu về mình: họ
tên, chức vụ, chuyên môn, …

1.1.3. Các cấp quản trị

và các thông tin cá nhân để
1.1.4. Đặc điểm của quản trị tổ sinh viên có thể liên lạc
chức
- Giới thiệu đề cương học
1.2. Lý thuyết hệ thống

phần, cách thức kiểm tra, đánh

1.2.1. Khái niệm cơ bản

giá kết quả và thi
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2

1

TT

Nội dung
1.2.2. Các phương pháp điều

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

- Hướng dẫn, truyền đạt cho

chỉnh

sinh viên kinh nghiệm sống,

1.2.3. Nghiên cứu hệ thống

kinh nghiệm và phương pháp
học tập để đạt kết quả tốt
- Câu hỏi ôn tập chương 1.
- Cho nội dung tiểu luận học
phần 1.
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
-Nêu vấn đề thảo luận
- Trả lời các câu hỏi ôn tập
chương 1.

Chương 2: Vận dụng quy Giảng viên:
luật và các nguyên tắc quản
trị học

- Thuyết giảng

2.1. Vận dụng quy luật trong
quản trị

- Phương pháp hỏi đáp

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm
của các quy luật
2.1.2. Các loại quy luật
3

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của
quản trị
2.2.1. Khái niệm, vai trò của
nguyên tắc quản trị
2.2.2. Căn cứ hình thành
nguyên tắc
2.2.3. Các nguyên tắc quản trị
cơ bản

- Sử dụng slide
- Truy vấn
- Câu hỏi ôn tập chương 2.
Sinh viên:
- Đưa ra câu hỏi, tình huống
- Giải quyết tình huống, trả
lời các câu hỏi tình huống
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
-Nêu vấn đề thảo luận
- Trả lời các câu hỏi ôn tập
chương 2.

2.3. Vận dụng các nguyên tắc
trong quản trị
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2

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

2.3.1. Coi trọng hoàn thiện hệ
thống nguyên tắc quản trị
2.3.2. Vận dụng tổng hợp các
nguyên tắc quản trị
2.3.3. Lựa chọn hình thức và
phương pháp vận dụng nguyên
tắc
2.3.4. Quan điểm vận dụng các
nguyên tắc quản trị
Chương 3: Quyết định và Giảng viên:
thông tin trong quản trị

- Thuyết giảng

3.1. Quyết định quản trị

- Sử dụng slide

3.1.1. Tổng quan về quyết định
quản trị:

- Phương pháp hỏi đáp
- Truy vấn

3.1.2. Quá trình đề ra và tổ

4

- Câu hỏi ôn tập chương 3.
chức thực hiện các quyết định
Sinh viên:
quản trị
- Đưa ra câu hỏi, tình huống
3.1.3. Quá trình thực hiện
- Giải quyết tình huống, trả
quyết định.
lời các câu hỏi tình huống
3.1.4. Những yếu tố cản trở quá
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
trình ra quyết định hiệu quả
-Nêu vấn đề thảo luận
3.1.5. Các phương pháp ra
- Trả lời các câu hỏi ôn tập
quyết
chương 3.
3.2 Hệ thống thông tin quản lý
- Thuyết trình bài tiểu luận
3.2.1. Một số khái niệm
học phần 1.
3.2.2. Thông tin và người quản
trị
3.2.3. Các loại hệ thống thông
tin
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1

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

3.2.4.Ứng dụng của hệ thống
thông tin trong quản lý, thương
mại và kinh doanh
3.2.5. Xây dựng hệ thống thông
tin
Chương 4: Lập kế hoạch
4.1. Lập kế hoạch

- Thuyết giảng

4.1.1. Khái niệm, vai trò lập kế
hoạch

- Sử dụng slide

4.1.2. Các hệ thống kế hoạch
của tổ chức

- Truy vấn

4.1.3. Quá trình lập kế hoạch

- Cho nội dung tiểu luận học

4.2. Lập kế hoạch chiến lược
5

Giảng viên:

- Phương pháp hỏi đáp
- Câu hỏi ôn tập chương 4.
phần 2.

4.2.1. Khái niệm, sự hình thành Sinh viên:
quan điểm chiến lược
- Đưa ra câu hỏi, tình huống

3

1

4

1

4.2.2. Các cấp chiến lược

- Giải quyết tình huống, trả
4.2.3. Các mô hình phân tích và lời các câu hỏi tình huống
các loại chiến lược cơ bản của - Trả lời các câu hỏi truy vấn
doanh nghiệp
-Nêu vấn đề thảo luận
4.3. Kế hoạch tác nghiệp
- Trả lời các câu hỏi ôn tập
4.3.1. Quản trị tác nghiệp
chương 4.
4.3.2. Lập kế hoạch tác nghiệp
Chương 5: Chức năng tổ Giảng viên:
chức
- Thuyết giảng
5.1 Chức năng tổ chức và cơ - Sử dụng slide
cấu tổ chức
6

- Phương pháp hỏi đáp

5.1.1 Tổ chức và chức năng tổ - Truy vấn
chức
- Câu hỏi ôn tập chương 5.
5.1.2 Cơ cấu tổ chức
Sinh viên:
- Đưa ra câu hỏi, tình huống
157

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

5.1.3 Các mô hình tổ chức bộ - Giải quyết tình huống, trả lời
phận

các câu hỏi tình huống

5.1.4 Mối quan hệ quyền hạn - Trả lời các câu hỏi truy vấn
trong tổ chức

-Nêu vấn đề thảo luận

5.1.5 Cấp quản trị, tầm quản trị - Trả lời các câu hỏi ôn tập
và các mô hình tổ chức theo chương 5.
cấp quản trị
5.2 Thiết kế cơ cấu tổ chức
5.2.1 Yêu cầu đối với cơ cấu tổ
chức
5.2.2 Những nguyên tắc tổ
chức quản trị
5.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến
cơ cấu tổ chức
5.2.4 Quá trình thiết kế cơ cấu
tổ chức
5.3 Cán bộ quản trị tổ chức
5.3.1 Khái niệm, vai trò, yêu
cầu đối với cán bộ qtrị
5.3.2 Phong cách của cán bộ
quản trị
5.3.3 Công tác cán bộ quản trị
5.4Quản lý sự thay đổi
5.4.1 Thay đổi và quản lý sự
thay đổi
5.4.2 Nội dung của sự thay đổi
tổ chức
5.4.3 Những lưu ý trong quá
trình quản lý sự thay đổi
7

Chương 6: Lãnh đạo

Giảng viên:
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4

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

6.1 Tổng quan

- Thuyết giảng

6.1.1 Khái niệm

- Sử dụng slide

6.1.2 So sánh lãnh đạo và quản - Phương pháp hỏi đáp
trị
- Truy vấn
6.1.3 Kỹ năng lãnh đạo
- Câu hỏi ôn tập chương 6.
6.1.4 Nội dung của lãnh đạo

Sinh viên:

6.2 Một số lý thuyết về lãnh - Đưa ra câu hỏi, tình huống
đạo
- Giải quyết tình huống, trả lời
6.2.1 Nhu cầu
các câu hỏi tình huống
6.2.2 Động cơ

- Trả lời các câu hỏi truy vấn

6.3 Các phương pháp lãnh đạo -Nêu vấn đề thảo luận
con người trong hệ thống
- Trả lời các câu hỏi ôn tập
6.3.1 Bốn Hệ Thống Phong chương 6.
Cách Quản Trị Theo Likert
6.3.2 Các phương pháp vận
động, giáo dục, tuyên truyền
6.3.3 Các phương pháp hành
chính
6.3.4 Các phương pháp kinh tế
6.3.5 Các phương pháp lãnh
đạo hiện đại
6.4 Xây dựng nhóm làm việc
6.4.1 Tìm hiểu về sự hình thành
nhóm, đặc điểm của nhóm
6.4.2 Đặc điểm tâm lý thường
gặp của nhóm
6.5 Xử lý tình huống trong lãnh
đạo
6.6 Giao tiếp và đàm phán
6.6.1 Giao tiếp trong lãnh đạo
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Số tiết
LT BT TH

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

6.6.2 Đàm phán trong lãnh đạo
Chương 7: Kiểm soát

Giảng viên:

7.1 Khái niệm, bản chất, vai trò - Thuyết giảng

8

của kiểm soát

- Sử dụng slide

7.1.1 Khái niệm

- Phương pháp hỏi đáp

7.1.2 Bản chất của kiểm soát

- Truy vấn

7.1.3 Vai trò của kiểm soát

- Câu hỏi ôn tập chương 7.

7.2 Nội dung và mức độ kiểm Sinh viên:
soát
- Đưa ra câu hỏi, tình huống
7.2.1 Nội dung kiểm soát
- Giải quyết tình huống, trả lời
7.2.2 Mức độ kiểm soát

các câu hỏi tình huống

7.3 Yêu cầu đối với hệ thống - Trả lời các câu hỏi truy vấn
kiểm soát
-Nêu vấn đề thảo luận
7.4 Các chủ thể kiểm soát
- Trả lời các câu hỏi ôn tập
7.5 Quá trình kiểm soát

3

2

20

10

chương 7.

7.6 Các hình thức và Kỹ - Thuyết trình bài tiểu luận
thuậtkiểm soát
học phần 2.
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
CĐR của
TT

CĐR của học phần

CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Nhớ, hiểu và vận dụng được các kiến thức của học phần vào việc phân
tích, tổng hợp và giải thích hành vi, thái độ của các đối tượng có liên
1

quan và giải thích được các hiện tượng liên quan tới sự vận động của
hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh.
- Hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản về quản trị vào quá trình
đưa ra các quyết định liên quan tới các hoạt động về kinh tế và quản lý
160

2

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
doanh nghiệp. Có kỹ năng ứng dụng các kiến thức vào thực tiễn hoạch
định, triển khai chiến lược kinh doanh và điều hành các lĩnh vực hoạt
động của doanh nghiệp.
- Nắm được các nguyên tắc, phương pháp, quy trình chung cần áp
dụng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua thuyết trình, thảo luận, đàm
phán.

2

- Sử dụng hiệu quả các lý thuyết, quy trình, công cụ hỗ trợ trong việc
đưa ra các quyết định, giải quyết công việc.

8

- Khả năng làm việc nhóm.
- Khả năng nhận diện, xác định và giải quyết một số vấn đề cơ bản trong
công tác quản lý doanh nghiệp.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 209 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. P.Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:TS. Trần Quốc Hưng
- Số điện thoại: 0914.562.638
- Email: hungtq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA
(Phụ trách ngành đào tạo)

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Trần Quốc Hưng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Basics of Money and Finance
Mã số:ACC101
1. Số tín chỉ:02 (1-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 30; Trong đó: LT: 15; BT: 14; KT: 1;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà

Số lần

Mô tả

2 lần lấy
điểm

Thời gian

- Lần 1: Chương 13

Trọng số

- Tuần 2
- Tuần 4

10%

- Tuần 6

20%

10%

- Lần 2: Chương 46
Bài kiểm tra trên
lớp

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 60 phút
- 2-3 câu tự luận

1-2 tuần sau
khi kết thúc

60%

học phần
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20

20

60

0

0

0

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
- Học phần học trước : Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
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6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức hệ thống về thị
trường tài chính, tiền tệ và chính sách tiền tệ quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu kinh
tế vĩ mô của Chính phủ. Cụ thể, học phần sẽ đề cập đến: Tổng quan về tiền tệ và thị
trường tài chính, sau đó đi sâu nghiên cứu từng bộ phận trong hệ thống tài chính như
NHTW, NHTM và các tổ chức tài chính trung gian.v.v. Ngoài ra, học phần cũng giới
thiệu vài nét cơ bản về lãi suất và lạm phát ở Việt Nam, chính sách tiền tệ của Ngân
hàng nhà nước và một số vấn đề về tài chính quốc tế.
Tiếng Anh : The subject aims to provide student with a systematical knowledge of
financial market, money and national monetary policy in order to reach the
Government’s macroeconomic targets. The detail is followed: Overview of money and
financial market, specifically about each parts of the financial system such as:
Government budget, Commercial banks and other financial institutions etc., In addition,
the subject introduces basic information about interest rate, inflation in Vietnam
monetary policy of Centre bank of Vietnam and about international finance.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Trịnh Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

0773.359.553

loanttt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

4

Nguyễn Thu Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Nguyễn Văn Định, Giáo trình Tài chính – Tiền tệ, Nhà xuất bản Tài chính, 2007
Các tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Nhà xuất bản Thống kê,
2007
[2] Bùi Kim Yến, Nguyễn Minh Kiều, Thị trường tài chính, NXB Lao động, 2011
[3] Frederic S. Miskin, Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính, Bản dịch tiếng Việt,
1994
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9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu đề cương học phần và các
quy định của lớp học.

- Giới thiệu đề cương học
phần, cách thức kiểm tra,
đánh giá kết quả.

Số tiết
LT BT KT
0,5

- Cung cấp bài giảng, giới
thiệu giáo trình, tài liệu
tham khảo
2

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền Giảng viên:
tệ và tài chính
- Trình bày, phân tích nội
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tiền tệ
dung bài giảng
1.1.1. Sự ra đời và phát triển của tiền

- Nêu tình huống thảo luận

1.1.2. Chức năng của tiền

Sinh viên:

1.1.3. Cung cầu tiền tệ
1.1.4. Chế độ tiền tệ

- Nghiên cứu bài giảng, tài
1,5
liệu tham khảo

1.2. Một số vấn đề cơ bản về tài chính

- Nghe giảng, thảo luận

1

1.2.1. Khái niệm tài chính
1.2.2. Nguồn tài chính
1.2.3. Chức năng của tài chính
1.2.4. Hệ thống tài chính
3

Chương 2: Thị trường tài chính

Giảng viên:

2.1. Khái niệm, chức năng thị trường tài - Thuyết giảng
chính
- Truy vấn
2.1.1. Khái niệm thị trường tài chính
- Sử dụng hình ảnh thực tế
2.1.2. Chức năng thị trường tài chính
- Nêu vấn đề để thảo luận
2.1.3. Vai trò của thị trường tài chính
- Ra bài tập về nhà phần
2.2. Cấu trúc thị trường tài chính
thị trường tài chính
2.2.1. Cấu trúc TTTC theo phương thức
Sinh viên:
huy động nguồn tài chính
2.2.2. Cấu trúc TTTC theo sự luân chuyển - Trả lời các câu hỏi truy
các nguồn tài chính
vấn
2.2.3. Cấu trúc TTTC theo tính chất pháp - Thảo luận để giải quyết
lý
các vấn đề
2.2.4. Cấu trúc TTTC theo thời gian sử
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2

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

dụng các nguồn tài chính

Số tiết
LT BT KT

- Nêu câu hỏi

2.3. Chủ thể tham gia thị trường tài chính - Làm bài tập về nhà phần
2.3.1. Chủ thể đi vay
thị trường tài chính
2.3.2. Chủ thể cho vay
2.4. Công cụ trên thị trường tài chính
2.4.1. Các công cụ trên thị trường tiền tệ
2.4.2. Các công cụ trên thị trường vốn
2.5. Thị trường chứng khoán
2.5.1. Cơ sở hình thành và phát triển
TTCK
2.5.2. Khái niệm, đặc điểm TTCK
2.5.3. Chức năng TTCK
2.5.4. Chủ thể tham gia TTCK
2.5.5. Cấu trúc và hoạt động của TTCK
2.5.6. Thị trường chứng khoán Việt Nam
4

Chương 3: Lạm phát, tín dụng, lãi suất Giảng viên:
3.1. Lạm phát

- Thuyết giảng

3.1.1. Bản chất lạm phát

- Truy vấn

3.1.2. Các loại lạm phát

- Sử dụng hình ảnh thực tế

3.1.3. Tác động của lạm phát

- Nêu các vấn đề để thảo
3.1.4. Nguyên nhân và chính sách kiểm
luận
soát lạm phát
- Ra bài tập về nhà phần
3.1.5. Các biện pháp ổn định tiền tệ trong
lạm phát, tín dụng, lãi suất
điều kiện có lạm phát
Sinh viên:
3.2. Tín dụng
3.2.1. Định nghĩa tín dụng
3.2.2. Chức năng tín dụng

- Trả lời các câu hỏi truy
vấn

3.2.3. Các hình thức tín dụng

- Thảo luận để giải quyết

3.3. Lãi suất và giá trị thời gian của tiền

vấn đề

3.3.1. Khái niệm lãi suất

- Nêu câu hỏi

3.3.2. Phân loại lãi suất

- Làm bài tập về nhà phần

3.3.3. Phương pháp tính lãi

lạm phát, tín dụng, lãi suất
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2

4

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

3.4. Giá trị thời gian của tiền
3.4.1. Thời giá tiền tệ của dòng niên kim
3.4.2. Thời giá tiền tệ của dòng tiền hỗn
tạp
3.4.3. Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều
lần trong năm
5

Chương 4: Ngân hàng trung ương

Giảng viên:

4.1. Lịch sử ra đời của ngân hàng trung
ương

- Thuyết giảng

4.1.1. Quá trình ra đời và phát triển của
ngân hàng trung ương

- Sử dụng hình ảnh thực tế

4.1.2. Bản chất của ngân hàng trung
ương

- Truy vấn
- Nêu vấn đề để thảo luận

- Ra bài tập về nhà phần
ngân hàng trung ương,
4.1.3. Mô hình tổ chức ngân hàng trung chính sách tiền tệ
ương
Sinh viên:
4.2. Chức năng của Ngân hàng trung
ương

- Trả lời các câu hỏi truy
vấn

4.2.1. Phát hành và quản lý lưu thông
tiền

3

2

3

3

- Thảo luận để giải quyết
vấn đề

4.2.2. Là ngân hàng của các ngân hàng

- Nêu câu hỏi

4.2.3. Là ngân hàng của Nhà nước

- Làm bài tập về nhà phần
ngân hàng trung ương,
chính sách tiền tệ

4.3. Chính sách tiền tệ quốc gia
4.3.1. Khái niệm chính sách tiền tệ
4.3.2. Vị trí chính sách tiền tệ
4.3.3. Nhiệm vụ chính sách tiền tệ
4.3.4. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
4.3.5. Công cụ của chính sách tiền tệ
Chương 5: Ngân hàng thương mại

Giảng viên:

5.1. Lịch sử hình thành và phát triển của - Thuyết giảng
các ngân hàng
- Truy vấn
5.1.1. Quá trình ra đời của các NHTM

- Sử dụng hình ảnh thực tế

5.1.2. Quá trình phát triển của các NHTM
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

5.2. Bản chất của ngân hàng thương mại

- Đưa các câu hỏi thảo

5.2.1. Nội dung

luận tình huống

5.2.2. Ý nghĩa

- Ra bài tập về nhà phần

5.3. Các loại hình ngân hàng thương mại

ngân hàng thương mại,
nghiệp vụ ngân hàng
thương mại

5.3.1. Theo hình thức sở hữu vốn góp
5.3.2. Theo tiêu thức số lượng chi nhánh
5.3.3. Theo tiêu thức chuyên môn hóa hoạt
động tín dụng

Số tiết
LT BT KT

Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn

5.4. Chức năng ngân hàng thương mại
5.4.1. Chức năng trung gian thanh toán
5.4.2. Chức năng trung gian tín dụng

- Giải quyết tình huống
- Đặt câu hỏi thắc mắc về
nội dung ngân hàng

5.4.3. Chức năng tạo tiền

thương mại và các nghiệp
5.5. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương vụ của ngân hàng thương
mại
mại
5.5.1. Nghiệp vụ nguồn vốn của ngân Làm bài tập về nhà phần
hàng thương mại
ngân hàng thương mại và
các nghiệp vụ của ngân
5.5.2. Nghiệp vụ cho vay
hàng thương mại

5.5.3. Nghiệp vụ thanh toán hộ
5.5.4. Nghiệp vụ đầu tư
5.5.5. Bảo lãnh
6

Kiểm tra

1

7

Chương 6: Tài chính quốc tế

Giảng viên:

6.1.Cán cân thanh toán quốc tế

- Thuyết giảng

6.1.1. Khái niệm

- Truy vấn

- Sử dụng hình ảnh thực tế
6.1.2. Nội dung cán cân thanh toán quốc
- Nêu vấn đề để thảo luận
tế
- Ra bài tập về nhà phần
6.1.3 Các biện pháp điều chỉnh cán cân
cán cân thanh toán quốc tế,
thanh toán
thị trường ngoại hối và
6.2.Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái thanh toán quốc tế
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3

3

TT

Nội dung

Số tiết

Hoạt động dạy và học

LT BT KT

6.2.1. Thị trường ngoại hối

Sinh viên:

6.2.2. Tỷ giá hối đoái

- Trả lời các câu hỏi truy
vấn

6.3.Thanh toán quốctế
6.3.1. Các phương tiện thanh toán quốc tế

- Thảo luận giải quyết vấn
đề

6.3.2. Các điều kiện thanh toán quốc tế

- Nêu câu hỏi

6.3.3. Các phương thức thanh toán quốc tế - Làm bài tập về nhà phần
cán cân thanh toán quốc tế,
6.3.4. Tín dụng quốc tế
thị trường ngoại hối và
6.3.5. Sự phát triển của hệ thống tài chính
thanh toán quốc tế
quốc tế
Tổng cộng

15

14

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT tương
ứng

1

Kiến thức:

2

- Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về tài chính, tiền
tệ, thống kê, thuế, … làm cơ sở học tập các môn chuyên ngành
kế toán.
- Giúp người học có kiến thức cơ bản để giải thích các hiện
tượng kinh tế có liên quan đến lĩnh vực tài chính - tiền tệ như:
Bản chất, chức năng tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, các
vấn đề về tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất, hoạt động của
ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương trong việc thực
thi chính sách tiền tệ,...
2

Kỹ năng:
- Khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức công việc theo
nhóm.
-Kỹ năng phân tích tình hình kinh tế tài chính nói chung của
nền kinh tế.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
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13

1

TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT tương
ứng

- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt
động liên quan đến tài chính - tiền tệ.
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm
việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy
kiến thức, kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức,
nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn tài chính - tiền tệ
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Accounting Principles
Mã số: ACC102
1. Số tín chỉ: 3 (2 -1 - 0)
2. Số tiết: Tổng: 45;trong đó LT: 30; BT 14; KT1; ĐA: 0; BTL: 0; TQ, TT: 0.
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh
- Học phần tự chọn cho ngành: Kinh tế, Quản lý xây dựng
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1-4
- Lần 2: Chương 5-7

- Tuần 3
- Tuần 6

5%

Bài kiểm tra trên

1 lần lấy

- 50 phút

- Tuần 7

20 %

lớp

điểm

- 2-3 câu tự luận

Tuần 1-8

10%

Bài tập ở nhà

Thời gian

Trọng số
5%

Có mặt trên lớp,
Hoạt động trên
lớp

Các buổi

Tham gia thảo luận,
trả lời câu hỏi của
giảng viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40 %

- 90 phút

1-2 tuần sau

- Câu hỏi lý thuyết

khi kết thúc

vàbài tập vận dụng

học phần

60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20

20

40

20

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kinh tế vi mô, Tài chính –
Tiền tệ
- Học phần trước: Không
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- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:
Học phần nguyên lý kế toán trang bị cho sinh viên các khái niệm và kiến thức cơ bản về
kế toán làm cơ sở để học các học phần chuyên ngành. Nội dung của học phần bao gồm
các khái niệm, nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, các thành phần của hệ thống
kế toán như chứng từ, tài khoản, báo cáo kế toán.
Tiếng Anh :
Principles of Accounting study of basics concept of accounting that helped students to
study further subjects in accounting. The course consist some accounting concepts,
generally accepted accounting principles, accounting components such as accounting
documents, accounts, accounting reports and accounting processes.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT
1

Học
hàm,
học vị

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Số điện thoại

PGS.TS 0936.811.916

Chức
danh,
chức vụ

Email
loinv@tlu.edu.vn

GVCC,
TBM

2

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

3

Nguyễn Huy Mậu

Thạc sĩ

0989.468.924

maunh@tlu.edu.vn

Phó BM

4

Vũ Lê Lam

Thạc sĩ

0943.960.148

lamvl@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Nguyễn T. Quỳnh Nga

Thạc sĩ

0976.800.279

ngantq@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282

lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Tài Chính, 2018.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thị Đông, Lý thuyết hạch toán kế toán, NXB Tài chính, 2007.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu học phần, đề cương học Giảng viên:
phần, quy định của lớp học
- Giới thiệu về bản thân,
học phần, đề cương học
phần, quy định của lớp
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Số tiết
LT BT KT
0,5

TT

1

2

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Bản chất của kế toán
1.1.Bản chất và mục đích của kế toán
1.1.1. Định nghĩa kế toán
1.1.2. Người sử dụng thông tin kế
toán
1.1.3. Phân loại kế toán
1.1.4. Phân biệt nghề kế toán và ghi
sổ kế toán
1.1.5. Đặc điểm và đặc tính chất
lượng của thông tin kế toán
1.1.6. Nhiệm vụ của hệ thống kế toán
1.2. Một số nguyên tắc kế toán được
chấp nhận chung
1.2.1. Các khái niệm và giả định kế
toán
1.2.2. Các nguyên tắc kế toán
Đối tượng của kế toán
2.1. Tài sản của doanh nghiệp
2.1.1. Khái niệm về tài sản của doanh
nghiệp
2.1.2. Phân loại tài sản của doanh
nghiệp
2.2. Nợ và vốn chủ sở hữu
2.2.1. Nợ phải trả
2.2.2. Vốn chủ sở hữu
2.3. Đẳng thức kế toán cơ bản
2.4. Chu kỳ kinh doanh
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học, quy định thi, kiểm
tra, đánh giá, giáo trình,
tài liệu tham khảo,
phương pháp học tập
hiệu quả, yêu cầu của
giảng viên đối với sinh
viên khi trên lớp và ở
nhà.
Giảng viên:
- Thuyết giảng và giải
thích nội dung của
chương.
- Trả lời các câu hỏi của
sinh viên.
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo
ở nhà.
- Làm bài tập theo
hướng dẫn của giảng
viên.
Giảng viên:
- Thuyết giảng và giải
thích nội dung của
chương.
- Trả lời các câu hỏi của
sinh viên.
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo
ở nhà.
- Làm bài tập theo
hướng dẫn của giảng
viên.

Số tiết
LT BT KT

3,5

2

0

4

2

0

TT

3

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Chứng từ kế toán
3.1.Khái niệm và ý nghĩa chứng từ kế
toán
3.1.1. Khái niệm chứng từ kế toán
3.1.2. Ý nghĩa của chứng từ kế toán
3.2. Phân loại chứng từ kế toán
3.2.1. Phân loại theo nội dung kinh tế
3.2.2. Phân loại theo công dụng
3.2.3. Phân loại theo thời điểm lập
chứng từ
3.2.4. Phân loại theo địa điểm lập
chứng từ
3.2.5. Phân loại theo quy định của
Nhà nước
3.3. Nội dung và hình thức của chứng
từ kế toán
3.3.1. Nội dung chứng từ kế toán
3.3.2. Hình thức chứng từ kế toán
3.3.3. Hệ thống chứng từ kế toán
3.4. Luân chuyển chứng từ
3.4.1. Các bước luân chuyển chứng
từ
3.4.2. Căn cứ xây dựng trình tự luân
chuyển chứng từ
Đo lường và tính giá

Giảng viên:
- Thuyết giảng và giải
thích nội dung của
chương.
- Trả lời các câu hỏi của
sinh viên.
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy
vấn
- Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo
ở nhà.
- Làm bài tập theo
hướng dẫn của giảng
viên.

Số tiết
LT BT KT

3

2

0

4

2

0

Giảng viên:

4.1. Các vấn đề chung về đo lường và - Thuyết giảng và giải
tính giá

thích

nội

dung

của

4.1.1. Vai trò của đo lường và tính chương.

4

giá

- Trả lời các câu hỏi của

4.1.2. Yêu cầu đo lường và tính giá

sinh viên.

4.1.3. Nguyên tắc kế toán trong đo Sinh viên:
lường và tính giá

- Trả lời các câu hỏi truy

4.2. Phương pháp tính giá một số tài vấn
sản chủ yếu

- Nghiên cứu trước giáo

4.2.1. Đo lường và tính giá tài sản trình, tài liệu tham khảo
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

mua ngoài

Số tiết
LT BT KT

ở nhà.

4.2.2. Đo lường và tính giá vật tư, - Làm bài tập theo
hàng hóa xuất kho

hướng dẫn của giảng

4.2.3. Tính giá thành phẩm

viên.

Giảng viên:
5.1. Tài khoản kế toán và hệ thống tài - Thuyết giảng và giải
thích nội dung của
khoản kế toán
chương.
5.1.1. Tài khoản kế toán
- Trả lời các câu hỏi của
sinh viên.
5.1.2. Hệ thống tài khoản kế toán
Sinh viên:
5.2. Ghi kép vào tài khoản kế toán
- Trả lời các câu hỏi truy
5.2.1
vấn
5.3. Các bút toán khóa sổ và điều chỉnh - Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo
cuối kỳ
5
ở nhà.
5.3.1. Các bút toán khóa sổ cuối kỳ
- Làm bài tập theo
5.3.2. Các bút toán điều chỉnh cuối hướng dẫn của giảng
viên.
kỳ
Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế

5

2

0

4

2

0

5.4. Kỹ thuậtsửa chữa sai sót của kế
toán
5.4.1. Phương pháp cải chính
5.4.2. Phương pháp ghi số âm
5.4.3. Phương pháp ghi bổ sung
Báo cáo kế toán

Giảng viên:

6.1. Khái niệm và phân loại Báo cáo - Thuyết giảng và giải

6

kế toán

thích

6.1.1. Khái niệm Báo cáo kế toán

chương.

6.1.2. Phân loại Báo cáo kế toán

- Trả lời các câu hỏi của

6.2. Bảng cân đối kế toán

sinh viên.

6.2.1. Khái niệm

- Giao bài tập cho sinh

6.2.2. Nội dung

viên

6.3. Báo cáo kết quả kinh doanh

Sinh viên:
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nội

dung

của

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

6.3.1. Khái niệm

- Trả lời các câu hỏi truy

6.3.2. Nội dung

vấn

6.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Làm bài kiểm tra

6.4.1. Khái niệm

- Nghiên cứu trước giáo

6.4.2. Nội dung

trình, tài liệu tham khảo

6.5. Báo cáo vốn chủ sở hữu

ở nhà.

6.5.1. Khái niệm

- Làm bài tập theo

6.5.2. Nội dung

hướng dẫn của giảng

6.6. Cách đọc báo cáo tài chính

Số tiết
LT BT KT

viên.

Kiểm tra

7

1

Kế toán một số hoạt động kinh Giảng viên:
- Thuyết giảng và giải
doanh chủ yếu
thích nội dung của
7.1. Kế toán nghiệp vụ mua hàng
chương.
7.1.1. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp - Trả lời các câu hỏi của
sinh viên.
vụ mua hàng
- Giao bài tập cho sinh
7.1.2. Kế toán mua hàng trong hệ
viên
thống kê khai thường xuyên
Sinh viên:
7.1.3. Kế toán mua hàng trong hệ - Trả lời các câu hỏi truy
vấn
thống kiểm kê định kỳ
- Làm bài kiểm tra
7.2. Kế toán giai đoạn sản xuất
- Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo
7.2.1. Phân loại chi phí sản xuất
7.2.2. Nhiệm vụ của kế toán giai ở nhà.
- Làm bài tập theo
đoạn sản xuất
hướng dẫn của giảng
7.2.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng viên.
7.2.4. Trình tự kế toán giai đoạn sản
xuất
7.3. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
kinh doanh
7.3.1. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ và
xác định kết quả kinh doanh
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5

2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

7.3.2. Nguyên tắc kế toán
7.3.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng
7.3.4. Trình tự kế toán tiêu thụ và xác
định kết quả kinh doanh
Sổ kế toán và hình thức kế toán

Giảng viên:

8.1. Khái quát chung về sổ kế toán

- Thuyết giảng và giải

8.1.1. Vai trò của sổ kế toán trong thích

nội

dung

của

việc thu thập, lưu giữ và cung cấp chương.
thông tin

- Trả lời các câu hỏi của

8.1.2. Phân loại sổ kế toán

sinh viên.

8.1.3. Yêu cầu, Kỹ thuậtghi sổ và sửa - Hướng dẫn sinh viên
8

chữa sai sót của kế toán

thực hành

1

Sinh viên:
- Thực hành sửa chữa sai
sót được phát hiện ở các
thời điểm khác nhau
- Làm bài tập theo
hướng dẫn của giảng
viên.
Kiểm tra
Tổng

30

14

1

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Hiểu rõ luật pháp, chuẩn mực kế toán của Việt Nam và quốc tế. Nắm
vững phương pháp, Kỹ thuậtthu thập và xử lý thông tin, phân tích báo
cáo tài chính đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người sử dụng thông
tin ở trong và ngoài doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực kế toán và
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3

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
yêu cầu của luật pháp.

2

Kỹ năng:
Biết cách định khoản, ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Biết cách tính giá các loại tài sản, nguồn vốn.

10

Hiểu được các thuật ngữ và tài liệu kế toán bằng tiếng Anh.
3

13, 14, 15

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Nắm được các nguyên tắc kế toán, cách thứ vận dụng để giải quyết
các tình huống chuyên môn phức tạp.
Có khả năng nghiên cứu cập nhật các thay đổi của chuẩn mực và
nguyên tắc kế toán.
Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận liên quan đến kế toán.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Financial Management
Mã số: ACC103
1. Số tín chỉ:3 (2-1-0)
2. Số tiết: Tổng: 45;Trong đó: LT: 29; BT,TL: 15; KT: 1
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà,
bài tập trên lớp

Mô tả

2 lần lấy
điểm

Thời gian

Trọng số

- Lần 1: Chương 1- 3 - Tuần 2
- Lần 2: Chương 4 - - Tuần 5

5%

6
Bài tập nhóm

1 lần lấy

Chương 6

- Tuần 6

5%

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

- Tuần 7

20 %

Tuần 1-8

10%

điểm
Bài kiểm tra trên
lớp
Hoạt động trên
lớp

1 lần lấy
điểm

Các buổi

Có mặt trên lớp,
Tham gia thảo luận,
trả lời câu hỏi của
giảng viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40 %

- 90 phút

1-2 tuần sau

- Câu hỏi lý thuyết
vàbài tập vận dụng

khi kết thúc
học phần

60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%
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Phân tích Tổng hợp
20%

0

Sáng tạo
0

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt: Học phần này giúp sinh viên tiếp cận các vấn đề liên quan đến quản trị tài
chính trong một doanh nghiệp điển hình. Thông qua các dạng bài tập quản trị tài chính
sát thực với quá trình hoạt động của doanh nghiệp, học phần giúp sinh viên có khả năng
nắm bắt được các kiến thức cơ bản trong việc xem xét các nguồn lực tài chính sẵn có
cho một tổ chức và phương pháp sử dụng chúng để đạt được mục tiêu kinh doanh nhằm
tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên có kiến thức
nền tảng trong quá trình nghiên cứu học phần kế toán doanh nghiệp.
Tiếng Anh: This module gives students access to finance management issues in a typical
business. Through the form of financial exercises closely with the operation of the
business, students will examine financial resources available for an organization and
methods of using them to achieve business objective of maximizing shareholders’
wealth. In addition, the module provides students with background knowledge in the
study of business accounting subjects.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Bài giảng đại học - Học phần Quản trị tài chính doanh nghiệp - Trường Đại học
Thủy Lợi
[2] Horne, J.C.V. and Wachowicz, J.M.Jr., Fundamentals of Financial Management,
Pearson Education, 13th edition.
[3] Stephen A. Ross, Westerfield Jaffe, Corporate Finance, McGraw-Hill, tenth
edition
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[4] Brealey, Myers & Allen, Principles of Corporation Finance, McGraw-Hill, eleven
edition
[5] Dương Đức Lân, Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2011.
Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Minh Kiều (2009):Tài chính Doanh nghiệp (lý thuyết, bài tập và bài giải)
Nhà xuất bản Tài chính
[2] Nguyễn Tấn Bình, Quản trị tài chính, NXB TP Hồ Chí Minh, 2013
[3] Nguyễn Thanh Liêm, Quản trị tài chính, NXB Thống kê, 2007
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu Đề cương học phần

Số tiết
LT BT KT

Giảng viên:
- Giới thiệu đề cương
học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết
quả.

0,5

- Cung cấp bài giảng,
giới thiệu giáo trình, tài
liệu tham khảo.
2

Chương 1: Tổng quan về quản trị tài

Giảng viên:

chính doanh nghiệp

- Trình bày, phân tích
1.1. Những vấn đề cơ bản về quản trị tài nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
chính doanh nghiệp
luận
1.1.1. Khái niệm
Sinh viên:
1.1.2. Vai trò của quản trị tài chính
- Nghiên cứu trước bài
doanh nghiệp
giảng, tài liệu tham
1.1.3. Đối tượng và mục tiêu của quản khảo và làm bài tập ở 3,5
nhà
trị tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Mối quan hệ giữa tài chính với - Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
kinh tế và kế toán
1.2. Ảnh hưởng của thuế và môi trường trình
tài chính
1.2.1. Ảnh hưởng của thuế
1.2.2. Ảnh hưởng của môi trường tài
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1

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

chính
3

Chương 2: Quản trị tài sản ngắn hạn

Giảng viên:

2.1. Quản trị tiền mặt

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

2.1.1. Lý do của việc nắm giữ tiền mặt
2.1.2. Quản trị tiền mặt

- Nêu tình huống thảo
luận

2.2. Quản trị khoản phải thu

Sinh viên:

2.2.1. Các điều khoản bán hàng

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
2.2.2. Quản trị các khoản phải thu
khảo và làm bài tập ở
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thu
nhà
nợ
- Nghe giảng,
2.3. Quản trị hàng tồn kho
- Thảo luận và thuyết
2.3.1. Mô hình đặt hàng hiệu quả EOQ trình

5

3

0

5

2

0

2.3.2. Mô hình cung cấp đúng lúc
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
hàng tồn kho
2.4. Chu kỳ hoạt động kinh doanh và chu
kỳ tiền mặt
4

Chương 3: Quản trị tài sản dài hạn

Giảng viên:

3.1. Tài sản dài hạn và vốn cốđịnh

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

3.1.1. Khái niệm tài sản dài hạn
3.1.2. Phân loại tài sản dài hạn

- Nêu tình huống thảo
luận

3.1.3. Tài sản cố định và vốn cố định

Sinh viên:

3.2. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định - Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
3.2.1. Hao mòn
khảo và làm bài tập ở
3.2.2. Khấu hao tài sản cố định
nhà
3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử
- Nghe giảng,
dụng tài sản dài hạn
- Thảo luận và thuyết
3.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử trình
dụng tài sản
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

3.5. Quản trị các khoản đầu tư tài chính
5

Chương 4: Quản trị nguồn vốn

Giảng viên:

4.1. Huy động vốn chủ sở hữu

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

4.1.1. Vốn góp ban đầu
4.1.2. Lợi nhuận giữ lại

- Nêu tình huống thảo
luận

4.1.3. Phát hành cổ phiếu mới

Sinh viên:

4.2. Huy động vốn vay nợ

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

4.2.1. Tín dụng thương mại
4.2.2. Tín dụng ngân hàng
4.2.3. Phát hành trái phiếu

5

3

0

5

3

1

5

3

- Nghe giảng,

4.3. Thuê tài chính

- Thảo luận và thuyết
trình

6

Chương 5: Chi phí sử dụng vốn và Giảng viên:
đòn bẩy tài chính

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

5.1. Chi phí sử dụng vốn

- Nêu tình huống thảo
luận

5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng

Sinh viên:

5.1.3. Chi phí sử dụng vốn

- Nghiên cứu trước bài
5.2. Hệ thống đòn bẩy và rủi ro kinh giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
doanh
nhà
5.2.1. Đòn bẩy kinh doanh
- Nghe giảng,
5.2.2. Đòn bẩy tài chính
- Thảo luận và thuyết
5.2.3. Đòn bẩy tổng hợp
trình
7

Chương 6: Kế hoạch hóa tài chính

Giảng viên:

6.1. Phân tích tài chính

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

6.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
6.1.2. Phương pháp phân tích tài chính

- Nêu tình huống thảo
luận

6.1.3. Nguồn tài liệu sử dụng

Sinh viên:
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

6.1.4. Nội dung phân tích

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

6.2. Kế hoạch tài chính
6.2.1. Những vấnđề cơ bản về lập kế
hoạch tài chính
6.2.2. Nội dung lập kế hoạch tài chính
6.3. Dự kiến báo cáo tài chính theo các

Số tiết
LT BT KT

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình

chỉ tiêu tài chính đặc trưng
Tổng cộng

29

15

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT tương
ứng

1

Kiến thức:
+ Quy trình, phương pháp lập kế hoạch tài chính; phân tích
báo cáo tài chính; tổ chức thống kê hoạt động kinh doanh;
vận dụng các quy định của pháp luật thuế trong các hoạt
động kinh doanh. Tham gia vào việc quyết định mức dự
trữ tiền mặt, quản trị hàng tồn kho, quản trị tài sản ngắn
hạn, dài hạn.
+ Vận dụng được các mô hình quản trị tài sản ngắn hạn,
trong đó nổi bật là các mô hình quản trị tiền mặt, quản trị
hàng tồn kho và quản trị các khoản phải thu trong quản trị
tài chính ở doanh nghiệp.
+ Vận dụng được các phương pháp tính chu kỳ kinh doanh
và chu kỳ tiền mặt trong quản trị doanh nghiệp.
+ Hiểu được cách doanh nghiệp huy động và sử dụng vốn
như thế nào, các rủi ro cũng như các loại đòn bẩy mà doanh
nghiêp sử dụng trong quá trình hoạt động.
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2

1

TT

2

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT tương
ứng

Kỹ năng:
+ Biết cách lập kế hoạch tài chính, xác định số dư tiền mặt
tối thiểu, mức hàng tồn kho, số lần đặt hàng, thời gian đặt
hàng và số lượng đặt hàng mỗi lần.
+ Biết cách đánh giá hiệu quả tài chính, lựa chọn cơ cấu
vốn tối ưu, xây dựng các phương án tài chính cho doanh
nghiệp.

8, 9

+ Biết cách làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
+ Biết lắng nghe, suy nghĩ và hành động độc lập, sáng tạo,
tập trung cho kết quả.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo
trong các hoạt động quản trị tài chính.
- Có khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức,
kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao
trình độ và năng lực chuyên môn liên quan đến quản trị tài

13, 14, 15

chính doanh nghiệp.
- Có khả năng tổng hợp, lập kế hoạch và đưa ra những kết
luận chuyên môn liên quan đến quản trị tài chính doanh
nghiệp.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH DOANH
Writing skills in Business
Mã số: ACC104
1. Số tín chỉ: 02 (1-1-0)
2. Số tiết: tổng: 30; trong đó LT: 15; TH:14; KT: 1.
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Không
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp
Hoạt động trên
lớp

Số lần

Mô tả

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 2

5%

điểm

- Lần 2: Chương 4-5

- Tuần 5

5%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu thực hành

- Tuần 7

20 %

Tuần 1-8

10%

15 buổi

Thời gian

Có mặt trên lớp,
Tham gia thảo luận,
trả lời câu hỏi của
giảng viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

Trọng số

40 %

- 60 phút
- 2-3 câu thực hành

1-2 tuần sau
khi kết thúc

60 %

học phần

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận
dụng

Phân
tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20

20

60

0

0

0
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5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán, quản trị tài chính doanh nghiệp
- Học phần trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:Học phần gồm ba nội dung chính: những vấn đề chung về văn bản (khái
niệm về văn bản, những yêu cầu chung về văn bản, quy trình soạn thảo văn bản); Sử
dụng ngôn ngữ trong văn bản (tạo lập và trình bày nội dung văn bản, Văn phong ngôn
ngữ trong văn bản, những quy định ngôn ngữ trong văn bản) và trình bày Kỹ thuậtsoạn
thảo các loại văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp (văn bản tác nghiệp hành chính,
hợp đồng kinh tế - thương mại, hợp đồng dân sự, văn bản quản lý tổ chức doanh nghiệp,
văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp)
Tiếng Anh: The subject contents 3 main parts: background knowledge about text
(concept to the text, the genaral required to the text and writing processes); Using the
langguage in text (make setting and prensent content of text; and the regulations
language in text) and technical presentation to economic and corporate governence text
(administrative documents operational, economic contracts - commercial, civil
contracts, writing business organization management, document management business
economics)
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,

Số điện thoại

Email

học vị

Chức
danh,
chức vụ

1

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên

4

Nguyễn T. Quỳnh Nga

Thạc sĩ

0976.800.279

ngantq@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Lương Văn Úc, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh
nghiệp, Nhà xuất bản đại học Kinh tế quốc dân, 2012.
Các tài liệu tham khảo:
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[1] Silde bài giảng môn học, trường Đại học Thuỷ lợi
[2] Các thông tư, nghị định liên quan.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Số tiết

Nội dung

LT

TH

KT

2

0

Giảng viên:
- Giới thiệu về bản
thân và các thông
tin cá nhân để sinh
viên có thể liên lạc.
- Giới
Giới thiệu học phần và đề cương, quy định
của lớp học

thiệu

đề

cương học phần,
giáo trình, tài liệu

0,5

tham khảo, quy
định về thi, kiểm
tra.
- Yêu cầu của
giảng viên đối với
sinh viên khi trên
lớp và ở nhà.

1

Chương 1. Các vấn đề chung về văn bản

Giảng viên:

1.1. Khái niệm về văn bản

- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

1.1.1. Khái niệm về văn bản
1.1.2. Chức năng của văn bản

- Nêu tình huống
thảo luận

1.1.3. Phân loại văn bản
1.2. Những yêu cầu chung về soạn thảo văn
bản
1.2.1. Các yêu cầu về hình thức văn bản
1.2.2. Các yêu cầu về nội dung văn bản

Sinh viên:
- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
bài tập ở nhà

1.2.3. Các yêu cầu về hình thức văn bản

- Nghe giảng,

1.3. Quy trình soạn thảo văn bản

- Thảo luận và
thuyết trình

1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị
1.3.2. Giai đoạn soạn thảo đề cương
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2,5

Nội dung

TT

Nội dung

Số tiết
LT

TH

KT

3

3

0

3

3

0

1.3.3. Giai đoạn viết thành văn bản
1.3.4. Giai đoạn sửa văn bản
1.3.5. Giai đoạn xét duyệt, ký và ban hành văn
bản
2

Chương 2: Ngôn ngữ văn bản

Giảng viên:

2.1. Tạo lập và trình bày nội dung văn bản

- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

2.1.1. Xác định chủ đề chung và chủ đề bộ
phận của văn bản
2.1.2. Xây dựng cơ sở lập luận cho văn bản

- Nêu tình huống
thảo luận

2.1.3. Trình bày nội dung văn bản

Sinh viên:

2.1.4. Viết đoạn văn và liên kết đoạn văn

- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
bài tập ở nhà

2.2. Văn phong ngôn ngữ trong văn bản
2.2.1. Văn phong khoa học
2.2.2. Văn phong báo chí – công luận

- Nghe giảng,

2.2.3. Văn phong chính luận

- Thảo luận và
thuyết trình

2.2.4. Văn phong văn học nghệ thuật
2.2.5. Văn phong hành chính – công vụ
2.3. Các quy định về ngôn ngữ trong văn bản
2.3.1. Các yêu cầu về với ngôn ngữ trong văn
bản
2.3.2. Các quy định về ngôn ngữ văn bản
2.3.3. Viết hoa trong văn bản hành chính
3

Chương 3. Soạn thảo văn bản tác nghiệp Giảng viên:
hành chính
- Trình bày, phân
3.1. Những vấn đề chung về văn bản hành tích nội dung bài
giảng
chính
- Nêu tình huống
3.1.1. Khái niệm và vai trò của văn bản hành
thảo luận
chính
Sinh viên:
3.1.2. Đặc điểm của văn bản hành chính
- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
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TT

Nội dung

Nội dung

Số tiết
LT

TH

KT

3

3

0

3

3

1

3.2. Kỹ thuậtsoạn thảo một số loại văn bản tham khảo và làm
bài tập ở nhà
hành chính
3.2.1. Kỹ thuậtsoạn thảo công văn

- Nghe giảng,

3.2.2. Kỹ thuậtsoạn thảo thông báo

- Thảo luận và
thuyết trình

3.2.3. Kỹ thuậtsoạn thảo báo cáo
3.2.4. Kỹ thuậtsoạn thảo tờ trình
3.2.5. Kỹ thuậtsoạn thảo biên bản
3.2.6. Kỹ thuậtsoạn thảo đơn các loại
4

Chương 4. Soạn thảo hợp đồng kinh tế - Giảng viên:
thương mại và hợp đồng dân sự

- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

4.1. Soạn thảo hợp đồng kinh tế
4.1.1. Quy định về hợp đồng kinh tế
4.1.2. Kỹ thuậtsoạn thảo một số loại hợp đồng
kinh tế.
4.2. Soạn thảo hợp đồng dân sự
4.2.1. Các quy định về hợp đồng dân sự
4.2.2. Kỹ thuậtsoạn thảo hợp đồng dân sự

- Nêu tình huống
thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thảo luận và
thuyết trình

5

Chương 5. Soạn thảo văn bản quản lý tổ Giảng viên:
chức và kinh tế doanh nghiệp

- Trình bày, phân
5.1. Soạn thảo văn bản quản lý tổ chức doanh tích nội dung bài
giảng
nghiệp
- Nêu tình huống
5.1.1. Các quy định về văn bản tổ chức
thảo luận
5.1.2. Soạn thảo văn bản tổ chức
Sinh viên:
5.2. Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế

- Nghiên cứu trước
5.2.1. Các quy định về văn bản quản lý kinh tế bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
5.2.2. Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế
bài tập ở nhà
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Nội dung

TT

Nội dung

Số tiết
LT

TH

KT

15

14

1

- Nghe giảng,
- Thảo luận và
thuyết trình
Tổng cộng

10. Chuẩn đầu ra của học phần

TT

1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương
ứng

Kiến thức:
- Nắm được cách phân loại các văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp
và quy trình soạn thảo của từng loại văn bản kinh tế và quản trị trong
doanh nghiệp.
- Hiểu được những vấn đề chung về văn bản: khái niệm, những yêu cầu

1

chung về soạn thảo văn bản theo quy định hiện hành, quy trình soạn thảo
một văn bản nói chung.
- Nắm được các quy định về ban hành văn bản, cấu trúc, cách thức soạn
thảo văn bản, báo cáo, hợp đồng.
2

Kỹ năng:
- Thành thạo soạn thảo các văn bản tác nghiệp hành chính.
- Thành thạo soạn thảo các văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp.

9

- Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng tin học văn phòng.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng vận dụng các kỹ năng được trang bị từ học phần này để
dẫn dắt, xử lý các tình huống liên quan đến soạn thảo các văn bản phát
sinh trong doanh nghiệp.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm trong ban hành văn bản.

190

13

17

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH
DOANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Corporate Culture
Mã số: BAEU305
1. Số tín chỉ:2 (1-1-0)
2. Số tiết: 30; Trong đó:LT: 20 ; BT: 10 ;TN .0 ; ĐA: 0; BTL: 0; TQ, TT: 0
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán
4.Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Chuyên cần

15 lần

Đánh giá mức độ chuyên cần
của người học thông qua việc
lên lớp đúng giờ, tham gia vào
các hoạt động dạy và học trên

Thời gian

Trọng số

Mỗi buổi học

10 %

- Tuần 6

10 %

20%

lớp
Bài kiểm

1 lần

- 50 phút

tra trên lớp

lấy
điểm

- 1 - 2 câu tự luận

Bài tập lớn

1 lần
lấy

- Sinh viên làm bài tập lớn
theo nhóm. Mỗi nhóm từ 3-5

- Giao Bài tập
lớn: Tuần thứ 2

điểm

sinh viên. Chủ đề Bài tập lớn
xoay quanh các nội dung của

- Nộp Bài tập

học phần. Sinh viên nộp và

trước lớp: Tuần
thứ 7

thuyết trình trước lớp vào tuần
thứ 7.

lớn, thuyết trình

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

- 60 phút
- 3 câu tự luận

40 %
1-2 tuần sau khi
kết thúc học
phần
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60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Tỷ lệ (%)

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

30

50

20

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước : Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Học phần tập trung vào việc giới thiệu các nội dung của văn hoá doanh
nghiệp trên cơ sở đó xây dựng và triển khai các chương trình văn hoá doanh nghiệp.
Học phần tập trung vào một số nội dung cốt lõi, nền tảng về văn hoá doanh nghiệp, cụ
thể là: (i) Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp (ii) văn hóa doanh nghiệp và hiệu suất
(iii) văn hóa doanh nghiệp trong chiến lược kinh doanh và marketing (iv) văn hóa doanh
nghiệp và phong cách lãnh đạo (v) Các rào cản trong văn hóa doanh nghiệp (vi) sự thay
đổi trong văn hóa doanh nghiệp.
Tiếng Anh : This module focuses on introducing the contents of corporate culture on
the basis of which to build and deploy enterprise culture program. It also focuses on
some core contents, background on organisational culture, in particular: (i) overview of
the corporate culture (ii) corporate culture and performance (iii) corporate culture
strategy business and marketing (iv) corporate culture and leadership style (vi) the
barriers in corporate culture (vi) change in corporate culture
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
Học
TT

1

Họ và tên

hàm,
học vị

Hoàng Thu
ThS.
Ba

Điện thoại

Email

0936222356 baht@tlu.edu.vn
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Chức danh,
chức vụ
Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Nguyễn Mạnh Quân, Đạo đức Kinh doanh và Văn hoá Doanh nghiệp, Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Mạnh Quân, Đạo đức kinh doanh và Văn hóa công ty - Phương pháp học
phần và hướng dẫn phân tích tình huống, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và

Số tiết

học

LT BT KT

Giới thiệu đề cương học phần
Giảng viên:
- Giới thiệu bản thân, đề cương học
phần, Giáo trình, Tài liệu tham khảo,
cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả và
thi

0,5

0

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
- Tự giới thiệu về
mình: họ tên, chức vụ,
chuyên môn, … và
4,5
các thông tin cá nhân
để sinh viên có thể
liên lạc
- Giới thiệu đề cương
học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết
quả và thi

4

- Phương pháp học tập hiệu quả
Sinh viên:
- Hỏi những vấn đề cần quan tâm
2

Chương 1: Đạo đức kinh doanh
1.1. Đạo đức và đạo đức trong kinh
doanh
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của việc nghiên cứu
Đạo đức kinh doanh đối với doanh
nghiệp
1.1.3. Các triết lý về đạo đức kinh
doanh
1.1.4. Sự phát triển của đạo đức kinh
doanh
1.1.5. Các vấn đề đạo đức trong kinh
doanh
1.1.6. Đạo đức kinh doanh và trách
nhiệm xã hội
194

TT

3

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
1.1.7. Đạo đức kinh doanh trong môi
trường toàn cầu hóa
1.2. Các biểu hiện đạo đức kinh
doanh tại Việt Nam
1.2.1. Đạo đức kinh doanh trong
thành lập và đăng ký kinh doanh
1.2.2. Đạo đức kinh doanh trong hoạt
động của doanh nghiệp
1.2.3. Đạo đức kinh doanh trong
chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp
1.3. Phương pháp và công cụ nghiên
cứu hành vi đạo đức
1.3.1. Ra quyết định về các vấn đề
liên quan đến đạo đức trong kinh
doanh
1.3.2. Các nhân tố “đầu vào”: Các tác
nhân tố “đầu ra”
1.3.3. Phân tích hành vi
1.4. Xây dựng chương trình đạo đức
kinh doanh
1.4.1. Xây dựng chương trình đạo đức
kinh doanh
1.4.2. Tổ chức thực hiện
1.4.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện
1.5. Một số tình huống nghiên cứu về
đạo đức kinh doanh
1.5.1. Quan hệ với người lao động
1.5.2. Quan hệ với đối tượng bên
ngoài
Chương 2: Văn hóa doanh nghiệp
2.1. Khái niệm và đặc điểm
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các đặc điểm của văn hóa
doanh nghiệp
2.1.3. Cấu trúc của văn hóa doanh
nghiệp
2.1.4. Tính chất mạnh yếu của văn
hóa doanh nghiệp
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Số tiết
LT BT KT

- Hướng dẫn, truyền
đạt cho sinh viên kinh
nghiệm sống, kinh
nghiệm và phương
pháp học tập để đạt
kết quả tốt
- Ra bài tập thảo luận
nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Nêu vấn đề thảo
luận
- Thảo luận theo chủ
đề giảng viên yêu cầu

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
- Ra bài tập thảo luận
nhóm
Sinh viên:

5

5

TT

4

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
2.2. Các nhân tố tạo lập văn hóa
doanh nghiệp
2.2.1. Phong cách lãnh đạo mang triết
lý văn hóa
2.2.2. Quản lý hình tượng
2.2.3. Các hệ thống trong tổ chức
2.3. Các dạng văn hoá doanh nghiệp
2.3.1. Văn hoá doanh nghiệp của
Harrion/Handy
2.3.2. Văn hoá doanh nghiệp của Deal
và Kennedy
2.3.3. Văn hoá doanh nghiệp của
Quinn và McGrath
2.3.4. Văn hoá doanh nghiệp của
Scholz
2.3.5. Văn hoá doanh nghiệp của
Draft
2.3.6. Văn hoá doanh nghiệp của
Sethia và Klinow
2.4. Các chủ thể của văn hóa doanh
nghiệp
2.4.1. Doanh nhân
2.4.2. Nhà quản trị
2.4.3. Nhân viên
2.4.4. Khách hàng và nhà cung cấp
2.4.5. Cộng đồng xã hội
Chương 3: Xây dựng và phát triển
văn hóa doanh nghiệp
3.1. Xây dựngvà phát triển văn hóa
doanh nghiệp
3.1.1. Các quan điểm xây dựng văn
hóa doanh nghiệp
3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây
dựng văn hóa doanh nghiệp
3.1.3. Quy trình xây dựng văn hóa
doanh nghiệp
3.1.4. Nội dung xây dựng văn hóa
doanh nghiệp
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Số tiết
LT BT KT

- Trả lời các câu hỏi
truy vấn
- Giải quyết tình
huống
- Đặt câu hỏi thắc
mắc về chương học
nếu cần thiết
- Thảo luận theo chủ
đề giảng viên yêu cầu

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Sử dụng hình ảnh
thực tế
- Ra bài tập thảo luận
nhóm
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
truy vấn
- Giải quyết tình
huống

5

5

TT

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
3.1.5. Quản trị quá trình thay đổi văn
hóa doanh nghiệp
3.2. Chương trình xây dựng và phát
triển văn hóa doanh nghiệp
3.2.1. Hoạch định chương trình
3.2.2. Thực thi quá trình xây dựng
văn hóa doanh nghiệp
3.2.3. Duy trì và phát triển văn hóa
doanh nghiệp

Số tiết
LT BT KT

- Đặt câu hỏi thắc
mắc về chương học
nếu cần thiết
- Thảo luận theo chủ
đề giảng viên yêu cầu

1

Kiểm tra
15

Tổng cộng

14

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:

CĐR của
CTĐT
tương ứng
6

- Nắm được khái niệm, đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp
- Nắm chắc được cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp
- Hiểu rõ các nhân tố tạo lập nên văn hóa doanh nghiệp
- Nắm rõ được các dạng văn hóa trong doanh nghiệp.
- Hiểu rõ được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt
động của một tổ chức
- Hiểu rõ mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với hiệu suất
- Hiểu rõ được vị trí của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động
marketing và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
- Hiểu rõ được mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với các
phong cách lãnh đạo
2

Kỹ năng:

12

- Áp dụng lý luận vào xây dựng các nội dung cơ bản hình thành
văn hoá doanh nghiệp trong tổ chức.
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Áp dụng lý luận để vượt qua các rào cản về văn hóa doanh
nghiệp trong tổ chức
- Áp dụng lý luận để quản lý sự thay đổi văn hóa doanh nghiệp
- Hiểu được nội dung của văn hóa doanh nghiệp
- Biết ra quyết định tốt nhất liên quan tới xây dựng và triển khai
các nội dung cơ bản hình thành văn hóa doanh nghiệp trong tổ
chức

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

14

- Có khả năng quan sát, phân tích đánh giá văn hóa doanh nghiệp
của tổ chức.
- Có khả năng vận dụng các kiến thức về văn hóa doanh nghiệp
vào việc hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các
dấu hiệu và đặc trưng văn hóa của một tổ chức cụ thể.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 209 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: TS. Trần Quốc Hưng
- Số điện thoại: 0914.562.638
- Email: hungtq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA
(Phụ trách ngành đào tạo)

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Trần Quốc Hưng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN
Accounting Ethics
Mã số: ACC105
1. Số tín chỉ: 2 (1-1-0)
2. Số tiết: tổng: 30;trong đó LT: 15;BT 15;TN 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình
thức
Bài tập ở
nhà
Bài kiểm
tra trên
lớp

Số lần

2 lần lấy điểm

Thời

Trọng

gian

số

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 2

10%

- Lần 2: Chương 4-6

- Tuần 4

10%

- Tuần 5

10%

Tuần 1-8

10%

- 30 phút
1 lần lấy điểm
- 3-4 câu tự luận

Hoạt
động trên

Mô tả

Có mặt trên lớp, Tham gia
16 buổi

lớp

thảo luận, trả lời câu hỏi của
giảng viên
Tổng điểm quá trình
- 60 phút

Thi cuối
kỳ

1

40%
1-2 tuần
sau khi

- 50 câu trắc nghiệm hoặc 2 kết thúc
câu tự luận.
học phần

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết;Thời gian thi: 60 phút
- Thành phần điểm: Điểm quá trình: 40%Điểm thi kết thúc học phần: 60%
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
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60%

Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tỷ lệ (%)

20

40

20

20

Tổng hợp Sáng tạo
0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: kế toán tài chính I, II, kế toán quản trị I
- Học phần trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần quy tắc đạo đức nghề nghiệp kế toán trang bị cho sinh viên các
tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp kế toán để trở thành nhân viên kế toán chuyên nghiệp
trong môi trường cạnh tranh ngày càng gia tăng. Nội dung của học phần bao gồm các
khái niệm, tiêu chuẩn đạo đức, quy trình, thủ tục và kỹ năng giải quyết các vấn đề và
xung đột liên quan đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.
Tiếng Anh:The Accounting Ethics course studies ethical standards of accounting
profession to become a professional accountant in an increasingly competitive
environment. The content of the course includes concepts, ethical standards, procedures
and skills to solve problems and conflicts related to accounting profession and auditing.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

PGS.TS

0936.811.916

Email
loinv@tlu.edu.vn

Chức danh,
chức vụ
GVCC,
TBM

2

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282

lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nguyễn Mạnh Quân, Đạo đức Kinh doanh và Văn hoá Doanh nghiệp, NXB Đại học
Kinh tế Quốc dân, 2007
9. Nội dung chi tiết:

200

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

- Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học

Số tiết
LT

BT

KT

0,5

- Giới thiệu đề cương học phần, cách
thức kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng, giới thiệu giáo
trình, tài liệu tham khảo.
Chương 1. Định nghĩa về đạo đức
nghề nghiệp

Giảng viên:

1.1. Các vụ scandal liên quan đến kế
toán

phần, đề cương học phần, quy
định của trường về quy định

Giới thiệu về bản thân, học

1.1.1. Vai trò của đạo đức nghề nghiệp thi, kiểm tra, phương pháp học
tập hiệu quả.
đối với nhân viên kế toán
1

1.1.2. Sự phát triển các quy tắc đạo
đức nghề nghiệp

Trình bày các nội dung liên

2,5

2

4

4

quan đến học phần.
Sinh viên:
Nghiên cứu trước giáo trình, tài
liệu tham khảo ở nhà, làm bài
tập theo hướng dẫn của giảng
viên.

2

Chương 2. Đặc điểm nghề nghiệp kế

Giảng viên:

toán

Thuyết giảng,

2.1. Các quy tắc đạo đức của các tổ
chức nghề nghiệp kế toán

Trình bày và phân tích các nội

2.1.1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
của AICPA

Nếu các tình huống đạo đức
vận dụng

2.1.2. Các quy tắc cơ bản

Sinh viên:

2.2. Các phê phán về quy tắc đạo đức

Nghiên cứu trước giáo trình, tài
liệu tham khảo ở nhà, thảo luận

2.2.1. Tính độc lập, chính trực, khách
quan
2.2.2. Trách nhiệm với khách hàng,
đồng nghiệp, xã hội và các bên liên

dung của chương.

và làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.
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2

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

KT

4

4

0

4

4

quan
Chương 3. Các quy tắc đạo đức
nghề nghiệp của kế toán viên

Giảng viên:
Thuyết giảng,

3.1. Các hành vi đạo đức trong kế toán Trình bày và phân tích các nội
dưới góc độ lý thuyết
dung của chương.
3.1.1. Sự vị kỷ
Nếu các tình huống đạo đức
3

4

3.1.2. Chủ nghĩa thực dụng

vận dụng

(utilitarianism)

Sinh viên:

3.2. Quan điểm của Kant và
Deontology

Nghiên cứu trước giáo trình, tài
liệu tham khảo ở nhà, thảo luận

3.2.1. Quy tắc đạo đức của
Deontology

và làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.

3.2.2. Các mô hình bắt buộc của đạo

Thuyết trình theo nhóm về ý

đức

nghĩa của các quy tắc đạo đức

Chương 4. Đạo đức của người làm

Giảng viên:

kế toán

Thuyết giảng,

4.1. Đạo đức trong việc công bố thông
tin kế toán

Trình bày và phân tích các nội

4.1.1. Đạo đức trong việc lập báo cáo

Nếu các tình huống đạo đức

tài chính

vận dụng

4.1.2. Đạo đức trong kế toán thuế

Sinh viên:

4.2. Đạo đức trong các hoạt động khác

Nghiên cứu trước giáo trình, tài
liệu tham khảo ở nhà, thảo luận

4.2.1. Đạo đức trong kế toán quản trị
4.2.2. Đạo đức của kiểm toán viên

dung của chương.

và làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.
Thuyết trình theo nhóm

5

Kiểm tra

1

Tổng cộng

15

202

14

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:
Hiểu và vận dụng được các quy tắc đạo đức nghề nghiệp kế toán trong lập
và công bố thông tin báo cáo tài chính, cung cấp thông tin kế toán quản
trị, báo cáo thuế và kiểm toán.

2

CĐR của
CTĐT
tương ứng

6

Kỹ năng:
Biết cách xử lý, giải quyết các tình huống khó khăn và các xung đột
trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến kế toán một cách

12

chuyên nghiệp.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Vận dụng nguyên tắc đạo đức và các tiêu chuẩn đạo đức của nhân viên kế
toán để dẫn dắt các hoạt động chuyên môn khi thực hiện các công việc
liên quan đến kế toán, tài chính.
Tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi, khả
năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để không

13, 14

ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn kế
toán, tài chính.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Đề cao đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp trong
công tác chuyên môn và trong các quan hệ xã hội.

203

17

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ
BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN
Negotiation Skills
Mã số: NS214
1. Số tín chỉ:2 (1, 1, 0)
2. Số tiết:Tổng 30;
Trong đó:LT: 15; TH: 15; BT: 0; TN: 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ, TT: 0
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình
thức
Điểm
chuyên

Số lần

Mô tả

cần

Tất cả
Đi học đầy đủ, đúng giờ, tích cực tham
các buổi
gia hoạt động học tập
học

Bài

1 lần

kiểm
lấy
tra giữa điểm

Chương 1 và chương 2

Thời gian
Cả quá trình
học

Trọng
số
10%

Giữa học phần

10%

Cuối học phần

20%

Thời gian: 60 phút

kì
Bài tập

1 lần

Chương 3

nhóm

lấy
điểm

Hình thức: 1 bản kế hoạch đàm phán +
1 video đàm phán
Tổng điểm quá trình

Thi
cuối kỳ

1

- 60 phút
- 25 câu trắc nghiệm, 1 bài tập tình
huống

40%
1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần
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60%

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích

dụng
Tỷ lệ (%)

25%

20%

25%

Tổng

Sáng tạo

hợp
20%

5%

5%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
- Học phần học trước: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về đàm phán và đàm
phán trong kinh doanh, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng đàm phán để thành công trong
công việc.
Học phần bao gồm những nội dung chính: các khái niệm trong đàm phán, các phương
thức,nguyên tắc, phong cách, các chiến lược, chiến thuật đàm phán; các yếu tố ảnh
hưởng đến đàm phán; các giai đoạn đàm phán và các kỹ năng trong đàm phán (kỹ năng
lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giải quyết bất đồng, kỹ năng
thuyết phục,...). Sau khi học xong học phần, sinh viên biết cách thức tổ chức một cuộc
đàm phán, vận dụng các chiến thuật đàm phán, các kỹ năng đàm phán trong các tình
huống cụ thể.
Tiếng Anh:
The course equips students with basic knowledge and skills in negotiations and business
negotiations to help students improve their negotiating skills.
The course consists of the main contents: concepts in negotiation, methods, principles,
styles, strategies, tactics and factors affecting the outcome of a negotiation; stages and
some basic negotiation skills: listening, observation, questioning, disagreement solving,
and persuasion .... After finishing the course, students know how to organize a
negotiation, use tactics and skills in specific situations.
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7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

1

2
3
4
5
6

Họ và tên
Phạm

Thị

Phương

Học
hàm,
học vị

Điện thoại

Th.s

0915 308 374

Thảo

Email

Chức danh,
chức vụ

phuongthao@tlu GVC, Phụ
.edu.vn

trách bộ môn

Trương Thị Hương

Th.s

098353342

truongthihuong
@tlu.edu.vn

Giảng viên

Bùi Thị Phương Thảo

Th.s

0989373159

buithiphuongtha

Giảng viên

o@tlu.edu.vn
Nguyễn Thị Hương

Th.s

0963171887

nguyenthihuong

Giảng viên

@tlu.edu.vn
Vũ Huy Vĩ

ThS.

098 656 1369

vuhuyvi@tlu.ed

Giảng viên

u.vn
Phạm Thị Hải Yến

ThS.

0982065984

phamthihaiyen

Giảng viên

@tlu.edu.vn

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Tài liệu chính
[1] Hoàng Đức Thân, Giáo trình Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh, Nhà xuất
bản Thống kê, Hà Nội, 2012
Tài liệu tham khảo
[2] Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, Nhà xuất bản
Thống kê, Hà Nội, 2007
[3] Maurice A. Bercoff, Nghệ thuật đàm phán - Cách tiếp cận của trường Harvard trong
10 câu hỏi, Nguyễn Văn Sự dịch, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2005
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu học phần

Giảng viên:

1. Sự cần thiết của học phần

- Tự giới thiệu về mình: họ tên,
chức vụ, chuyên môn, … và các
207

Số tiết
LT BT TH
1

TT

Nội dung
2. Mục tiêu học phần
3. Cấu trúc học phần
4. Phương pháp tiếp cận học
phần
5. Cách đánh giá học phần

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

thông tin cá nhân để sinh viên có
thể liên lạc
- Đặt câu hỏi cho sinh viên: Vì sao
sinh viên cần phải có kỹ năng đàm
phán?
- Trình bày lí do, mục tiêu học
phần;
- Giới thiệu đề cương học phần,
nội dung học phần, cách thức kiểm
tra, đánh giá kết quả và thi.
- Hướng dẫn, truyền đạt cho sinh
viên kinh nghiệm sống, kinh
nghiệm và phương pháp học tập để
đạt kết quả tốt.
Sinh viên:
- Thực hiện những nhiệm vụ mà
giảng viên giao cho thông qua hoạt
động làm cá nhân hoặc nhóm
- Nêu vấn đề để thảo luận

2

Chương 1:Giới thiệu về Giảng viên:
đàm phán
1. Khái niệm đàm phán
2. Các công cụ đàm phán
3. Đặc điểm đàm phán
4. Các nguyên tắc đàm phán

- Đặt câu hỏi cho sinh viên để ôn
lại bài đã học
- Thuyết trình tích cực
- Đặt câu hỏi cho sinh viên để đi
vào khám phá những nội dung của
bài học.

5. Các phương thức đàm - Chiếu sinh viên xem video đàm
phán, sau đó đặt câu hỏi để sinh
phán
viên đi vào tìm hiểu những nội
6. Các phong cách đàm phán
dung của bài học: nguyên tắc đàm
7. Các chiến lược đàm phán phán, phong cách đàm phán, chiến
8. Các yếu tố ảnh hưởng đến lược đàm phán, các yếu tố ảnh
hưởng đến đàm phán
đàm phán
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3

4

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

- Cho sinh viên thực hành đàm
phán để áp dụng những kiến thức
đã học
- Giao bài tập về nhà: sưu tầm
những câu chuyện đàm phán hay
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi của giảng viên
- Giải quyết tình huống thông qua
hoạt động thảo luận nhóm, thuyết
trình
- Thực hành đàm phán
- Đặt câu hỏi thắc mắc về nội dung
bài học (nếu có)
- Làm bài tập về nhà
3

Chương 2: Các kỹ năng cơ
bản trong đàm phán
1. Kỹ năng đặt câu hỏi và trả
lời câu hỏi
2. Kỹ năng lắng nghe
3. Kỹ năng quan sát
4. Kỹ năng xử lý mâu thuẫn
5. Kỹ năng thuyết phục

Giảng viên:
- Đặt câu hỏi cho sinh viên để ôn
lại kiến thức đã học
- Thuyết trình tích cực
- Đặt câu hỏi/ cho sinh viên thực
hành/ xem video sau đó đặt câu hỏi
để sinh viên để đi vào nội dung của
buổi học.
- Giao nhiệm vụ cho sinh viên thực
hành xử lí tình huống

3

- Giảng viên nhận xét, tổng hợp
- Giao bài tập về nhà
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi của giảng viên
- Thực hành xử lí tình huống
- Đặt câu hỏi thắc mắc về nội dung
bài học (nếu có)
- Làm bài tập về nhà
4

Kiểm tra giữa kì

2
209

3

TT
5

6

Nội dung
Chương 3: Các giai đoạn
trong đàm phán
1. Chuẩn bị đàm phán
1.1. Xác định mục tiêu
1.2. Chuẩn bị thông tin
1.3. Chuẩn bị chương trình,
kế hoạch đàm phán
1.4. Chuẩn bị nhân sự, thông
tin, năng lực cho đoàn đàm
phán
1.5. Xác định phương án thay
thế tốt nhất
1.6. Xác định chiến lược,
chiến thuật và tiến hành đàm
phán thử
1.7. Một số chuẩn bị khác
2. Tiến hành đàm phán
2.1. Mở đầu đàm phán
2.2. Trao đổi thông tin trong
đàm phán
2.3. Thương lượng
2.4. Kết thúc
3. Giai đoạn sau đàm phán
3.1. Hoàn tất thỏa thuận
3.2. Đánh giá, rút kinh
nghiệm
3.3. Tổ chức chiêu đãi hay
tặng quà
3.4. Tổ chức thực hiện hợp
đồng
Hướng dẫn ôn tập

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

Giảng viên:
- Thuyết trình tích cực
- Giao cho mỗi nhóm một nhiệm
vụ để thảo luận khám phá nội dung
bài học, sau đó trình bày.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm
chuẩn bị 01 bản kế hoạch đàm
phán và tiến hành đàm phán trên
lớp
- Giảng viên nhận xét, tổng hợp
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi của giảng viên
- Thực hiện những nhiệm vụ nhóm
mà giảng viên giao cho

4

- Đặt câu hỏi thắc mắc về nội dung
bài học (nếu có)

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Hỏi đáp
- Tổng kết các nội dung đã học
- Hướng dẫn sinh viên về cấu trúc
đề thi và cách làm bài
- Lấy phiếu phản hồi học phần
210

2

8

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TH

- Thông báo điểm quá trình học
phần
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên
Sinh viên:
-Sinh viên làm đề thi thử
- Trả lời phiếu phản hồi học phần
- Đưa ra những thắc mắc để được
giải đáp của giảng viên.
Tổng cộng

7

15

15

0

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:
Trình bày được các nội dung cơ bản về đàm phán: khái niệm đàm
phán, các phương thức đàm phán, các phong đàm phán, các
nguyên tắc đàm phán, các chiến lược đàm phán, các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình đàm phán, các giai đoạn đàm phán…

2

Kỹ năng:
- Vận dụng được các công cụ đàm phán trong kinh doanh và thực
hành các bước đàm phán trong một tình huống cụ thể.
- Phân tích được các phong cách đàm phán
- Vận dụng được các nguyên tắc đàm phán trong tình huống đàm
phán giả định và thực tế
- Xây dựng được các chiến lược đàm phán
- Bước đầu bố trí nhân sự cho đoàn đàm phán một cách hợp lý
- Áp dụng được một số kỹ năng đàm phán cơ bản: kỹ năng lắng
nghe, kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi, kỹ năng xử lýmâu thuẫn, kỹ
năng thuyết phục để đàm phán thành công.
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CĐR của
CTĐT
tương ứng

TT
3

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm
việc khác nhau.

13

- Có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công việc; có khả
năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí
tuệ tập thể.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Biết xử lý hài hoà lợi ích giữa các bên tham gia đàm phán, giữa
cá nhân với tập thể, tổ chức và quốc gia; đề cao đạo đức cá nhân
và đạo đức nghề nghiệp.
- Có ý thức tự học, rèn luyện kỹ năng đàm phán trong cuộc sống
hàng ngày và trong công việc.
- Tự tin, chủ động trong quá trình chuẩn bị và đàm phán thực tế.
- Tôn trọng đối tượng và hợp tác trong quá trình đàm phán.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 216 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:Ths. GVC Phạm Thị Phương Thảo
- Số điện thoại: 0915308374
- Email: phuongthao@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA
(Phụ trách ngành đào tạo)

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

TS Đỗ Văn Quang

Phạm Thị Phương Thảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH I
Financial Accounting I
Mã số: ACC201
1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0)
2. Số tiết : Tổng: 45;trong đó LT: 30; BT 15; TL 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ, TT: 0.
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập về nhà

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 2

5%

điểm

- Lần 2: Chương 4-6

- Tuần 5

5%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

- Tuần 7

20 %

Các buổi

Có mặt trên lớp, tham
gia thảo luận, trả lời

Tuần 1-8

10%

Bài kiểm tra trên
lớp
Hoạt động trên
lớp

Mô tả

Thời gian

Trọng số

câu hỏi của giảng viên
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

40 %

- 90 phút

1-2 tuần sau

- Câu hỏi lý thuyết
vàbài tập vận dụng

khi kết thúc
học phần

60 %

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Thành phần điểm: Điểm quá trình: 40%Điểm thi kết thúc học phần: 60%
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20

20

40

20

0

0
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5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần trước: Nguyên lý kế toán
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:
Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản của kế toán tài chính như: vai tròcủa kế
toán, nguyên tắc kế toán, nội dung, yêu cầu, hình thức kế toán, quy định về lập, bảo
quản, lưu trữ chứng từ, sử dụng tài khoản và mở sổ kế toán trong các doanh nghiệp sản
xuất.
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, tổng quát và chuyên sâu về
kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh như: Kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; Kế toán
tài sản cố định; Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, giúp người học nắm
được những kiến thức và áp dụng vào thực tiễn, tiếp tục nghiên cứu các học phần chuyên
ngành ở bậc cao hơn.
Tiếng Anh :
This modulesuppliesthe basic knowledge of financial accounting as: role of accounting,
accounting principles, accounting documents and records in manufacturing enterprises.
This coursealso supplies the basic, general and indepth knowledge about the financial
accounting in manufacturing enterprises as: accounting of salaries and salary
deductions; accounting
materials,
tools
and
supplies; Fixed
asset
accounting; Accounting gathers cost and product cost; accounting sales and determine
business results. This is the foundation for learners to continue studies in higher
education.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

PGS.TS 0936.811.916

Email
loinv@tlu.edu.vn

Chức
danh,
chức vụ
GVCC,
TBM

2

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

214

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

3

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Vũ Lê Lam

Thạc sĩ

0943.960.148

lamvl@tlu.edu.vn

Giảng viên

8

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

Email

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Kế toán tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2011.
[2] Nghiêm Văn Lợi, Bài tập Kế toán tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2011
Tài liệu tham khảo:
[1] Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2018.
[2] Trương Thị Thủy và cộng sự (2009), Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp,
NXB Tài chính.
[3] Đặng Thị Loan, GT Kinh kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, NXB ĐH
KTQD, 2013.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Giới thiệu đề cương học phần và các quy định - Giới thiệu đề
của lớp học.
cương học
phần, cách thức
kiểm tra, đánh
giá kết quả.
1

- Cung cấp bài
giảng, giới
thiệu giáo trình,
tài liệu tham
khảo
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Số tiết
LT
0,5

BT

KT

TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT

BT

KT

2,5

0

0

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của kế toán Giảng viên:
tài chính trong các doanh nghiệp

- Thuyết giảng

1.1. Vai trò và nhiệm vụ kế toán trong doanh và giải thích nội
nghiệp
dung liên quan
1.1.1. Vai trò của kế toán trong quản lý

đến học phần.

1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tài chính trong doanh - Trả lời các
câu hỏi của sinh
nghiệp
1.2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản

viên.

1.2.1. Cơ sở dồn tích

Sinh viên:

1.2.2. Hoạt động liên tục

- Trả lời các câu
hỏi truy vấn

1.2.3. Giá gốc

- Nghiên cứu
trước
giáo

1.2.4. Phù hợp
1.2.5. Nhất quán

trình, tài liệu

1.2.6. Thận trọng
2

tham khảo ở
nhà.

1.2.7. Trọng yếu

1.3. Nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính - Làm bài tập
trong doanh nghiệp
theo hướng dẫn
1.3.1. Nội dung của kế toán tài chính trong doanh của giảng viên.
nghiệp
1.3.2. Các yêu cầu của thông tin kế toán tài chính
trong doanh nghiệp
1.4. Hình thức kế toán
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký chứng từ
1.4.5. Kế toán trên máy vi tính
1.5. Các quy định về lập, bảo quản, lưu trữ chứng
từ, sử dụng tài khoản và mở sổ kế toán
1.5.1. Quy định về lập, sử dụng, bảo quản và lưu
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Số tiết
LT

BT

KT

3

2

0

6

3

0

trữ chứng từ kế toán
1.5.2. Quy định về sử dụng hệ thống tài khoản kế
toán và ghi sổ kế toán
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo Giảng viên:
lương
- Thuyết giảng
2.1. Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản và giải thích nội
trích theo lương trongdoanh nghiệp
2.1.1. Phân loại tiền lương trong doanh nghiệp

dung liên quan
đến học phần.

2.1.2. Quỹ lương trong doanh nghiệp

- Trả lời các

2.1.3. Các khoản trích theo lương trong doanh câu hỏi của sinh
viên.
nghiệp
3

2.1.4. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán Sinh viên:
tiền lương và các khoản trích theo lương trong - Trả lời các câu
hỏi truy vấn
doanh nghiệp
2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo - Nghiên cứu
trước
giáo
lương trong doanh nghiệp
trình, tài liệu
2.2.1. Kế toán chi tiết
tham khảo ở

2.2.2. Kế toán tổng hợp

nhà.
- Làm bài tập
theo hướng dẫn
của giảng viên.

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

Giảng viên:

3.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế - Thuyết giảng
toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong và giải thích nội
doanh nghiệp
dung liên quan
4

3.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ, dụng đến học phần.
cụ

- Trả lời các

3.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ, câu hỏi của sinh
viên.
dụng cụ
3.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ Sinh viên:
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dụng cụ

Số tiết
LT

BT

KT

6

3

0

- Trả lời các câu

3.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu, công cụ hỏi truy vấn
dụng cụ
- Nghiên cứu
giáo
3.2.1. Phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trước
3.2.2. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trình, tài liệu
tham khảo ở
3.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng
nhà.
cụ
- Làm bài tập
3.3.1. Chứng từ sử dụng
theo hướng dẫn
3.3.2. Phương pháp kế toán chi tiết
của giảng viên.
3.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ
dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
3.4.1. Tài khoản sử dụng
3.4.2. Kế toán nhập kho nguyên vật liệu, công cụ,
dụng cụ
3.4.3. Kế toán xuất kho nguyên vật liệu
3.4.4. Đánh giá lại nguyên vật liệu, công cụ, dụng
cụ
3.4.5. Kế toán xuất kho công cụ dụng cụ
3.4.6. Kế toán kết quả kiểm kê nguyên vật liệu,
công cụ dụng cụ
3.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ,
dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
3.5.1. Tài khoản sử dụng
3.5.2. Trình tự hạch toán
3.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.6.1. Một số quy định về dự phòng giảm giá hàng
tồn kho
3.6.2. Tài khoản sử dụng
3.6.3. Phương pháp kế toán
5

Kế toán tài sản cố định

Giảng viên:
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Nội dung

4.1. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán - Thuyết giảng
tài sản cố định

và giải thích nội

4.1.1. Khái niệm tài sản cố định

dung liên quan
đến học phần.

4.1.2. Đặc điểm của tài sản cố định
4.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định
4.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định
4.2.1. Phân loaịtài sản cố định

- Trả lời các
câu hỏi của sinh
viên.
Sinh viên:

4.2.2. Đánh giá tài sản cố định
4.3. Kế toán tăng, giảm tài sản cố định

- Trả lời các câu
hỏi truy vấn

4.3.1. Chứng từ sử dụng, trình tự lập, xử lý và
- Nghiên cứu
luân chuyển chứng từ
trước
giáo
4.3.2. Tài khoản kế toán
trình, tài liệu
4.3.3. Kế toán tăng TSCÐ
tham khảo ở
4.3.4. Kế toán giảm TSCĐ

nhà.

4.4. Kế toán TSCĐ thuê ngoài

- Làm bài tập
theo hướng dẫn

4.4.1. Kế toán TSCĐ thuê tài chính
4.4.2. Kế toán TSCĐ thuê hoạt động
4.5. Kế toán khấu hao TSCĐ
4.5.1. Hao mòn và khấu hao TSCĐ
4.5.2. Tính khấu hao TSCĐ
4.5.3. Tài khoản hạch toán
4.5.4. Hạch toán khấu hao
4.6. Kế toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ
4.6.1.Kế toán sửa chữa TSCĐ
4.6.2. Kế toán nâng cấp TSCĐ
4.7. Kế toán kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ
4.7.1. Kế toán đánh giá lại TSCĐ
4.7.2. Kế toán TSCĐ thừa thiếu khi kiểm kê
4.8. Kế toán chi tiết TSCĐ và trình bày thông tin
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của giảng viên.

Số tiết
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BT

KT
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Số tiết
LT

BT

KT

6

3

0

trên báo cáo tài chính
4.8.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định
4.8.2. Trình bày thông tin về tài sản cố định trên
báo cáo tài chính
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản Giảng viên:
phẩm
- Thuyết giảng
5.1. Nội dung, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản và giải thích nội
xuất và tính giá thành sản phẩm

dung liên quan
5.1.1. Bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản đến học phần.
phẩm

- Trả lời các
5.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản câu hỏi của sinh
viên.
xuất và tính giá thành sản phẩm
5.1.3. Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm

Sinh viên:

- Trả lời các câu
5.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính hỏi truy vấn
- Nghiên cứu
giá thành sản phẩm
5.2. Kế toán chi phí sản xuất

6

5.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
5.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở
5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
5.3.1. Phương pháp giản đơn (Phương pháp tính

trước

giáo

trình, tài liệu
tham khảo ở
nhà.

trực tiếp)

- Làm bài tập
theo hướng dẫn

5.3.2. Phương pháp hệ số

của giảng viên.

5.3.3. Phương pháp tỷ lệ
5.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí
5.3.5. Phương pháp liên hợp
5.4. Phương án tính giá thành sản phẩm trong một
số loại hình doanh nghiệp
5.4.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn
5.4.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng
5.4.3. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp chế biến
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6

3

1

liên tục
5.4.4. Kế toán chi phí sản xuất ở doanh nghiệp có
bộ phận sản xuất phụ
5.4.5.Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán
định mức
5.5 Kế toán kết chuyển chi phí và giá thành sản
xuất sản phẩm hoàn thành
5.5.1. Tài khoản sử dụng
5.5.2. Phương pháp kế toán
5.6. Sổ kế toán
5.6.1. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
5.6.2. Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết Giảng viên:
quả kinh doanh

- Thuyết giảng

6.1. Khái niệm thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và giải thích nội
và nhiệm vụ của kế toán

dung liên quan
đến học phần.

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, tiêu thụ - Trả lời các
câu hỏi của sinh
thành phẩm
viên.
6.2. Kế toán thành phẩm
7

- Ra đề kiểm tra

6.2.1. Đánh giá thành phẩm

cho sinh viên

6.2.2. Kế toán chi tiết

Sinh viên:

6.2.3. Kế toán tổng hợp

- Trả lời các câu

6.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm

hỏi truy vấn

6.3.1. Một số quy định

- Làm bài kiểm
tra

6.3.2. Kế toán chi tiết
6.3.3. Kế toán tổng hợp

- Nghiên cứu

6.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN

trước

giáo

6.4.1. Khái niệm, nội dung chi phí bán hàng và trình, tài liệu
chi phí quản lý doanh nghiệp.
tham khảo ở
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6.4.2. Tài khoản sử dụng.

nhà.

6.4.3. Phương pháp hạch toán.
6.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

- Làm bài tập
theo hướng dẫn

6.5.1. Nội dung

của giảng viên.

Số tiết
LT

BT

KT

6.5.2. Tài khoản sử dụng
6.5.3. Phương pháp hạch toán
Kiểm tra

1
Tổng cộng

30

15

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Nắm được các quy định của luật kế toán.
- Hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp.
- Hiểu rõ một số chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

1, 2, 3, 5

- Nắm vững quy trình thủ tục thu thập và xử lý thông tin kế toán.
- Nắm vững quy định sử dụng chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kế
toán theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
2

Kỹ năng:
- Thành thạo lập chứng từ, ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
- Biết cách lập báo cáo tài chính thành thạo
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7, 9

1

TT
3

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

13, 14, 15,

- Có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng được trang bị từ học

16

phần này để dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt
động thu thập, xử lý thông tin, lập báo cáo tài chính.
- Có khả năng tự định hướng, tự học tập, nghiên cứu, cập nhật những thay
đổi của chuẩn mực, chế độ kế toán thích nghi với môi trường làm việc
luôn thay đổi.
- Khả năng điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động
chuyên môn.
- Có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn về kế toán tài chính và lập báo
cáo tài chính.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá
nhân, tập thể và quốc gia.
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ

17

động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Có tinh thần học tập
suốt đời. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH II
FinancialAccounting 2
Mã số : ACC202
1. Số tín chỉ (lý thuyết/bài tập): 3 (2-1)
2. Số tiết : Tổng: 45
Trong đó LT: 30 ;BT: 14; KT: 1
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp
Hoạt động trên
lớp

Số lần

Mô tả

Thời gian

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 7-9

- Tuần 3

5%

điểm

- Lần 2: Chương 1013

- Tuần 6

5%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 1-2 câu tự luận

- Tuần 7

20 %

Tuần 1-8

10%

Có mặt trên lớp,
Tham gia thảo luận,

15 buổi

trả lời câu hỏi của
giảng viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

Trọng số

40 %

- 90 phút
- Câu hỏi lý thuyết

1-2 tuần sau
khi kết thúc

vàbài tập vận dụng

học phần

60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20

20

40

20

0

0
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5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần trước: Kế toán tài chính I
- Học phần song hành: không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần kế toán tài chính II bao gồm 7 chương từ là toàn bộ phần nội dung
kiến thức cơ bản của kế toán các nội dung ngoài kế toán các phần hành kế toán chủ yếu
của doanh nghiệp (đã được học môn kế toán tài chính I). Học phần này trang bị kiến
thức cho sinh viên về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán, các
sổ kế toán, các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được áp dụng cho các nội dung như kế
toán đầu tư tài chính, kế toán phân phối lợi nhuận, kế toán tài sản bằng tiền, kế toán các
khoản phải thu, kế toán các khoản nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo
tài chính.
Tiếng Anh :The second financial accounting consists of 7 chapters covering the entire
contents of the basic knowledge of accounting except the major accounting sections of
the enterprise (having studied at the first financial accounting). This subject equips
students with documents, accounts, books, accounting principles and standards that
apply to such financial investment accounting, profit distribution accounting, cash
accounting, accounts receivable, accounting for liabilities, owner's equity accounting,
financial statements.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

PGS.TS

0936.811.916

Email
loinv@tlu.edu.vn

Chức
danh,
chức vụ
GVCC,
TBM

2

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

3

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Vũ Lê Lam

Thạc sĩ

0943.960.148

lamvl@tlu.edu.vn

Giảng viên
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TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

Email

8

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Kế toán tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2011.
[2] Nghiêm Văn Lợi, Bài tập Kế toán tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2011
Tài liệu tham khảo:
[1] Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2018
[2] Trương Thị Thủy và cộng sự (2009) Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp,
NXB Tài chính.
[3] Đặng Thị Loan (2013), GT Kinh kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, NXB
ĐH KTQD.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Hoạt động
giảng dạy

Nội dung
Giới thiệu đề cương học phần và các quy
định của lớp học.

- Giới thiệu đề
cương học phần,
cách thức kiểm
tra, đánh giá kết
quả.

Số tiết
LT

BT

KT

2

0

0,5

- Cung cấp bài
giảng, giới thiệu
giáo trình, tài
liệu tham khảo
2

Chương 7: Kế toán đầu tư tài chính và hoạt Giảng viên:
động khác.
7.1. Kế toán đầu tư tài chính
7.1.1. Kế toán chứng khoán kinh doanh

- Trình bày,
phân tích nội
dung bài giảng

- Nêu tình
7.1.2. Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn huống thảo luận
7.2. Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư chứng Sinh viên:
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3,5

TT

Hoạt động
giảng dạy

Nội dung
khoán

7.2.3. Trình tự hạch toán

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham
khảo và làm bài
tập ở nhà

7.3. Kế toán chi phí và thu nhập khác

- Nghe giảng,

7.3.1. Nội dung

- Thảo luận và
thuyết trình

7.2.1. Nguyên tắc hạch toán
7.2.2. Tài khoản hạch toán

7.3.2. Tài khoản sử dụng 7.3.3. Phương pháp

Số tiết
LT

BT

KT

4

2

0

hạch toán
7.4. Kế toán chi phí thuế TNDN, thuế thu nhập
hoãn lại phải trả, tài sản thuế thu nhập hoãn lại
7.4.1. Xác định chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hoãn lại, thuế thu nhập hoãn lại phải trả
và tài sản thuế thu nhập hoãn lại
7.4.2. Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả và
tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3

Chương 8: Kế toán phân phối lợi nhuận

Giảng viên:

8.1. Kế toán phân phối lợi nhuận trong doanh - Trình bày,
nghiệp nhà nước và trong các công ty trách phân tích nội
dung bài giảng
nhiệm hữu hạn
- Nêu tình
8.1.1. Kế toán tạm phân phối lợi nhuận theo kế
huống thảo luận
hoạch
Sinh viên:
8.1.2. Kế toán phân phối chính thức lợi nhuận
- Nghiên cứu
khi quyết toán được duyệt
trước bài giảng,
8.2. Kế toán phân phối lợi nhuận trong công ty tài liệu tham
khảo và làm bài
cổ phần
tập ở nhà
8.2.1. Các vấn đề chung về chia cổ tức trong
- Nghe giảng,
công ty cổ phần
- Thảo luận và
8.2.2. Chia cổ tức cho nhiều loại cổ phiếu
thuyết trình
8.2.3. Chia cổ tức bằng tiền
8.2.4. Chia cổ tức bằng cổ phiếu
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TT

Hoạt động
giảng dạy

Nội dung

Số tiết
LT

BT

KT

4

2

0

4

2

0

8.2.5. Chia cổ tức bằng tài sản
4

Chương 9: Kế toán tài sản bằng tiền

Giảng viên:

9.1. Kế toán tiền Việt Nam

- Trình bày,
phân tích nội
dung bài giảng

9.1.1. Yêu cầu quản lý, nguyên tắc hạch toán
9.1.2. Kế toán chi tiết
9.1.3. Kế toán tổng hợp

- Nêu tình
huống thảo luận

9.2. Kế toán ngoại tệ

Sinh viên:

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
9.2.2. Tài khoản sử dụng
tài liệu tham
9.2.3. Hạch toán ngoại tệ phát sinh trong giai khảo và làm bài
đoạn sản xuất kinh doanh
tập ở nhà
9.2.1. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ

9.2.4. Hạch toán ngoại tệ trong giai đoạn đầu tư - Nghe giảng,
xây dựng cơ bản trước hoạt động

- Thảo luận và
9.2.5. Đánh giá tài sản, nợ bằng ngoại tệ cuối thuyết trình
năm tài chính
9.3. Sổ kế toán tổng hợp
9.3.1. Trình tự luân chuyển
9.3.2. Sổ kế toán
5

Chương 10: Kế toán các khoản phải thu

Giảng viên:

10.1. Kế toán các khoản phải thu nội bộ

- Trình bày,
phân tích nội
dung bài giảng

10.1.1. Tài khoản kế toán
10.1.2. Phương pháp kế toán
10.2. Kế toán các khoản phải thu khác

- Nêu tình
huống thảo luận

10.2.1. Tài khoản hạch toán

Sinh viên:

10.2.2. Phương pháp kế toán

10.3.2. Phương pháp kế toán

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham
khảo và làm bài
tập ở nhà

10.4. Kế toán các khoản tạm ứng

- Nghe giảng,

10.3. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
10.3.1. Tài khoản hạch toán
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TT

Hoạt động
giảng dạy

Nội dung
10.4.1. Tài khoản hạch toán

6

10.4.2. Phương pháp kế toán

- Thảo luận và
thuyết trình

Chương 11: Kế toán các khoản nợ phải trả

Giảng viên:

11.1. Kế toán vay ngắn hạn

- Trình bày,
phân tích nội
dung bài giảng

11.1.1. Tài khoản hạch toán
11.1.2. Phương pháp kế toán
11.2. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả

- Nêu tình
huống thảo luận

11.2.1. Tài khoản hạch toán

Sinh viên:

11.2.2. Phương pháp kế toán

11.3.2. Phương pháp kế toán

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham
khảo và làm bài
tập ở nhà

11.4. Kế toán vay và nợ dài hạn

- Nghe giảng,

11.4.1. Tài khoản hạch toán

- Thảo luận và
thuyết trình

11.3. Kế toán các khoản phải trả phải nộp khác
11.3.1. Tài khoản hạch toán

11.4.2. Phương pháp kế toán
11.5. Kế toán phát hành trái phiếu
11.5.1. Tài khoản hạch toán
11.5.2. Phương pháp kế toán
11.6. Kế toán phải trả nội bộ
11.6.1. Tài khoản hạch toán
11.6.2. Phương pháp kế toán
11.7. Kế toán dự phòng phải trả
11.7.1. Tài khoản hạch toán
11.7.2. Phương pháp kế toán
11.8. Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi
11.8.1. Tài khoản hạch toán
11.8.2. Phương pháp kế toán
11.9. Kế toán quỹ phát triển khoa học và công
nghệ
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Số tiết
LT

BT

KT

5

2

0

TT

Hoạt động
giảng dạy

Nội dung

Số tiết
LT

BT

KT

4

2

0

5

2

11.9.1. Tài khoản hạch toán
11.9.2. Phương pháp kế toán
7

Chương 12: Kế toán vốn chủ sở hữu

Giảng viên:

12.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh

- Trình bày,
phân tích nội
dung bài giảng

12.1.1. Tài khoản hạch toán
12.1.2. Phương pháp kế toán
12.2. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nêu tình
huống thảo luận

12.2.1. Tài khoản hạch toán

Sinh viên:

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
12.3. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp
tài liệu tham
12.3.1. Kế toán quỹ đầu tư phát triển
khảo và làm bài
12.3.2. Kế toán quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tập ở nhà
12.3.3. Kế toán quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Nghe giảng,
12.2.2. Phương pháp kế toán

12.4. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Thảo luận và
thuyết trình
12.4.1. Tài khoản hạch toán
12.4.2. Phương pháp kế toán
8

Giảng viên:

Chương 13: Báo cáo tài chính

13.1. Tác dụng, nội dung, yêu cầu của báo cáo - Trình bày,
phân tích nội
tài chính
dung bài giảng
13.1.1. Ý nghĩa, tác dụng của báo cáo tài chính
- Nêu tình
huống thảo luận
13.1.2. Nội dung của báo cáo tài chính
Sinh viên:
13.1.3. Thời hạn và yêu cầu lập báo cáo tài - Nghiên cứu
chính
trước bài giảng,
tài liệu tham
13.2. Bảng cân đối kế toán
khảo và làm bài
13.2.1. Tác dụng của Bảng cân đối kế toán
tập ở nhà
13.2.2. Nguyên tắc và trình bày Bảng cân đối kế
toán
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- Nghe giảng,
- Thảo luận và
thuyết trình

TT

Hoạt động
giảng dạy

Nội dung

Số tiết
LT

BT

KT

13.2.3. Nội dung của Bảng cân đối kế toán
13.2.4. Cơ sở và phương pháp lập Bảng cân đối
kế toán
13.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
13.3.1. Tác dụng Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh
13.3.2. Nội dung của Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh
13.3.3. Cơ sở và phương pháp lập lập Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh
13.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
13.4.1. Tác dụng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
13.4.2. Nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
13.4.3. Cơ sở và phương pháp lập Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ
13.5. Thuyết minh báo cáo tài chính
13.5.1. Tác dụng
13.5.2. Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh
báo cáo tài chính
13.5.3. Phương pháp tính các chỉ tiêu
Kiểm tra

1
Tổng cộng

30

14

10. Chuẩn đầu ra của học phần

TT

1

CĐR của học phần

Kiến thức:

CĐR
của
CTĐT
tương
ứng
2, 3, 5
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1

TT

CĐR của học phần

CĐR
của
CTĐT
tương
ứng

- Nắm vững các khái niệm, các nguyên tắc kế toán, phương pháp kế
toán của từng loại tài sản, nguồn vốn và các hoạt động của doanh
nghiệp.
- Nắm được quy trình, thủ tục và phương pháp kế toán các hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
- Nắm vững phương pháp, Kỹ thuậtthu thập và xử lý thông tin, lập báo
cáo tài chính.
- Biết cách đo lường, ghi nhận, tính toán các chỉ tiêu vào sổ kế toán.
- Biết cách lập báo cáo tài chính.
2

Kỹ năng:
- Kỹ năng tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế
toán để thu thập và cung cấp thông tin theo yêu cầu của người sử
dụng.

7, 9, 12

- Thành thạo lập và trình bày báo cáo kế toán trong doanh nghiệp.
- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với đồng nghiệp và bộ phận trong
tổ chức.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong đo
lường, ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế ở doanh nghiệp.
- Có khả năng tự nghiên cứu, học tập để thích nghi với môi trường
làm việc luôn thay đổi.
- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên
quan đến kế toán tài chính.

13, 14,
15, 16

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong
các hoạt động lập báo cáo tài chính.
- Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, tư vấn, xử
lý các vấn đề phức tạp về kế toán và BCTC.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội
- Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể.
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ
động cập nhật kiến thức.
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐỀCƯƠNG HỌC PHẦN

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Trình độ đào tạo: Đại học

BỘMÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ
Developing Management Skills
Mã số:COS111
1. Số tín chỉ: 2 (1-1-0)
2. Số tiết: Tổng: 30;
Trong đó: LT: 15; TH: 14; KT: 1; TN.0..; ĐA: .0..; BTL:..0..; TQ, TT..0..
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình
thức
Điểm
chuyên
cần
Bài
kiểm
tra giữa

Số lần

Mô tả

Tất cả
các

Đi học đầy đủ, đúng giờ, tích cực tham gia

buổi
học
1 lần
lấy
điểm

kì

hoạt động học tập, hoàn thành những nhiệm
vụ mà giảng viên giao
Bài viết cá nhân về các kỹ năng đã học.
Bài viết phân tích SWOT bản thân 600 từ.

Thời gian

Cả
quá trình
Giữa

Trọng
số

10%

10%

học phần

Đánh giá việc sử dụng thời gian của bản thân
và đề xuất phương án sử dụng thời gian hiệu
quả

Bài tập
nhóm

1 lần
lấy

Mỗi nhóm chuẩn bị một chủ đề do giảng
viên giao và trình bày trước lớp.

Cuối

20%

học phần

điểm
Tổng điểm quá trình
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40%

Hình
thức

Số lần

Thi

Mô tả

1 lần

cuối kỳ

-

Thi viết

-

Thời gian thi: 60 phút

-

Cấu trúc đề thi: 25 câu trắc nghiệm,

Thời gian

Trọng
số

1-2 tuần

60%

sau khi kết
thúc học
phần

1 câu tự luận

- Cấu trúc đề thi: theo thang nhận thức Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

25%

20%

25%

20%

5%

5%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
- Học phần học trước: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt: Học phần Phát triển kỹ năng quản trị trang bị cho sinh viên KHOA KINH
TẾ VÀ QUẢN LÝTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI những kiến thức, kỹ năng cơ
bản về tự nhận thức bản thân, quản trị cảm xúc, quản trị xung đột, quản trị sự thay đổi,
cách tạo động lực cho bản thân và người khác, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng ứng
tuyển để sinh viên áp dụng vào trong học tập, công việc và cuộc sống.
Tiếng Anh: The Developing Management Skills course will equip students with basic
knowledge

and

skills

in

self-awareness,

emotional

management,

conflict

management,change management, self-motivation and others motivation, teamwork and
application to apply in their study, work and life.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
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Điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

Phạm Thị Phương Thảo Th.s

0915308374

phuongthao@tl
u.edu.vn

GVC. Phụ
trách BM

Phạm Thị Hải Yến

Th.s

0982065984 phamthihaiyen
@tlu.edu.vn

Vũ Huy Vĩ

Th.s

0986561369 vuhuyvi@tlu.ed Giảng
u.vn
viên

Trương Thị Hương

Th.s

098353342

truongthihuong
@tlu.edu.vn

Giảng
viên

Bùi Thị Phương Thảo

Th.s

0989373159

buithiphuongth
ao@tlu.edu.vn

Giảng
viên

Nguyễn Thị Hương

Th.s

0938936990 nguyenthihuon

Giảng

TT

1
2
3
4
5
6

Học
hàm,
họcvị

Họ
và tên

g@tlu.edu.vn

Giảng
viên

viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1]. Ngô Kim Thanh, Nguyễn Thị Hoài Dung, Giáo trình Kỹ năng quản trị, NXB Đại
học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2012.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Cẩm nang kinh doanh Harvard, Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, Trần Thị Bích
Nga, Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thu Hà biên dịch, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí
Minh, 2006.
[2] John Kador, 201 câu hỏi hay nhất có thể đặt ra cho nhà tuyển dụng: Tỏa sáng
trong phỏng vấn tuyển dụng, Hải Hà, Hải Vân, Thế Ninh dịch, NXB Tri thức, Hà
Nội, 2006.
[3] Matthew J. Deluca, Nanette F. Deluca, Những câu trả lời hay nhất cho 201 câu
hỏi phỏng vấn: Tỏa sáng trong phỏng vấn tuyển dụng, Trung Kiên, Thanh Hiền dịch,
NXB Tri thức, Hà Nội, 2006.
[4] Alpha Books, Bản CV hoàn hảo: Kỹ năng soạn hồ sơ ứng tuyển ấn tượng nhất,
Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2015
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[5] Michael K. Badawy, Developing managerial skills in engineers and scientists:
succeeding as a technical manager, Van Nostrand Reinhold, New York, 1995.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Sốtiết
LT

BT

Phần 1. KỸ NĂNG
VIẾT BÁO CÁO
1

Giới

thiệu

phần

học Giảng viên:
- Thuyết giảng

1. Sự cần thiết của - Hỏi đáp
học phần
- Sử dụng ví dụ thực tế
2. Mục tiêu học - Tự giới thiệu về mình: họ tên, chức
phần

vụ, chuyên môn, … và các thông tin

3. Cấu trúc học cá nhân để sinh viên có thể liên lạc

0,5

- Giới thiệu đề cương học phần, nội
4. Phương pháp dung học phần, cách thức kiểm tra,
đánh giá kết quả và thi
tiếp cận học
Sinh viên:
phần
- Trả lời các câu hỏi của giảng viên
phần

- Nêu vấn đề thảo luận
2

Chương

Kỹ Giảng viên:
năng tự nhận thức - Thuyết giảng
bản thân

1:

- Hỏi đáp

1.1. Khái niệm tự - Thảo luận nhóm
nhận thức
- Sinh viên làm bài trắc nghiệm “Tôi
1.2. Ý nghĩa của tự là ai?”

1,5

nhận thức

- Yêu cầu sinh viên thảo luận để rút
1.3. Các yếu tố của ra ý nghĩa của tự nhận thức
Giới thiệu về tự nhận thức và ý nghĩa
tự nhận thức
1.4. Quá trình tự của việc tự nhận thức bản thân, các
yếu tố của tự nhận thức.
nhận thức
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2

KT

TT

Nội dung
1.5. Kỹ

năng

Hoạt động dạy và học

Sốtiết
LT

BT

2

3

tự - Nêu quá trình tự nhận thức và các
kỹ năng cần có trong quá trình tự

nhận thức

nhận thức
- Cho sinh viên xem video khám phá
sức mạnh bản thân
Sinh viên:
- Sinh viên thực hiện hoạt động về tự
nhận thức
- Sinh viên trình bày kết quả thảo
luận nhóm về tầm quan trọng của tự
nhận thức.
- Sinh viên xem video khám phá sức
mạnh bản thân
- Bài tập về nhà: Dùng SWOT hoàn
thành 01 bản đánh giá bản thân
3

Chương

2:

Kỹ Giảng viên:
năng quản trị cảm - Thuyết giảng
xúc
2.1.

- Hỏi đáp
Khái

niệm - Thảo luận nhóm
quản trị cảm xúc
- Yêu cầu sinh viên liệt kê những điều
2.2. Vai trò của kiểm soát được và không kiểm soát
được.
quản trị cảm xúc
2.3. Quản trị cảm - Đưa tình huống thực tế về quản trị
cảm xúc
xúc tích cực
2.4. Quản trị cảm - Giới thiệu về quản trị cảm xúc, vai
trò và cách thức quản trị cảm xúc
xúc tiêu cực
Sinh viên:
2.5. Quản trị cảm
- Sinh viên thảo luận và trình bày
xúc trong thời gian
trước lớp
dài
- Sinh viên giải quyết tình huống thực
tế về kiểm soát cảm xúc để đưa ra các
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Nội dung

Hoạt động dạy và học

Sốtiết
LT

BT

1

2

1

1

giải pháp quản trị cảm xúc trong công
việc và cuộc sống.
4

Chương

3:

Kỹ Giảng viên:

năng quản trị thời

- Thuyết giảng

gian

- Hỏi đáp

3.1. Khái niệm quản

- Thảo luận nhóm

trị thời gian
việc quản trị thời

- Cho sinh viên làm bài trắc
nghiệm việc sử dụng thời gian
của bản thân

gian

- Trình chiếu video về lãng phí

3.2. Ý nghĩa của

3.3. Nguyên nhân
gây lãng phí thời
gian
3.4. Các bước quản
trị thời gian hiệu quả

thời gian
- Phân tích ý nghĩa của việc quản
trị thời gian
- Hướng dẫn sinh viên một số Kỹ
thuậtvề quản lý thời gian
Sinh viên:

3.5. Một số Kỹ
-Sinh viên làm bài trắc nghiệm việc
thuậtquản trị thời
sử dụng thời gian của bản thân
gian
- Nhóm sinh viên thảo luận và trình
bày về các nguyên nhân gây ra lãng
phí thời gian
- Xây dựng 01 bản kế hoạch làm việc
theo một trong số các Kỹ thuậtđã
được hướng dẫn
5

Chương

4:

Kỹ Giảng viên:

năng tạo động lực

- Thuyết giảng

4.1. Khái niệm tạo - Hỏi đáp
động lực
- Thảo luận nhóm
4.2. Vai trò của việc
- Sinh viên giải quyết tình huống thực
tạo động lực
tế về cách thức tạo động lực
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KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Sốtiết
LT

BT

KT

4.3. Những nhân tố - Phân tích vai trò của tạo động lực
ảnh hưởng đến trong công việc và cuộc sống cũng
động lực của con như các nguyên nhân ảnh hưởng tới
động lực.
người
4.4. Các lý thuyết - Giới thiệu một số thuyết tạo động
cơ bản về tạo động lực và cách thức tạo động lực
lực
4.5. Một số cách

Sinh viên:

thức tạo động lực

nhóm về vai trò của tạo động lực và
các nguyên nhân ảnh hưởng

- Sinh viên trình bày kết quả thảo luận

- Thực hành các cách tạo động lực
ngay tại lớp đối với các bạn trong
nhóm.
6

Kiểm tra giữa kỳ

7

Chương

2

Sinh viên làm bài kiểm tra viết

5:

Kỹ Giảng viên:
năng quản trị xung - Thuyết giảng
đột

- Hỏi đáp

5.1. Khái niệm quản - Thảo luận nhóm
trị xung đột
-Đưa tình huống về xung đột để sinh
5.2. Ý nghĩa của viên giải quyết
quản trị xung đột

- Cho các nhóm sinh viên thảo luận
5.3. Phân loại xung các nội dung: phân loại xung đột, các
bước quản trị xung đột; các chiến
đột
lược quản trị xung đột
5.4. Nguyên nhân
- Giới thiệu về xung đột, các loại
dẫn đến xung đột
xung đột và ý nghĩa của quản trị xung
5.5. Các bước quản
đột
trị xung đột
- Cho sinh viên thực hành quản trị
5.6. Các chiến lược xung đột qua tình huống
quản trị xung đột
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1

1

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Sốtiết
LT

BT

1

2

3

1

- Hướng dẫn các bước quản trị xung
đột và các chiến lược quản trị xung
đột
Sinh viên:
- Trình bày kết quả thảo luận nhóm
- Thực hành quản trị xung đột.
8

Chương
năng

6:

làm

Kỹ Giảng viên:
việc - Thuyết giảng

nhóm

- Hỏi đáp

6.1. Khái niệm làm - Thảo luận nhóm
việc nhóm
- Bài tập nhóm: Xây tháp
6.2. Vai trò của làm - Chiếu video về làm việc nhóm
việc nhóm
- Phân tích tầm quan trọng của làm
6.3. Các giai đoạn việc nhóm, các giai đoạn phát triển
phát triển nhóm

nhóm và các nguyên tắc cần có khi

6.4. Các nguyên tắc làm việc nhóm
- Giới thiệu một số kỹ năng cần thiết
làm việc nhóm
để làm việc nhóm hiệu quả
6.5. Một số kỹ năng
Sinh viên:
trong làm việc nhóm
- Hoàn thành bài tập và trình bày
trước lớp, rút ra bài học từ bài tập.
- Giải quyết tình huống mâu thuẫn
trong quá trình làm việc nhóm
9

Chương

7:

Kỹ Giảng viên:
năng quản trị sự - Thuyết giảng
thay đổi

- Hỏi đáp

7.1. Nhận thức về sự - Thảo luận nhóm
thay đổi
Câu chuyện về đối mặt với sự thay
7.2. Nguyên nhân đổi
dẫn đến sự thay đổi

Các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi
241

KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Sốtiết
LT

BT

3

3

7.3. Các mô hình với cá nhân, cuộc sống, công việc.
thay đổi

Các phương pháp đối mặt với sự thay
7.4. Nội dung của sự đổi.
- Giảng viên tổng kết

thay đổi

7.5. Hoạch định sự Sinh viên
- Trình bày phần thảo luận nhóm về
thay đổi
các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi,
7.6. Quản trị sự thay
các cách quản trị với sự thay đổi
đổi
- Thực hành quản trị sự thay đổi
10

Chương

8:

Kỹ Giảng viên:

năng ứng tuyển

- Thuyết giảng

8.1. Chuẩn bị hồ sơ - Hỏi đáp
ứng tuyển

- Thảo luận nhóm

8.2. Kỹ năng viết - Phân tích ý nghĩa và những nội
đơn, thư ứng tuyển

dung cơ bản của hồ sơ xin việc

8.3. Kỹ năng viết - Hướng dẫn sinh viên cách viết đơn,
CV ứng tuyển
8.4. Chuẩn bị cho
cuộc phỏng vấn
8.5. Các vòng phỏng
vấn
8.6. Nghệ thuật trả
lời phỏng vấn

thư xin việc và giới thiệu một số
mẫu CV xin việc ấn tượng
- Hướng dẫn các công việc cần chuẩn
bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc
- Giới thiệu các hình thức phỏng vấn
và hướng dẫn các cách thức trả lời
phỏng vấn
Sinh viên:
- Sinh viên sưu tầm và trình bày một
số mẫu CV xin việc ấn tượng
- Sinh viên viết 01 CV, đơn xin việc
của bản thân
- Nhóm sinh viên đóng vai một cuộc
phỏng vấn ngay tại lớp
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KT

14

2

- Nhận xét phần trình bày của sinh
viêntrước lớp
Ôn tập kết thúc học Hướng dẫn ôn tập

11

phần

Đánh giá cuối môn học

Tổng

1
15

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR củahọcphần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của các kỹ năng quản
trị; hiểu và trình bày được các kiến thức về nhận thức bản thân,
quản trị cảm xúc, quản trị xung đột, làm việc nhóm, tạo động
lực, quản trị thời gian và quản trị sự thay đổi.
- Phân tích được yêu cầu của thị trường lao động, vị trí công việc

2

tuyển dụng, phân tích được cấu trúc của đơn, thư xin việc, lý lịch
(CV) xin việc.
- Nắm được các hình thức phỏng vấn và quy trình phỏng vấn
việc làm.
2

Kỹ năng:
- Có kỹ năng thiết lập các tiêu chí đánh giá bản thân; xây dựng
được hồ sơ ứng tuyển ấn tượng và ứng xử phù hợp với nhà tuyển
dụng;
- Biết cách tạo động lực cho bản thân và người khác; quản trị
được cảm xúc, xung đột trong quá trình làm việc và trong cuộc
sống;
- Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp trong quá
trình làm việc, đàm phán với đối tác trong công việc;
- Biết cách thích nghi với sự thay đổi; có khả năng suy nghĩ và
làm việc độc lập, sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc.
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8, 11, 12,
13

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR củahọcphần

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

…

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, có tinh thần hợp tác
trong quá trình làm việc;
- Đánh giá công bằng, khách quan đối với giá trị đóng góp của
người khác;
- Biết xử lý hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và tổ chức;
- Có ý thức trách nhiệm; có thái độ tích cực có ý thức kỷ luật và

14

tác phong công nghiệp;
- Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận
những thử thách với lòng kiên trì để đạt được thành công;
- Có ý thức phấn đấu và nâng cao trình độ và học tập suốt đời,
cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 216- Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: Ths. GVC Phạm Thị Phương Thảo
- Số điện thoại: 0915308374
- Email: phuongthao@tlu.edu.vn.
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

Phạm Thị Phương Thảo
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KIỂM TOÁN CĂN BẢN
Principles of Auditing
Mã số : ACC303
1. Số tín chỉ : 3(2-1-0)
2. Số tiết : tổng: 45;trong đó LT: 30;BT 15;TN.... ; ĐA:.... ; BTL:.... ; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp

Mô tả

Thời gian

1 lần lấy

Hình thức: Thuyết

- Từ tuần 2

điểm

trình bài tập nhóm

đến tuần 7

1 lần lấy
điểm

- 50 phút

- Tuần 7

Điểm chuyên cần

10%

20%

Số tiết tham dự 24/
tổng số tiết 30

10%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

Trọng số

40%

- 90 phút
- 5 câu hỏi tự luận

1-2 tuần sau
khi kết thúc

60%

học phần
- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng

Sáng tạo

hợp
Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%
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20%

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính I, kế toán tài chính II
- Học phần trước: Phân tích báo cáo tài chính, Nguyên lý thống kê
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Kiểm toán căn bản là học phần cơ sở trong chương trình đào tạo chuyên
ngành kế toán tổng hợp. Mục tiêu của học phần là cung cấp cho người học những kiến
thức cơ bản liên quan đến nội dung kiểm toán để tạo tiền đề cho việc học tập môn kiểm
toán tài chính cũng như những hiểu biết khái quát về hoạt động kiểm toán trong các
doanh nghiệp.
Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng,
phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, quy trình kiểm toán, các phương pháp,
Kỹ thuậtđược vận dụng trong kiểm toán, cơ cấu tổ chức trong các hãng kiểm toán và
các dịch vụ khác mà kiểm toán cung cấp. Đồng thời cung cấp kiến thức về các vấn đề
thực tiễn chuyên ngành liên quan đến hành nghề bao gồm cả đạo đức, tính chuyên
nghiệp, môi trường các vấn đề pháp lý khác.
Tiếng Anh: The Principles of Auditing is a basic subject in training accounting and
auditing professions. The aim of the subject is to provide learners with basic knowledge
related auditing content in order to create premise for studying financial auditing as well
as assist learners to understand overall about auditing operation in enterprises.
The concepts of the subject include basic principles about nature, functions,
objects, methods of auditing, different kinds of auditing, auditing processes,
organizations of auditing system, audit procduce, the organizational structure of the
audit firms and other services provided by the auditor. At the same time provide
knowledge on practical issues related to professional practice including ethics,
professionalism, environmental issues and other legal issues.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

1

Hoàng Thị Mai Lan

Thạc sĩ

0389.975.878

lanhtm@tlu.edu.vn

2

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên

3

Đào Thúy Hà

Tiến sĩ

0904.106.676

hadt@tlu.edu.vn
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Giảng viên

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Phan Trung Kiên, Kiểm toán, NXB Tài chính, 2018, trường đại học LĐXH
[2] Đào Mạnh Huy, Đào Thúy Hà (đồng chủ biên), Câu hỏi và bài tập kiểm toán,
trường đại học LĐXH, 2018
[3] Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder and Philip Wallage, Principles of
auditing: An Introcdution to International Standards on Auditing, 2012
Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ, Kiểm toán tài chính, NXB ĐH KTQD, 2014
[2] Giáo trình lý thuyết kiểm toán, học viện tài chính, nhà xuất bản tài chính năm 2006
[3] Nguyễn Quang Quynh, Nguyễn Phương Hoa, Giáo trình lý thuyết kiểm toán Trường
đại học Kinh Tế Quốc Dân,
[4] Kiểm toán (xuất bản lần thứ 6), Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Khoa Kế
toán – Kiểm toán, Bộ môn kiểm toán.
[5] Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
[6] Alvin A Arrens, James K Loebbecke, Auditing: An Intergrated Approach, Seventh
Edition, Prentice Hall Publisher, 2014.
[7] International Auditing and Asssurance Standards Board, Hệ thống chuẩn mực kiểm
toán quốc tế (Bản dịch), NXB Tài chính, 2013.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung
Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học.

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

- Giới thiệu đề cương
0,5
học phần, cách thức kiểm
tra, đánh giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng,
giới thiệu giáo trình, tài
liệu tham khảo

2

Chương 1: Tổng quan về kiểm

Giảng viên:

toán và dịch vụ bảo đảm

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

1.1. Bản chất và mục tiêu của
kiểm toán
1.1.1. Lịch sử phát triển của kiểm
toán
1.1.2. Định nghĩa kiểm toán
1.1.3. Mục tiêu của kiểm toán
1.2. Phân loại kiểm toán viên và
các loại kiểm toán

- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
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2,5

1

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

1.2.1. Phân loại kiểm toán

- - Thảo luận và thuyết

1.2.2. Phân loại kiểm toán viên

trình

Số tiết
LT BT KT

1.3. Dịch vụ bảo đảm
1.3.1. Sự cần thiết của dịch vụ bảo
đảm
1.3.2. Những yếu tố cơ bản của một
dịch vụ bảo đảm
3

Giảng viên:

Chương 2: Khung khái niệm cơ
bản trong kiểm toán

2

Sinh viên:

2.2. Những khái niệm liên quan tới
sự tin tưởng vào công việc kiểm toán

truyền thông của kiểm toán viên

3

- Nêu tình huống thảo
luận

kiểm toán

2.4. Những khái niệm liên quan tới

2

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

2.1. Mục tiêu xã hội của kiểm toán
và những khái niệm nền tảng của

2.3. Những khái niệm liên quan tới
qui trình kiểm toán

3

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- - Thảo luận và thuyết
trình

2.5. Những khái niệm liên quan tới
chuẩn mực thực hiện công việc của
kiểm toán viên
4

Chương 3: Chuẩn mực nghề
nghiệp trong thực hành nghề

Giảng viên:

nghiệp kế toán – kiểm toán

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

3.1. Giới thiệu chung về hệ thống
các chuẩn mực nghề nghiệp kế toán

- Nêu tình huống thảo
luận

– kiểm toán

Sinh viên:

3.2. Sự độc lập và đạo đức nghề
nghiệp của kiểm toán viên

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà

3.3. Hệ thống chuẩn mực, qui định
trong thực hành nghề nghiệp ở nước

- Nghe giảng,
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

ta

Số tiết
LT BT KT

- - Thảo luận và thuyết
trình

5

Chương 4: Qui trình kiểm toán và

Giảng viên:

quyết định về bằng chứng kiểm

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

toán
4.1. Khái quát về qui trình kiểm toán
4.2. Bằng chứng kiểm toán

3

2

3

1

- Nêu tình huống thảo
luận

Sinh viên:
4.2.1. Bản chất của bằng chứng kiểm
- Nghiên cứu trước bài
toán
giảng, tài liệu tham khảo
4.2.2. Những Kỹ thuậtcơ bản thu
và làm bài tập ở nhà
thập bằng chứng kiểm toán
- Nghe giảng,
4.2.3. Đánh giá bằng chứng kiểm

- - Thảo luận và thuyết

toán thì hợp lý hơn

trình

4.3. Thủ tục phân tích trong kiểm
toán
4.3.1. Khái quát về qui trình phân
tích trong kiểm toán
4.3.2. Hình thành kỳ vọng trong
phân tích
4.3.3. Những thủ tục phân tích cơ
bản
6

Chương 5: Chấp nhận khách hàng Giảng viên:
trong qui trình kiểm toán
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
5.1. Khái quát về việc chấp nhận
khách hàng trong qui trình kiểm toán - Nêu tình huống thảo
luận
5.2. Thủ tục xem xét chấp nhận
Sinh viên:
khách hàng
- Nghiên cứu trước bài
5.3. Chấp nhận khách hàng
giảng, tài liệu tham khảo
5.3.1. Dự thảo về cam kết kiểm toán và làm bài tập ở nhà
5.3.2. Thư cam kết kiểm toán

- Nghe giảng,
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

- - Thảo luận và thuyết
trình
7

Chương 6: Lập kế hoạch và đánh

Giảng viên:

giá rủi ro kiểm toán

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

6.1. Khái quát về giai đoạn lập kế
hoạch kiểm toán
6.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán trong
lập kế hoạch
6.3. Vận dụng thủ tục phân tích
trong lập kế hoạch

3

2

3

2

3

1

- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- - Thảo luận và thuyết
trình

8

Chương 7: Kiểm soát nội bộ và

Giảng viên:

kiểm toán viên

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

7.1. Bản chất của kiểm soát nội bộ
7.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát
7.3. Thử nghiệm kiểm soát

- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- - Thảo luận và thuyết
trình

9

Chương 8: Kiểm tra cơ sở dẫn liệu Giảng viên:
báo cáo tài chính và thử nghiệm cơ - Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
bản
8.1. Thử nghiệm cơ bản trong qui
trình kiểm toán
8.2. Mục tiêu và cách tiếp cận thực

- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
250

0,5

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

hiện thử nghiệm cơ bản

LT BT KT

giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà

8.3. Thực hiện thử nghiệm cơ bản
kiểm tra cơ sở dẫn liệu báo cáo tài

10

Số tiết

- Nghe giảng,

chính

- - Thảo luận và thuyết
trình

Chương 9: Chọn mẫu trong kiểm

Giảng viên:

toán

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

9.1. Khái quát về chọn mẫu trong

3

0

- Nêu tình huống thảo
luận

kiểm toán
9.2. Thiết kế và lựa chọn mẫu trong
kiểm toán

Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà

9.3. Giới thiệu về ứng dụng chọn
mẫu thống kê trong kiểm toán

- Nghe giảng,
- - Thảo luận và thuyết
trình
Kiểm tra
11

1

Chương 10: Kết thúc kiểm toán và
báo cáo kết quả kiểm toán
10.1. Kết thúc kiểm toán
10.2. Báo cáo kiểm toán và truyền
thông về kết quả kiểm toán
10.3. Thư quản lý

Giảng viên:

3

1

30

14

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- - Thảo luận và thuyết
trình

Tổng cộng
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1

10. Chuẩn đầu ra của học phần

TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:

CĐR của
CTĐT
tương
ứng
3, 5, 6

Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm toán bao gồm vai trò,
chức năng của kiểm toán, các khái niệm cơ bản trong kiểm toán,
các loại kiểm toán, các loại kiểm toán viên quy trình tiến hàng
một cuộc kiểm toán, các phương pháp, Kỹ thuậtđược vận dụng
trong kiểm toán, cơ cấu tổ chức trong các hãng kiểm toán và các
dịch vụ khác mà kiểm toán cung cấp.
Hiểu rõ luật pháp, chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam và quốc tế
đối với kiểm toán
Các quy tắc đạo đức, tính chuyên nghiệp, môi trường, hồ sơ, giấy
tờ làm việc và các vấn đề pháp lý liên quan đến kiểm toán.
2

Kỹ năng:

7, 8, 12

Có kỹ năng chọn mẫu kiểm toán, xác định mục tiêu, phương pháp
và các bước cơ bản của một cuộc kiểm toán.
Biết cách đánh giá tính chuyên nghiệp của một cuộc kiểm toán.
Kỹ năng giao tiếp, bảo vệ quan điểm khi làm việc với nhân viên
kiểm toán.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lực dẫn dắt các hoạt động chuyên môn kế toán phù hợp
với tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.
Có khả năng tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới về
kiểm toán; làm việc nhóm, trao đổi và bảo vệ quan điểm.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Đề cao đạo đức cá nhân đồng thời có sự hiểu biết và tuân thủ đạo
đức nghề nghiệp bao gồm: chính trực, bảo mật thông tin, trung
thành, trung thực công bằng và đảm bảo tư cách nghề nghiệp, đặc
biệt là tính độc lập.
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13, 14, 15

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ I
Managerial accounting 1
Mã số: ACC401
1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0)
2. Số tiết: tổng: 60;trong đó LT: 30;BT 30;TN 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: kế toán, quản trị kinh doanh
- Học phần tự chọn cho ngành: Kinh tế
4. Phương pháp đánh giá:
Hình
thức

Bài tập ở
nhà

Bài kiểm
tra trên
lớp
Hoạt
động trên

Số lần

Mô tả

4 lần lấy điểm

Thời gian

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 3

5%

- Lần 2: Chương 4

- Tuần 4

5%

- Lần 3: Chương 5

- Tuần 5

5%

- Lần 4: Chương 6-7

- Tuần 7

5%

- Tuần 7

10%

- 50 phút
1 lần lấy điểm
- 3-4 câu tự luận

16 buổi

lớp

Có mặt trên lớp, Tham gia
thảo luận, trả lời câu hỏi

Tuần 1-8

10%

của giảng viên
Tổng điểm quá trình

Thi cuối
kỳ

Trọng
số

40%

90 phút
1

1-2 tuần sau
Câu hỏi lý thuyết và bài tập khi kết thúc
học phần
vận dụng
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60%

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Thành phần điểm: Điểm quá trình: 40% Điểm thi kết thúc học phần: 60%
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tỷ lệ (%)

8 (20%)

16 (40%)

8 (20%)

8 (20%)

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán
- Học phần trước: Kế toán tài chính I
- Học phần song hành: Kế toán tài chính II
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cách thức sử dụng
thông tin kế toán phục vụ cho lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá và ra quyết định trong
các tình huống khác nhau tại doanh nghiệp. Học phần này dựa trên các tiêu chí về lợi
ích và chi phí và tác động của thông tin kế toán đến hành vi của các nhà quản trị trong
việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu chiến lược. Sinh viên sẽ
được học cách thức tạo ra các thông tin hỗ trợ các nhà quản trị trong quá trình ra quyết
định tại doanh nghiệp.
Tiếng Anh:Managerial Accounting 1 provides students how to use accounting
information for planning, controls, performance and use in economic decision-making.
Cost-benefit based criteria and behavioral implications of actions and strategies for
setting long and short- range goals.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

1

Nghiêm Văn Lợi

PGS.TS 0936.811.916

loinv@tlu.edu.vn

GVCC,
TBM

2

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên
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TT
4

Họ tên
Lê Thị Tâm

Học
hàm,
học vị

Điện thoại

Tiến sĩ

0984.537.282

Email
lethitam@tlu.edu.vn

Chức danh,
chức vụ
Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Garisson, Kế toán quản trị, NXB McGraw Hill, lần xuất bản thứ 16, Bản tiếng
Việt do NXB Tài Chính phát hành, Bộ môn Kế toán trường đại học Thủy Lợi dịch,
2019.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Garisson, 12ed, Kế toán quản trị, McGraw Hill, 2018, Bản dịch của trường đại học
LĐXH
[2] Garisson, 12ed, Bài tập Kế toán quản trị, McGraw Hill, 2010, Bản dịch của trường
đại học LĐXH.
Dennis Caplan (2010), Management Accounting Concepts and Techniques, Học liệu
mở tại: http://denniscaplan.fatcow.com/TOC.htm
[3] Nguyễn Ngọc Quang, Kế toán quản trị, NXB Tài chính, 2011
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Giới thiệu học phần và đề
cương

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

TH

0

1

Giảng viên: Giới thiệu về bản thân,
học phần, đề cương học phần, giáo
trình, tài liệu tham khảo, quy định của
trường về quy định thi, kiểm tra,

0,5

phương pháp học tập hiệu quả.
1

Chương 1. Kế toán quản trị

Giảng viên:Thuyết giảng và giải thích

trong môi trường toàn cầu hóa nội dung liên quan đến học phần.
1.1. Vai trò của kế toán quản trị

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

đối với quản trị doanh nghiệp
trong môi trường toàn cầu hóa

Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo ở nhà.

1.2. Mối quan hệ giữa kế toán
quản trị và quản trị doanh
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2,5

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

TH

4

3

1

4

3

1

4

3

1

nghiệp

2

Chương 2. Phân loại chi phí

Giảng viên:Thuyết giảng và giải thích

và giá thành trong doanh

nội dung liên quan đến học phần.

nghiệp

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

2.1. Phân loại chi phí trong
doanh nghiệp

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của

2.2. Phân loại giá thành trong
doanh nghiệp

Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo ở nhà, làm bài

2.3. Ứng dụng trong việc ra
quyết định quản trị doanh

sinh viên.

tập bắt buộc: 2-30 và các bài tập
chương 1

nghiệp
3

Chương 3. Các mô hình hạch

Giảng viên:Thuyết giảng và giải thích

toán chi phí

nội dung liên quan đến học phần.

3.1. Hạch toán chi phí theo đơn

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

hàng

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà và
việc làm bài tập của sinh viên.

3.2. Hạch toán chi phí theo giai
đoạn

4

Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo ở nhà, làm bài
tập bắt buộc: 3-18; 4-29; 4-30; Bài tập
nhóm: Old Turkey Mash, Biolabs

Chương 4. Hình thái chi phí
và phân tích mối quan hệ chi

Giảng viên:Thuyết giảng và giải thích
nội dung liên quan đến học phần.

phí – khối lượng – lợi nhuận
(CVP)

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

4.1. Các phương pháp phân tích
chi phí hỗn hợp thành chi phí

việc làm bài tập của sinh viên.

biến đổi và chi phí cố định

trình, tài liệu tham khảo ở nhà, làm bài
tập bắt buộc: 5-27; 6-18; 6-19; 6-20; 621; 6-27; 6-30; 6-32

4.2. Phân tích CVP trong doanh
nghiệp sản xuất một sản phẩm

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà và
Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
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5-27

TT

Nội dung
4.3. Phân tích mối quan hệ CVP

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

TH

3

3

1

4

3

1

5

3

1

Bài tập nhóm: công ty Hữu Thắng

trong doanh nghiệp sản xuất
nhiều loại sản phẩm
4.4. Cơ cấu chi phí
5

Chương 5. Chi phí biến đổi –
Công cụ của quản lý

Giảng viên:Thuyết giảng và giải thích
nội dung liên quan đến học phần.

5.1. Phương pháp tính giá thành
theo chi phí biến đổi

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

5.2. Ứng dụng phương pháp tính
giá thành theo chi phí biến đổi
trong quản lý
6

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà và
việc làm bài tập của sinh viên.
Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo ở nhà, làm bài
tập bắt buộc: 7-13; 7-18; 7-19

Chương 6. Lập dự toán trong
doanh nghiệp

Giảng viên:Thuyết giảng và giải thích
nội dung liên quan đến học phần.

6.1. Ý nghĩa của dự toán trong
doanh nghiệp

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

6.2. Phương pháp lập các loại
dự toán

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà và
việc làm bài tập của sinh viên.
Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo ở nhà, làm bài
tập bắt buộc: 9-1; 9-2; 9-3; 9-4; 9-9; 916; 9-21

7

Chương 7. Thông tin phù hợp

Giảng viên:Thuyết giảng và giải thích

cho việc ra quyết định

nội dung liên quan đến học phần.

7.1. Thông tin phù hợp và thông

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

tin không phù hợp

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà và

7.2. Phân tích gia tăng

việc làm bài tập của sinh viên.

Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
7.3. Ứng dụng thông tin phù hợp
trình, tài liệu tham khảo ở nhà, làm bài
và phân tích gia tăng để ra quyết
tập bắt buộc: 13-7; 13-10; 13-21; 13định
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

7.4. Quyết định sản xuất trong

22; 13-24; 13-28; 13-29; 13-30; Bài

điều kiện nguồn lực giới hạn

tập nhóm: Một quyết định khó khăn

Số tiết
LT

BT

Kiểm tra

TH

1
Tổng cộng

30

21

9

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT tương
ứng

Kiến thức:
- Hiểu được vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong môi trường cạnh
tranh của doanh nghiệp
- Hiểu được các thuật ngữ của kế toán quản trị
- Biết cách lựa chọn hệ thống hạch toán chi phí cho các loại hình doanh
nghiệp sản xuất khác nhau.
- Biết cách hạch toán và phân loại chi phí, cung cấp thông tin chi phí để

3, 4, 5

tính điểm hòa vốn, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu, phân tích CVP,
sử dụng thông tin để ra các quyết định về cơ cấu chi phí, giá bán, quyết
định tiếp tục hay ngừng sản xuất.
- Biết cách áp dụng hệ thống hạch toán chi phí theo hoạt động và sử dụng
thông tin chi phí theo hoạt động để cải thiện hoạt động của doanh nghiệp.
2

Kỹ năng:
- Biết cách tổ chức, sử dụng thông tin phù hợp để ra quyết định trong một
số tình huống cụ thể.
- Biết cách lập kế hoạch, dự toán cho một doanh nghiệp.
- Biết cách thiết kế các tiêu chí để đánh giá và khuyến khích các hoạt động
hiệu quả trong doanh nghiệp và tổ chức.
- Có khả năng ứng xử chuyên nghiệp, phù hợp với chuẩn mực đạo đức
259

7, 9, 11, 12

TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT tương
ứng

nghề nghiệp và quy tắc xã hội.
- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với đồng nghiệp và bộ phận trong tổ
chức.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Kỹ năng, năng lực: năng lực ứng dụng các kiến thức đã học để xây dựng
hệ thống thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp, khả năng sử dụng thông
tin để ra quyết định trong các tình huống cụ thể
Vận dụng chuyên môn đã học để định hướng, dẫn dắt chuyên môn, nghiệp
vụ và sáng tạo trong các hoạt động ra quyết định.
Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay
đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để

13, 14, 15, 16

không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên
môn kế toán, tài chính.
Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến
sử dụng thông tin để ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp. Sinh viên
được trang bị kiến thức của học phần này có năng lực lập kế hoạch, điều
phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn. Có năng
lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Tôn trọng pháp luật, nội quy của đơn vị, đồng nghiệp, và các quy tắc đạo
đức xã hội.
- Có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
- Trung thực trong công việc và đánh giá.
- Tinh thần học tập để duy trì năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức.
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Accounting Information System
Mã số: ACC409
1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0)
2. Số tiết : Tổng: 45;trong đó LT: 40; BT: 5; TL: 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ, TT: 0.
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành: Quản trị kinh doanh
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp
Hoạt động trên
lớp

Số lần

Mô tả

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1-5

- Tuần 3

5%

điểm

- Lần 2: Chương 6-9

- Tuần 6

5%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

- Tuần 7

20 %

Tuần 1-8

10%

Các buổi

Thời gian

Có mặt trên lớp,
Tham gia thảo luận,
trả lời câu hỏi của
giảng viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

Trọng số

40 %

- 90 phút
- Câu hỏi lý thuyết

1-2 tuần sau
khi kết thúc

vàbài tập vận dụng

học phần

60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Tỷ lệ (%)

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

20

20

40

20

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính I
- Học phần trước: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính II
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- Học phần song hành:Các học phần lựa chọn của kiến thức cơ sở ngành
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: Tổng quan về hệ thống thông tin
kế toán; Xử lý giao dịch và các công cụ mô tả hệ thống; Đạo đức, gian lận và kiểm soát
nội bộ; Các vấn đề về hệ thống thông tin kế toán theo các chu trình kinh doanh chủ yếu;
Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
Tiếng Anh :
This subject provides for students following knowledge: Overview of accounting
information system; Transaction processing and system description tools; Ethics, fraud
and internal control; Issues of accounting information system in the main business cycle;
Financial reporting and management reports.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

PGS.TS

0936.811.916

Email
loinv@tlu.edu.vn

Chức
danh,
chức vụ
GVCC,
TBM

2

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

3

Nguyễn Huy Mậu

Thạc sĩ

0989.468.924

maunh@tlu.edu.vn

Phó BM

4

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

8

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Hoàng Thị Mai Lan

Thạc sĩ

0389.975.878

lanhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

10

Vũ Lê Lam

Thạc sĩ

0943.960.148

lamvl@tlu.edu.vn

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

12

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

13

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên
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TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

14

Trịnh Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

0773.359.553

loanttt@tlu.edu.vn

Giảng viên

15

Nguyễn T. Quỳnh Nga

Thạc sĩ

0976.800.279

ngantq@tlu.edu.vn

Giảng viên

16

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

17

Lương Thị Giang

Thạc sĩ

0973.474.895

gianglt09@tlu.edu.vn

Giảng viên

18

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

0934.478.790

anhhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

19

Đào Thúy Hà

Tiến sĩ

0904.106.676

hadt@tlu.edu.vn

Giảng viên

20

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

21

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282

lethitam@tlu.edu.vn

Email

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Bài giảng của giảng viên.
Tài liệu tham khảo:
[1] Marshall B.Romney, Accounting Information Systems, 14e, Global edition, Pearson
Publishing Company, 2018.
[2] Bagranoff, Nancy et al, Core Concepts of Accounting Information Systems, Wiley
& Sons Publishing Company, 2010
[3] James A.Hall, Accounting Information Systems, sixth edition, South-Western
Publishing Company, 2008.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

- Giới thiệu đề cương học
phần và các quy định của
lớp học
1

Số tiết
LT
0,5

- Giới thiệu đề cương học
phần, cách thức kiểm tra,
đánh giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng, giới
thiệu giáo trình, tài liệu tham
khảo.
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BT

TH

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

TH

2,5

0

0

3

0

0

3

2

Tổng quan về hệ thống Giảng viên:
thông tin kế toán
- Giới thiệu về bản thân, học
1.1. Khái niệm hệ thống thông phần, đề cương học phần, quy
tin kế toán

định của trường về quy định

1.2. Vai trò của hệ thống thông thi, kiểm tra, phương pháp học
tin kế toán trong gia tăng giá tập hiệu quả.

2

trị của doanh nghiệp
- Thuyết giảng và giải thích nội
1.3. Phát triển hệ thống thông dung liên quan đến học phần.
tin kế toán

- Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo ở nhà.
- Làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.

Cơ sở dữ liệu trong hệ thống Giảng viên:
thông tin kế toán
2.1. Một số khái niệm

- Thuyết giảng và giải thích nội
dung liên quan đến học phần.

2.2. Các bước tiến hành tổ - Trả lời các câu hỏi của sinh
chức cơ sở dữ liệu
viên.
3

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo ở nhà.
- Làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.

4

Tổ chức và xử lý dữ liệu theo
mô hình REA
3.1. Các cách thức tổ chức và
xử lý dữ liệu

Giảng viên:
- Thuyết giảng và giải thích nội
dung liên quan đến học phần.
- Trả lời các câu hỏi của sinh

3.2. Tổ chức dữ liệu theo mô viên.
hình REA
3.3. Thu thập dữ liệu

Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

3.4. Xử lý dữ liệu

- Nghiên cứu trước giáo trình,

3.5. Kiết xuất của hệ thống
3.6. Mã hóa dữ liệu

tài liệu tham khảo ở nhà.
- Làm bài tập theo hướng dẫn

Số tiết
LT

BT

TH

3

2

0

3

2

0

3

2

0

của giảng viên.
Kiểm soát hệ thống thông tin Giảng viên:
kế toán
- Thuyết giảng và giải thích nội
4.1. Đặc điểm môi trường máy dung liên quan đến học phần.

5

tính ảnh hưởng đến kiểm soát - Trả lời các câu hỏi của sinh
hệ thống thông tin kế toán
viên.
4.2. Tiếp cận kiểm soát hệ Sinh viên:
thống thông tin kế toán
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
4.3. Nội dung kiểm soát hệ - Nghiên cứu trước giáo trình,
thống thông tin kế toán

tài liệu tham khảo ở nhà.
- Làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.

Chu trình Doanh thu

Giảng viên:

4.1. Tổng quan về chu trình - Thuyết giảng và giải thích nội
daonh thu
dung liên quan đến học phần.
4.2. Hoạt động và dòng thông - Trả lời các câu hỏi của sinh
tin trong chu trình doanh thu
viên.
6

4.3. Tổ chức hệ thống thông Sinh viên:
tin kế toán trong chu trình - Trả lời các câu hỏi truy vấn
doanh thu

- Nghiên cứu trước giáo trình,

4.4. Hoạt động kiểm soát trong tài liệu tham khảo ở nhà.
chu trình doanh thu
- Làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.
Chu trình chi phí

Giảng viên:

6.1. Tổng quan về chu trình - Thuyết giảng và giải thích nội
chi phí
dung liên quan đến học phần.
7

6.2. Hoạt động và dòng thông - Trả lời các câu hỏi của sinh
tin trong chu trình chi phí
viên.
6.3. Tổ chức hệ thống thông - Ra đề kiểm tra cho sinh viên
tin kế toán trong chu trình chi Sinh viên:
phí

- Trả lời các câu hỏi truy vấn
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

TH

4

2

0

4

2

0

4

2

0

6.4. Hoạt động kiểm soát trong - Làm bài kiểm tra
chu trình chi phí

- Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo ở nhà.
- Làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.

Chu trìnhsản xuất
Giảng viên:
7.1. Tổng quan về chu trình - Thuyết giảng và giải thích nội
sản xuất
dung liên quan đến học phần.
7.2. Hoạt động và dòng thông - Trả lời các câu hỏi của sinh
tin trong chu trình sản xuất
viên.
8

7.3. Tổ chức hệ thống thông - Ra đề kiểm tra cho sinh viên
tin kế toán trong chu trình sản Sinh viên:
xuất
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
7.4. Hoạt động kiểm soát trong - Làm bài kiểm tra
chu trình sản xuất

- Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo ở nhà.
- Làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.

Hệ thống báo cáo và sổ cái
Giảng viên:
8.1. Tổng quan về hệ thống - Thuyết giảng và giải thích nội
báo cáo và sổ cái
dung liên quan đến học phần.
8.2. Hoạt động và dòng thông - Trả lời các câu hỏi của sinh
tin trong hệ thống báo cáo và viên.
9

sổ cái
- Ra đề kiểm tra cho sinh viên
8.3. Hoạt động kiểm soát trong Sinh viên:
hệ thống báo cáo và sổ cái

- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Làm bài kiểm tra
- Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo ở nhà.
- Làm bài tập theo hướng dẫn
của giảng viên.

10

Phân tích, thiết kế, thực
hiện và vận hành hệ thống

Giảng viên:
- Thuyết giảng và giải thích nội

thông tin kế toán

dung liên quan đến học phần.
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

TH

9.1. Tổng quan về chu kỳ phát - Trả lời các câu hỏi của sinh
triển hệ thống thông tin kế viên.
toán
- Ra đề kiểm tra cho sinh viên
9.2. Phân tích hệ thống thông Sinh viên:
tin kế toán
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
9.3. Thiết kế hệ thống thông - Làm bài kiểm tra
tin kế toán
- Nghiên cứu trước giáo trình,
9.4. Thực hiện hệ thống thông tài liệu tham khảo ở nhà.
tin kế toán
- Làm bài tập theo hướng dẫn
9.5. Vận hành hệ thống thông của giảng viên.
tin kế toán
Kiểm tra

1

Tổng cộng

30

14

1

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Biết cách thiết kế, phân tích và sử dụng hệ thống thông tin kế toán để
trợ giúp nhà quản trị để đưa ra các quyết định.
- Nắm vững kiến thức về tổ chức hệ thống thông tin kế toán bao gồm:
tổ chức quy trình kế toán; tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, các
báo cáo kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh
nghiệp và các đơn vị HCSN. Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin

4, 5, 6

trong hoạt động kế toán.
- Nắm vững kiến thức về kế toán, luật pháp; đạo đức và tôn chỉ nghề
nghiệp; tổ chức thu thập thông tin; quy trình; báo cáo; hệ thống kiểm
soát nội bộ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Nắm được kiến thức chuyên môn để tự tin dẫn dắt và sáng tạo trong
các hoạt động thiết kế hệ thống thông tin kế toán.
- Có khả năng tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm về hệ
thống thông tin kế toán và công nghệ thông tin.
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13, 14, 15,
16

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan
đến hệ thống thông tin kế toán. Có năng lực đánh giá và cải tiến chệ
thống thông tin kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh
vực khác nhau.
- Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ thiết kế hệ thống thông
tin kế toán.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Corporate Finance
Mã số: ACC427
1. Số tín chỉ: 03 (2-1-0)
2. Số tiết: 45
Trong đó:LT: 22, BT: 12; TL: 11
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập về
nhà

Thời gian

Trọng
số

- Lần 1:Chương 1

- Lần 1: Tuần 2

5%

- Lần 2:Chương 4

- Lần 2: Tuần 4

5%

Số lần

2 lần

Mô tả

Bài kiểm tra

2 lần lấy

- Lần 1: 50 phút

- Lần 1: Tuần 3

10%

trên lớp

điểm

- Lần 2: 50 phút

- Lần 2: Tuần 5

10%

Hoạt động

Theo

Có mặt trên lớp, Tham gia thảo

Theo buổi

10%

trên lớp

buổi

luận, trả lời câu hỏi của giảng viên
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

40%

- 90 phút

1-2 tuần sau khi

- 1 câu hỏi; 2 bài tập tự luận.

kết thúc học
phần

60%

- Hình thức thi: Thi viết
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân
tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%

20%

0

0
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5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ
- Học phần trước: Nguyên lý kế toán
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến tài
chính doanh nghiệp, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời kỳ vọng, các phương
pháp định giá chứng khoán và các công cụ tài chính phái sinh. Ngoài ra, học phần nhấn
mạnh đến cấu trúc vốn, hệ thống đòn bẩy,chính sách chi trả cổ tức và phương pháp thẩm
định dự án đầu tư trong doanh nghiệp.
Tiếng Anh: The module provides students with the basics of corporate finance, the
relationship between risk and return on equity, valuation methods and derivative
financial instruments. In addition, the module emphasizes capital structure, leverage
system, dividend payment policy and investment project appraisal method.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học hàm,
học vị

Điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

Email

1

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858 huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887 thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

0934.478.790 anhhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Bài giảng đại học - Học phần Tài chính doanh nghiệp - Trường Đại học Thủy Lợi
[2] Stephen A. Ross, Westerfield Jaffe, Corporate Finance, McGraw-Hill, tenth edition
[3] Brealey, Myers & Allen, Principles of Corporation Finance, McGraw-Hill, eleven
edition
[4] Horne, J.C.V. and Wachowicz, J.M.Jr., Fundamentals of Financial Management,
Pearson Education, 13th edition.
[5] Tài liệu giảng dạy trường Đại học Thủy Lợi.
Tài liệu tham khảo:
[1] Dương Đức Lân, Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính;
2007.
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[2] Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê,
2008.
[3] Nguyễn Tấn Bình, Quản trị tài chính, NXB TP Hồ Chí Minh, 2013
[4] TS. Nguyễn Thanh Liêm, Quản trị tài chính, NXB Tài chính, 2007
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

- Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học

Số tiết
LT

BT

0,5

- Giới thiệu đề cương học phần, cách
thức kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng, giới thiệu giáo
trình, tài liệu tham khảo.
2

Chương 1.Tổng quan về tài chính
doanh nghiệp
1.1. Các loại hình doanh nghiệp
1.1.1. Công ty cổ phần

Giảng viên:

1.1.2. Công ty TNHH
1.1.3. Công ty tư nhân

Sinh viên:

1.1.4. Công ty hợp danh

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Vai trò
1.3. Mục tiêu của quản trị tài chính

0

5

2

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
luận

1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

2,5

- Nghe giảng,

- Thảo luận và thuyết
1.4. Vấn đề giữa người đại diện và CSH trình
1.4.1. Mối quan hệ giữa người đại diện
và chủ sở hữu
1.4.2. Vấn đề đại diện
3

Chương 2. Rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ Giảng viên:
vọng
- Trình bày, phân tích
2.1. Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh nội dung bài giảng
lợi kỳ vọng
- Nêu tình huống thảo
2.2.1. Rủi ro và cácloại rủi ro

luận

2.2.2. Tỷ suất sinh lợi

Sinh viên:

2.2. Đo lường rủi ro từng khoản đầu tư

- Nghiên cứu trước bài
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KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

KT

2.2.1. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của khoản giảng, tài liệu tham
đầu tư
khảo và làm bài tập ở
2.2.2. Đo lường rủi ro của khoản đầu tư nhà
2.3. Đo lường rủi ro của danh mục đầu - Nghe giảng,
tư
- Thảo luận và thuyết
trình
2.3.1. Danh mục đầu tư
2.3.2. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh
mục đầu tư
2.3.3. Đo lường rủi ro của danh mục đầu
tư
2.4. Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất
sinh lợi kỳ vọng
2.4.1. Rủi ro hệ thống và hệ số beta
2.4.2. Tác động của rủi ro đến hệ số sinh
lợi
4

Kiểm tra lần 1

5

Chương 3. Định giá chứng khoán

Giảng viên:

3.1. Định giá trái phiếu

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

3.1.1. Trái phiếu và định giá trái phiếu

1
5

3

5

3

3.1.2. Trái phiếu doanh nghiệp và trái - Nêu tình huống
phiếu chính phủ
Sinh viên:
3.1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất trái - Nghiên cứu trước bài
phiếu
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
3.1.4. Tỷ suất sinh lời
nhà
3.2. Định giá cổ phiếu
3.2.1. Cổ phiếu ưu đãi
3.3.2. Cổ phiếu phổ thông
6

- Nghe giảng,

- Thảo luận và thuyết
trình

Chương 4. Cổ tức và các hình thức chi Giảng viên:
trả cổ tức
- Trình bày, phân tích
4.1. Những vấn đề cơ bản về cổ tức
nội dung bài giảng
4.1.1. Cổ tức và hình thức trả cổ tức
4.1.2. Trình tự chi trả cổ tức

- Nêu tình huống thảo
luận

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết Sinh viên:
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0

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

6

3

6

2

KT

định chi trả cổ tức

- Nghiên cứu trước bài
4.3. Chính sách cổ tức của công ty cổ giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
phần
4.3.1. Tầm quan trọng của chính sách cổ nhà
- Nghe giảng,
tức
4.3.3. Chính sách thặng dư cổ tức

- Thảo luận và thuyết
trình

Chương 5: Phân tích dự án đầu tư

Giảng viên:

4.3.2. Chính sách ổn định cổ tức
7

5.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư dài - Trình bày, phân tích
hạn của DN
nội dung bài giảng
5.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả - Nêu tình huống
tài chính dự án đầu tư
Sinh viên:
5.2.1. Phương pháp thời gian hoàn vốn - Nghiên cứu trước bài
5.2.2. Phương pháp thời gian hoàn vốn giảng, tài liệu tham
có chiết khấu
khảo và làm bài tập ở
5.2.3. Phương pháp giá trị hiện tại thuần nhà
5.2.4. Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội - Nghe giảng,
bộ
- Thảo luận và thuyết
trình
5.2.5. Phương pháp chỉ số sinh lời
8

Chương 6.Quyền chọn và các hợp Giảng viên:
đồng phái sinh
- Trình bày, phân tích
6.1. Quyền chọn
nội dung bài giảng
6.1.1. Quyền chọn mua

- Nêu tình huống

6.1.2. Quyền chọn bán

Sinh viên:

6.1.3. Bán quyền chọn

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
6.1.4. Yết giá và định giá quyền chọn
6.2. Công cụ phái sinh và phòng ngừa rủi khảo và làm bài tập ở
nhà
ro
6.2.1. Hợp đồng kỳ hạn
6.2.2. Hợp đồng giao sau
6.2.3. Hợp đồng hoán đổi
9

- Nghe giảng,

- Thảo luận và thuyết
trình

Kiểm tra lần 2

1

Tổng cộng

30
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13

2

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT

CĐR của học phần

1

Kiến thức:
- Hiểu được các vấn đề về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính
doanh nghiệp.
- Hiểu biết tài chính trong một số ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ,
v.v.... của doanh nghiệp.
- Hiểu được mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, từ đó có
thể đo lường được lợi nhuận và rủi ro của các khoản đầu tư.
- Hiểu được các phương pháp định giá chứng khoán và các loại quyền
chọn và hợp đồng phái sinh
- Nắm được các vấn đề cơ bản về cổ tức và các chính sách chi trả cổ tức
- Nắm được các phương pháp phân tích các quyết định đầu tư dự án
- Hiểu được tầm quan trọng của cấu trúc vốn và tác động với doanh nghiệp
Kỹ năng:
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các hoạt động tài chínhtrong doanh
nghiệp, biết định giá chứng khoán, xây dựng chính sách cổ tức, phân tích
dự án đầu tư.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn trong xây dựng chính sách cổ tức, định
giá chứng khoán, phân tích dự án đầu tư.
- Từ kiến thức cơ bản được trang bị trong học phần này, người học có thể
tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về tài chính doanh nghiệp để thích nghi
sự thay đổi của môi trường làm việc.
- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan
đến tài chính doanh nghiệp.
- Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh
nghiệp.
Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Trách nhiệm, hiệu quả trong công việc;
- Nhạy bén trong công việc;

2

3

4
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CĐR của
CTĐT
tương ứng

2

8

13, 14, 15,
16

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN THUẾ
Tax Accounting
Mã số: ACC302
1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 45;trong đó:LT: 30 ;BT: 13; KT: 2
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hìnhthức

Số lần

Bài tập ở nhà

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 2

5%

điểm

- Lần 2: Chương 4-6

- Tuần 4

5%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút

- Tuần 5

15%

- Tuần 7

15%

Bài kiểm tra trên
lớp

Mô tả

Thời gian

Trọng số

-10 Câu hỏi trắc
nghiệm.
- 2-3 câu tự luận

Bài kiểm tra trên

1 lần lấy

- 50 phút

lớp

điểm

- 10 Câu hỏi trắc
nghiệm
-2-3 câu tự luận

Tổngđiểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 90 phút

1-2 tuần sau

- 2-3 câu lý thuyết, 1
câu tự luận.

khi kết thúc
học phần
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60 %

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

40%

20%

Phân tích Tổng hợp
20%

Sáng tạo

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán,
- Học phần trước: Kế toán tài chính 1
- Học phần song hành: Kế toán quản trị
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Nội dung học phần bao gồm: Nội dung chủ yếu về kế toán thuế trong các
loại hình doanh nghiệp tại việt nam, nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với các đối
tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia
tăng, thuế xuất nhập khẩu...) Lập và trình bày báo cáo thuế nhằm cung cấp thông tin
kinh tế, tài chính, thực hiện nghĩa vụ đối với cơ quan thuế
Tiếng Anh : The main content of this subject is tax accounting in types of enterprises in
Vietnam, principles and accounting methods for accounting objects in business activities
(enterprise income tax, value added tax, import and exporttax, etc.) Making and
presenting tax reports to provide economic and financial information and fulfill
obligations to tax authorities
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

1

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Hoàng Thị Mai Lan

Thạc sĩ

0389.975.878

lanhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nghiêm Văn Lợi, giáo trình Kế toán thuế, Nhà xuât bản Tài chính, 2018.
[2] Lê Thị Tú Oanh, Câu hỏi và bài tập kế toán thuế, trường đại học Lao động xã hội,
2018
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Các tài liệu tham khảo:.
[1] Võ Văn Nhị, (2012), Thuế và kế toán thuế, NXB giao thông vận tải.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và
học

Giới thiệu đề cương học phần và các quy

Số tiết
LT BT

K
T

0,5

định của lớp học
- Giới thiệu đề cương học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết quả.
Cung cấp bài giảng, giới thiệu giáo trình, tài
liệu tham khảo.
2

Kế toán thuế xuất nhập khẩu

Giảng viên:

2.1. Bản chất, vai trò của thuế XNK

- Thuyết giảng

2.1.1. Bản chất của thuế XNK

- Truy vấn

2.1.2. Vai trò của thuế XNK

- Nêu tình huống thảo
luận

2.2. Nội dung cơ bản của thuế XNK
2.2.1. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu
thuế và đối tượng không chịu thuế

- Ra bài tập về nhà

2.2.2. Phương pháp tính thuế XNK

- Nghiên cứu trước
bài giảng và tài liệu ở
nhà

2.2.3. Miễn, giảm, hoàn thuế XNK
2.2.4. Kê khai và nộp thuế XNK
2.3. Kế toán thuế XNK trong doanh nghiệp
2.3.1. Kế toán thuế nhập khẩu
2.3.2. Kế toán thuế xuất khẩu
2.3.3. Kế toán thuế của hàng tạm nhập khẩu,
tái xuất
3

6

3

0

- Thảo luận và thuyết
trình
- Làm bài tập

3.1. Bản chất, vai trò của thuế tiêu thụ đặc
biệt

- Thuyết giảng

3.1.1. Bản chất của thuế TTĐB

- Nêu tình huống thảo
luận

3.2.1. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu
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0

- Lên lớp nghe giảng,

Giảng viên:

3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc
biệt

2

Sinh viên:

Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

3.1.2. Vai trò của thuế TTĐB

5,5

- Truy vấn

- Ra bài tập về nhà
Sinh viên:

TT

Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT BT

K
T

thuế và đối tượng không thuộc diện chịu thuế - Nghiên cứu trước
bài giảng và tài liệu ở
3.2.2. Phương pháp tính thuế TTĐB
nhà
3.2.3. Kê khai, hoàn thuế TTĐB
3.3. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt trong
doanh nghiệp
3.3.1. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt hàng
nhập khẩu

- Lên lớp nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình
- Làm bài tập

3.3.2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tiêu
thụ trong nước
4

Kế toán thuế giá trị gia tăng

Giảng viên:

4.1. Bản chất, vai trò của thuế GTGT

- Thuyết giảng

4.1.1. Bản chất của thuế GTGT

- Truy vấn

4.1.2. Vai trò của thuế GTGT
4.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT

- Nêu tình huống thảo
luận

4.2.1. Đối tượng nộp thuế

- Ra bài tập về nhà

4.2.2. Đối tượng chịu thuế

Sinh viên:

4.2.3. Đối tượng không chịu thuế

- Nghiên cứu trước
bài giảng và tài liệu ở
nhà

4.2.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế
4.3. Kê khai và hoàn thuế GTGT

6

3

0

- Lên lớp nghe giảng,

4.3.1. Hóa đơn chứng từ

- Thảo luận và thuyết
trình

4.3.2. Kê khai thuế GTGT
4.3.3. Hoàn thuế

- Làm bài tập

4.4. Kế toán thuế GTGT
4.4.1. Kế toán thuế GTGT tính thuế theo
phương pháp khấu trừ
4.4.2. Kế toán thuế GTGT tính thuế theo
phương pháp trực tiếp
5

Kiểm tra

1

6

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảng viên:

5.1. Bản chất, vai trò của thuế thu nhập
doanh nghiệp

- Thuyết giảng

5.1.1. Bản chất của thuế TNDN
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- Truy vấn

6

3

0

TT

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
5.1.2. Vai trò của thuế TNDN
5.1.3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, thu
nhập và chi phí
5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập
doanh nghiệp

K
T

- Ra bài tập về nhà
Sinh viên:

5.2.2. Đối tượng chịu thuế
5.2.3. Kỳ tính thuế

- Lên lớp nghe giảng,

5.2.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế

- Thảo luận và thuyết
trình

5.3. Kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh
nghiệp

LT BT

- Nêu tình huống thảo
luận

- Nghiên cứu trước
bài giảng và tài liệu ở
nhà

5.2.1. Đối tượng nộp thuế

Số tiết

- Làm bài tập

5.3.1. Kê khai thuế TNDN
5.3.2. Quyết toán thuế TNDN
5.4. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
5.4.1. Chứng từ hạch toán
5.4.2. Tài khoản hạch toán
5.4.3. Phương pháp hạch toán
7

Kế toán thuế thu nhập cá nhân

Giảng viên:

6.1. Bản chất, vai trò của thuế thu nhập cá
nhân

- Thuyết giảng

6.1.1. Bản chất của thuế TNCN
6.1.2. Vai trò của thuế TNCN

- Nêu tình huống thảo
luận

6.2. Nội dung cơ bản của thuế TNCN

- Ra bài tập về nhà

6.2.1 Đối tượng nộp thuế

Sinh viên:

6.2.2 Thu nhập chịu thuế

- Nghiên cứu trước
bài giảng và tài liệu ở
nhà

6.2.3 Giảm thuế
6.2.4 Cách tính thuế
6.3. Kê khai, quyết toán, hoàn thuế TNCN
6.3.1 Kê khai thuế TNCN
6.3.2 Quyết toán thuế

- Truy vấn

- Lên lớp nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình
- Làm bài tập

6.3.3 Hoàn thuế
6.4. Kế toán thuế TNCN
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6

2

0

TT

Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT BT

K
T

6.4.1. Chứng từ hạch toán
6.4.2. Tài khoản hạch toán
6.4.3. Phương pháp hạch toán khấu trừ thuế
TNCN
8

Kiểm tra

1
Tổng cộng

30

13

2

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
Hiểu rõ quy định của các luật thuế, chuẩn mực kế toán của Việt Nam.
Nắm vững các phương pháp tính thuế, có kỹ năng thu thập và xử lý
thông tin đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người sử dụng thông tin
ở trong và ngoài doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực kế toán và yêu

1, 2, 3

cầu của pháp luật về thuế.
Biết cách phân loại chứng từ, sổ kế toán và kế toán các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh phù hợp với các quy định của các luật thuế và
chuẩn mực kế toán.
2

Kỹ năng:
Kỹ năng kê khai, lập báo cáo và quyết toán các loại thuế và vận dụng

7,8

linh hoạt trong tình huống thực tế.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm :
Hiểu rõ quy định của các luật thuế để có thể dẫn dắt chuyên môn,
nghiệp vụ trong các hoạt động liên quan đến kế toán thuế và báo cáo,
quyết toán thuế.
Có khả năng nghiên cứu tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên
môn liên quan đến kê khai, tính thuế và kế toán thuế. Có năng lực lập
kế hoạch,điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động
hoạch định, kế toán, kê khai, báo cáo và quyết toán thuế.
Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động liên quan đến kế toán
282

13, 14, 15,
16

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
thuế.
Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán thuế, tư vấn
thuế.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội : Trung thực, thận
trọng, trung thực, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp kế toán.
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TỔ CHỨC KẾ TOÁN
Design of accounting system
Mã số : ACC406
1. Số tín chỉ (lý thuyết/bài tập): 3 (2-1-0)
2. Số tiết : Tổng: 45
Trong đó LT: 30 ;BT: 15
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Trọng số

Hàng ngày

10%

Tuần 6 - 7

20%

Hàng ngày

10%

- Sinh viên lên bảng

Chữa bài tập,
thảo luận

1 lần lấy
điểm

trình bày bài tập về nhà,
giảng viên và các sinh
viên khác nhận xét.
- Giảng viên đưa ra các
tình huống giả định, sinh
viên nêu ý kiến.
Giao bài tập nhóm gồm

Bài tập nhóm

các tình huống. Các
nhóm thuyết trình bài

1

làm trước cả lớp
Chuyên cần

Theo số buổi
học

Điểm danh sinh viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 60 phút

1-2 tuần sau

Trắc nghiệm hoặc tự
luận

khi kết thúc
học phần

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
284

60%

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%

Phân tích Tổng hợp
20%

0

Sáng tạo
0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết :
- Học phần trước: Kế toán tài chính II, Kế toán hành chính sự nghiệp
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau: Khái quát chung về tổ
chức kế toán; Tổ chức bộ máy kế toán; Lựa chọn hình thức sổ kế toán; Tổ chức kế toán
TSCĐ; Tổ chức kế toán hàng tồn kho; Tổ chức kế toán chi phí nhân công và các khoản
thanh toán với người lao động; Tổ chức kế toán quá trình sản xuất; Tổ chức kế toán bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh; Tổ chức kế toán tiền và quy trình kiểm soát nội
bộ tiền mặt; Tổ chức các hoạt động kế toán khác trong doanh nghiệp.
Tiếng Anh : The module provides students with the following knowledge: General
accounting design; Design of the accounting apparatus; Select the form of accounting
books; Accounting design; Design of inventory accounting; Design of accounting for
labor costs and payments to employees; Design of production accounting; Selling
accounting design and determining business results; Design of cash accounting and
internal cash control procedures; Organizing other accounting activities in the
enterprises.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

1

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

2

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282

lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
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[1] Nghiêm Văn Lợi, GT tổ chức kế toán, trường đại học LĐXH, 2017.
Tài liệu tham khảo:
[1] Thái Bá Công và cộng sự (2018), Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp
trong điều kiện ứng dụng CNTT, NXB Tài chính, 2018.
[2] Lưu Đức Tuyên, Ngô Thị Thu Hồng, Giáo trình tổ chức công tác kế toán trong
doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội, 2011.
[3] Đoàn Xuân Tiên, Giáo trình tổ chức công tác kế toán, Nhà xuất bản Thống kê, Hà
Nội, 2006.
[4] Phạm Văn Dược, Hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp, Nhà
xuất bản thống kê. Hà Nội, 1998.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động giảng dạy

Giới thiệu đề cương học phần và các
quy định của lớp học.

- Giới thiệu đề cương
học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết
quả.

Số tiết
LT BT

KT

0,5

- Cung cấp bài giảng,
giới thiệu giáo trình,
tài liệu tham khảo
2

Chương 1: Khái quát chung về tổ chức
kế toán
1.1. Khái niệm, đối tượng và nhiệm vụ
của tổ chức kế toán

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

1.1.1 Một số khái niệm liên quan

- Nêu tình huống thảo
luận

1.1.2 Đối tượng tổ chức kế toán

Sinh viên:

1.1.3 Nhiệm vụ tổ chức kế toán

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham 2,5
khảo và làm bài tập ở
nhà

1.2. Nội dung của tổ chức kế toán
1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.2.2 Lựa chọn hình thức kế toán

- Nghe giảng,

1.2.3 Tổ chức các công việc kế toán
1.3. Yêu cầu, nguyên tắc của tổ chức kế
toán
1.3.1 Yêu cầu tổ chức kế toán
1.3.2 Nguyên tắc tổ chức kế toán
286

- Thảo luận và thuyết
trình

0

0

TT
3

Nội dung

Hoạt động giảng dạy

Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán

Giảng viên:

2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ
chức bộ máy kế toán

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

2.1.1 Khái niệm

- Nêu tình huống thảo
luận

2.1.2 Ý nghĩa tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3 Nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kế
toán

LT BT

KT

Sinh viên:

2.2.1 Căn cứ tổ chức bộ máy kế toán

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

toán

trình

2.2 Căn cứ, yêu cầu và nguyên tắc của tổ
chức bộ máy kế toán

Số tiết

3

0

0

3

1

0

2.2.2 Yêu cầu của tổ chức bộ máy kế toán - Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
2.2.3 Nguyên tắc của tổ chức bộ máy kế
2.3. Nội dung tổ chức bộ máy kế toán
2.3.1. Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy
2.3.2. Xây dựng quy chế hoạt động của
bộ máy
2.3.3. Phân công lao động kế toán
4

Chương 3: Lựa chọn hình thức sổ kế
toán
3.1. Yêu cầu cung cấp thông tin của hệ
thống kế toán và yêu cầu, nguyên tắc tổ
chức hệ thống sổ kế toán
3.1.1. Yêu cầu cung cấp thông tin của hệ
thống kế toán
3.1.2. Yêu cầu tổ chức hệ thống sổ kế
toán
3.1.3. Nguyên tắc lựa chọn hình thức sổ
kế toán

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà
- Nghe giảng,

3.2. Nội dung tổ chức sổ kế toán

- Thảo luận và thuyết

3.2.1. Lựa chọn danh mục các loại sổ kế
toán

trình

3.2.2. Thiết kế nội dung, hình thức, kết
cấu của từng loại sổ
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TT

Nội dung

Hoạt động giảng dạy

Số tiết
LT BT

KT

3.2.3. Xây dựng các quy định hạch toán
trên sổ
3.2.4. Xây dựng mô hình ghi chép của hệ
thống sổ
3.2.5. Tổ chức bảo quản và lưu trữ sổ kế
toán
3.3. Các hình thức sổ kế toán phổ biến
3.3.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký
chung
3.3.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Sổ
cái
3.3.3. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi
sổ
3.3.4. Hình thức sổ kế toán trên máy vi tính
5

Chương 4: Tổ chức kế toán TSCĐ

Giảng viên:

4.1. Yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức kế
toán TSCĐ

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

4.1.1. Đặc điểm của TSCĐ và yêu cầu tổ
chức kế toán TSCĐ

- Nêu tình huống thảo
luận

4.1.2. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán
TSCĐ

Sinh viên:

4.2. Tổ chức kế toán tăng, giảm tài sản cố
định
4.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán tăng,
giảm TSCĐ

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

3

1

0

3

2

0

- Nghe giảng,

4.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán

- Thảo luận và thuyết

4.2.3. Tổ chức sổ kế toán TSCĐ

trình

4.3. Tổ chức kế toán khấu hao TSCĐ
4.4. Tổ chức kế toán sửa chữa, nâng cấp
TSCĐ
4.5. Tổ chức báo cáo TSCÐ
6

Chương 5: Tổ chức kế toán hàng tồn
kho
5.1. Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ tổ
288

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

TT

Nội dung

Hoạt động giảng dạy

chức kế toán hàng tồn kho
5.2. Nội dung tổ chức kế toán hàng tồn
kho
5.3. Tổ chức chứng từ kế toán tăng, giảm
hàng tồn kho

7

KT

Sinh viên:

5.4 Tổ chức tài khoản kế toán tăng, giảm
hàng tồn kho
5.5. Tổ chức kế toán chi tiết hàng tồn kho

- Nghe giảng,

5.6. Tổ chức báo cáo hàng tồn kho

- Thảo luận và thuyết
trình

Chương 6: Tổ chức kế toán chi phí
nhân công và các khoản thanh toán với
người lao động

Giảng viên:

6.1. Nguyên tắc tổ chức kế toán chi phí
nhân công và các khoản thanh toán với
người lao động

- Nêu tình huống thảo
luận

6.2. Nội dung tổ chức kế toán chi phí
nhân công và các khoản thanh toán với
người lao động

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

6.4. Tổ chức tài khoản kế toán

LT BT

- Nêu tình huống thảo
luận
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

6.3. Tổ chức chứng từ kế toán chi phí
nhân công và các khoản thanh toán với
người lao động

Số tiết

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

Sinh viên:
3

2

0

3

2

0

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình

6.5. Tổ chức kế toán chi tiết
6.6. Tổ chức báo cáo chi phí nhân công và
các khoản thanh toán với người lao động
8

Chương 7: Tổ chức kế toán quá trình
sản xuất
7.1. Tổ chức chứng từ kế toán chi phí sản
xuất
7.2. Lựa chọn đối tượng kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm
7.3. Tổ chức tài khoản kế toán

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham

7.4. Lựa chọn quy trình kế toán
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TT

Nội dung

Hoạt động giảng dạy

Số tiết
LT BT

KT

7.5. Lựa chọn phương pháp tính giá thành khảo và làm bài tập ở
nhà
7.6. Tổ chức kế toán chi tiết
7.7. Tổ chức báo cáo chi phí sản xuất và - Nghe giảng,
giá thành sản phẩm
- Thảo luận và thuyết
trình
9

Chương 8: Tổ chức kế toán bán hàng
và xác định kết quả kinh doanh
8.1. Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ tổ
chức kế toán bán hàng
8.2. Nội dung tổ chức kế toán bán hàng
8.3. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng
và quy trình luân chuyển chứng từ
8.4. Tổ chức tài khoản kế toán bán hàng
và xác định kết quả kinh doanh
8.5. Tổ chức kế toán chi tiết bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

3

2

0

3

2

0

3

0

- Nghe giảng,

8.6. Lập báo cáo bán hàng và xác định kết - Thảo luận và thuyết
quả kinh doanh
trình
10

Chương 9: Tổ chức kế toán tiền và quy
trình kiểm soát nội bộ tiền mặt
9.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức kế
toán tiền và quy trình kiểm soát nội bộ
tiền mặt
9.2. Tổ chức chứng từ kế toán tiền mặt và
xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
9.4. Tổ chức sổ kế toán chi tiết và báo cáo khảo và làm bài tập ở
kế toán
nhà
9.3. Tổ chức tài khoản kế toán

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình
11

Chương 10: Tổ chức các hoạt động kế
toán khác trong doanh nghiệp
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Giảng viên:

TT

Nội dung

Hoạt động giảng dạy

10.1. Tổ chức kế toán thanh toán với
người bán, người mua

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

10.2. Tổ chức kế toán các hoạt động tăng
giảm vốn chủ sở hữu

- Nêu tình huống thảo
luận

Số tiết
LT BT

KT

Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà
- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình
12

Thuyết trình bài tập nhóm

Sinh viên: Trình chiếu
và thuyết trình bài tập,
thảo luận theo nhóm.

3

Giảng viên: Dẫn dắt,
nhận xét.
Tổng

30

15

0

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Biết cách thiết kế hệ thống tổ chức kế toán để cung cấp thông tin
trợ giúp các nhà quản trị ra quyết định quản trị, điều hành doanh
nghiệp hiệu quả.
- Nắm vững kiến thức về tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: tổ chức
quy trình kế toán; tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, các báo

4, 5

cáo kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh
nghiệp. Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế
toán.
2

Kỹ năng:

7, 8
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Kỹ năng tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: tổ chức các quy trình
kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế
toán nhằm đáp ứng thông tin theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
- Vận dụng tốt các quy định về kế toán trong tổ chức công tác công
tác kế toán.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong tổ
chức kế toán.
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc
luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức,
kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ
và năng lực chuyên môn kế toán, tài chính.

13, 14, 15

- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên
quan đến kế toán. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động
trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn. Có năng lực đánh giá
và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật,

17

chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo
đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN
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TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN QUỐC TẾ
International Accounting
Mã số: ACC410
1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 45;trong đó:LT: 26 ;BT: 17; KT: 2
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hìnhthức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Trọng số

Bài tập ở nhà

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1-5 - Tuần 2
- Lần 2: Chương 5-10 - Tuần 4

5%

Bài kiểm tra trên

1 lần lấy

- 50 phút

- Tuần 5

15%

lớp

điểm

2-3 câu tự luận

Bài kiểm tra trên
lớp

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
2-3 câu tự luận

- Tuần 7

15%

5%

Tổngđiểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 90 phút

1-2 tuần sau

- 2-3 câu lý thuyết, 1
câu tự luận.

khi kết thúc
học phần

60 %

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%
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Phân tích Tổng hợp
20%

0

Sáng tạo
0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán
- Học phần trước: Kế toán tài chính 1, kế toán tài chính II
- Học phần song hành:Tín dụng - Thanh toán
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần này giúp sinh viên có cái nhìn toàn cảnh về một chu trình kế toán
hoàn thiện trong một doanh nghiệp theo chuẩn mực và thông lệ kế toán Mỹ. Nội dung
cung cấp các khái niệm cơ bản nhất đến cách lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế
toán quốc tế và kế toán Mỹ. Về hạch toán, môn học tập trung chủ yếu vào các phần hành
kế toán trong doanh nghiệp thương mại. Một số nội dung chính là: kế toán mua bán hàng
hoá, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả và tiền lương.
Bên cạnh hiểu về hệ thống kế toán Mỹ, sinh viên có thể so sánh đối chiếu sự giống và
khác nhau giữa kế toán Việt Nam và kế toán Mỹ. Ngoài, sinh viên còn có cơ hội sử dụng
và trau dồi những thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh để có cơ hội cao hơn khi xin việc
tại những công ty có yếu tố nước ngoài.
Tiếng Anh : This subject gives students a holistic view of accounting cycle in a business,
provides the most basic concepts how to make financial statements in American
accounting standard. In terms of accounting, the subject focuses mainly on commercial
business enterprise. Some of the main contents are: accounting for purchase and sale,
accounting of receivables, accounting of fixed assets, accounts payable and salary. In
addition to understanding the US accounting system, students can compare the
similarities and differences between Vietnamese accounting and US accounting.
Students also have the opportunity to use and improve accounting terms in English for
a better chance of applying for jobs in companies with foreign elements.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

PGS.TS

0936.811.916

Email
loinv@tlu.edu.vn

Chức
danh,
chức vụ
GVCC,
TBM

2

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555
294

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

TT
3

Họ tên
Thiều Kim Cường

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Thạc sĩ

0985.748.686

Email
cuongtk@tlu.edu.vn

Chức
danh,
chức vụ
Giảng viên

8. Giáo trình, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Accounting principle, Weygant Kieso Kimmel, twelfth edition.
Tài liệu tham khảo:
[1] Kermit D.Larson, Kế toán tài chính, Người dịch Đặng Kim Cương. NXB Thống
kê.
[2] Kế toán quốc tế – trường đại học Kinh tế quốc dân
[3] Nguyễn Phú Giang, Kế toán quốc tế, nhà xuất bản tài chính, trường đại học Lao
Động Xã Hội, 2010.
[4] Tài liệu tham khảo: Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế
9. Nội dung chi tiết:
Số tiết
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu đề cương học phần và các

Giảng viên:

quy định của lớp học

- Giới thiệu đề cương học

LT BT

K
T

0,5

phần, cách thức kiểm tra, đánh
giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng, giới thiệu
giáo trình, tài liệu tham khảo.
1

Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc
tế

Giảng viên:

1.1. Sự cần thiết của kế toán quốc tế

- Truy vấn

1.1.1. Sự cần thiết của kế toán quốc tế

- Nêu các tình huống thực tế

1.1.2. Các yếu tố chính ảnh hưởng tới sự
hình thành và phát triển của kế toán quốc
tế

- Ra bài tập về nhà

1.2. Phân loại kế toán
1.2.1. Mô hình kế toán vĩ mô
1.2.2. Mô hình kế toán vi mô

- Thuyết giảng

Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài giảng
và tài liệu ở nhà
- Lên lớp nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình

295

2,5

0

0

Số tiết
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

1.2.3. Mô hình kế toán theo nguyên tắc
độc lập

LT BT

K
T

- Làm bài tập

1.2.4. Mô hình kế toán thống nhất hóa
1.3. Các trường phái kế toán trên thế giới
1.3.1. Nhóm kế toán Anh Mỹ
1.3.2. Nhóm kế toán Trung Quốc
1.3.3. Nhóm các nước khác
2

Chương 2: Các chuẩn mực kế toán
quốc tế

Giảng viên:

2.1. Khái quát về hệ thống chuẩn mực kế
toán quốc tế

- Truy vấn

2.1.1. Sự cần thiết của hệ thống chuẩn
mực kế toán quốc tế

- Ra bài tập về nhà

3

- Nêu các tình huống thực tế
Sinh viên:

2.2. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế
hiện hành
2.2.2. Các chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế

- Nghiên cứu trước bài giảng
và tài liệu ở nhà
- Lên lớp nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình
- Làm bài tập

Chương 3: Đặc điểm của kế toán Mỹ

Giảng viên:

3.1. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

- Thuyết giảng

3.2. Các loại kế toán

- Truy vấn

3.2.1. Kế toán trên cơ sở tiền

- Nêu tình huống

3.2.2. Kế toán dồn tích

- Ra bài tập

3.3. Chu trình kế toán Mỹ

Sinh viên:

3.4. Hệ thống tài khoản kế toán Mỹ

- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
luận.

3.5. Bút toán điều chỉnh trong kế toán
Mỹ

0

- Thuyết giảng

2.1.2. Trình tự xây dựng các chuẩn mực
kế toán quốc tế

2.2.1. Các chuẩn mực kế toán quốc tế

3

- Làm bài tập về nhà

3.5.1. Khái niệm
3.5.2. Phân loại
3.5.3. Thực hiện các bút toán điều chỉnh
296

2

1

0

Số tiết
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

LT BT

K
T

3.6. Bảng cân đối thử

4

5

Chương 4:Chu trình kế toán Mỹ
4.1. Quá trình kế toán và chuyển sổ
4.2. Các bút toán điều chỉnh cuối kỳ
4.2.1. Phân bổ chi phí cho nhiều kỳ kế
toán
4.2.2. Ghi nhận chi phí phải trả
4.2.3. Phân bổ doanh thu nhận trước
4.2.4. Ghi nhận doanh thu dồn tích
4.3. Khóa sổ kế toán
4.3.1. Các bút toán đảo
4.3.2. Bảng kế toán nháp
4.4. Lập báo cáo tài chính

Giảng viên:

Chương 5: Kế toán hàng tồn kho

Giảng viên:

5.1. Đánh giá hàng tồn kho

- Thuyết giảng

5.1.1. Giá thực tế nhập kho

- Truy vấn

5.1.2. Giá thực tế xuất kho

- Nêu tình huống

5.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Ra bài tập

5.2.1. Phương pháp kê khai thường
xuyên

Sinh viên:

5.2.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ

2

1

0

3

2

1

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Nêu tình huống
- Ra bài tập
Sinh viên:
- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
luận.
- Làm bài tập về nhà

- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
luận.
- Làm bài tập về nhà

6

Kiểm tra

Sinh viên: Làm bài

7

Chương 6: Kế toán tài sản ngắn hạn

Giảng viên:

6.1. Kế toán tiền

- Thuyết giảng

6.1.1. Quỹ tạp phí

- Truy vấn

6.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

- Nêu tình huống

6.2. Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn
hạn

- Ra bài tập
Sinh viên:
297

1
3

1

0

Số tiết
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

6.2.1. Chứng khoán nắm giữ đến ngày
đáo hạn

- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
luận.

6.2.2. Chứng khoán thương mại

- Làm bài tập về nhà

LT BT

K
T

6.3. Kế toán các phải thu và phải thu khó
đòi
6.3.1. Kế toán phải thu và dự phòng phải
thu khó đòi
6.3.2. Xác định dự phòng phải thu khó
đòi
6.4. Kế toán thương phiếu phải thu
6.4.1. Nhận thương phiếu
6.4.2. Thu tiền từ thương phiếu
6.4.3. Điều chỉnh tiền lãi thương phiếu
cuối kỳ
8

Chương 7: Kế toán tài sản dài hạn

Giảng viên:

7.1.Đặc điểm của tài sản dài hạn

- Thuyết giảng

7.2 Kế toán tài sản cố định

- Truy vấn

7.2.1. Khái niệm và phân loại TSCĐ

- Nêu tình huống

7.2.2. Nguyên giá TSCĐ

- Ra bài tập

7.2.3. Kế toán biến động TSCĐ hữu hình

Sinh viên:

7.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ
7.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ

- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
luận.

7.2.6. Kế toán TSCĐ vô hình

- Làm bài tập về nhà

3

2

0

3

2

1

7.3 Kế toán các khoản đầu tư dài hạn
7.3.1. Phân loại các khoản đầu tư dài hạn
7.3.2. Kế toán các khoản đầu tư
7.3.3. Kế toán đầu tư trái phiếu
9

Chương 8: Kế toán nợ phải trả

Giảng viên:

8.1. Phân loại các khoản nợ phải trả

- Thuyết giảng

8.1.1. Nợ phải trả ngắn hạn

- Truy vấn

8.1.2. Nợ phải trả dài hạn

- Nêu tình huống

8.2. Đánh giá nợ phải trả

- Ra bài tập
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Số tiết
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

8.3. Nợ phải trả ngắn hạn

Sinh viên:

8.3.1. Đo lường khả năng thanh toán
ngắn hạn

- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
luận.

8.3.2. Kế toán nợ phải trả ngắn hạn

- Làm bài tập về nhà

LT BT

8.4. Nợ phải trả dài hạn
8.4.1. Nợ thuê dài hạn
8.4.2. Trái phiếu phát hành
10

Chương 9. Kế toán vốn chủ sở hữu

Giảng viên:

9.1. Kế toán trong công ty hợp danh

- Thuyết giảng

9.1.1. Đặc điểm của công ty hợp danh

- Truy vấn

9.1.2. Kế toán khoản đầu tư của các
thành viên

- Nêu tình huống

9.1.3. Phân chia thu nhập và lỗ của hợp
danh

Sinh viên:

4

2

4

2

- Ra bài tập

- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
9.1.4. Góp vốn và rút vốn của chủ sở hữu luận.
9.2. Kế toán trong công ty cổ phần
- Làm bài tập về nhà
9.2.1. Vốn chủ sở hữu của công ty cổ
phần
9.2.2. Phát hành cổ phiếu
9.2.3. Cổ phiếu quỹ
9.2.4. Cổ tức
9.2.5. Báo cáo tài chính trong công ty cổ
phần
11

Chương 10: Kế toán mua bán hàng
hóa trong doanh nghiệp thương mại

Giảng viên:

10.1 Kế toán bán hàng

- Truy vấn

10.1.1. Doanh thu gộp

- Nêu tình huống

10.1.2. Hàng bán bị trả lại và giảm giá
hàng bán

- Ra bài tập

10.1.3. Kế toán chiết khấu bán hàng
10.2. Kế toán mua hàng

- Nghe giảng, nêu vấn đề, thảo
luận.

10.2.1. Giá trị mua thuần

- Làm bài tập về nhà

- Thuyết giảng

Sinh viên:
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Số tiết
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

LT BT

K
T

10.2.2. Trả lại và giảm giá hàng mua
10.3. Chi phí bán hàng và quản lý doanh
nghiệp
10.4. Báo cáo kế toán
12

Kiểm tra

Sinh viên: làm bài
Tổng cộng

1
30

14

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
Hiểu rõ các thông lệ, chuẩn mực, nguyên tắc kế toán quốc tế và kế toán
Mỹ.
Nắm vững phương pháp, quy trình, Kỹ thuậtthu thập và xử lý thông tin
đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người sử dụng.

3, 5

Nắm được sử giống và khác nhau giữa kế toán quốc tế, kế toán Mỹ và kế
toán Việt Nam.
2

Kỹ năng:
Có khả năng thực hiện được các công ty kế toán trong các công ty nước
ngoài áp dụng hệ thống kế toán Mỹ.
Có kỹ năng xử lý các tình huống trong kế toán Mỹ.
Biết cách vận dụng phương pháp, Kỹ thuật , quy trình kế toán Mỹ để giải
quyết các tình huống phức tạp ở Việt Nam.

7, 10

Hiểu được các thuật ngữ chuyên môn kế toán bằng tiếng Anh. Sử dụng
được tiếng Anh trong kế toán.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Vaanjd ugnj kiến thức của học phần để dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và 13, 14, 15,
16
sáng tạo trong công tác kế toán.
Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay
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TT

CĐR của học phần
đổi, khả năng nghiên cứu, tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh
nghiệm để đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động.
Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến
kế toán, tài chính. Có năng lực lập kế hoạch,điều phối và huy động trí tuệ
tập thể trong các hoạt động chuyên môn.Có năng lực đánh giá và cải tiến
các hoạt động chuyên môn.
Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn
thuế, bảo hiểm, đầu tư tài chính.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội: Chuyên nghiệp, thận trọng,
chuẩn mực, trung thực để đảm bảo yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp kế toán.

301

CĐR của
CTĐT
tương ứng

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN MÁY
Computerized Accounting
Mã số: ACC411
1. Số tín chỉ: 03 (2-1-0)
2. Số tiết: tổng: 45; trong đó LT: 28, TH: 16, KT: 1
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Trọng số

Bài tập ở
nhà

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1,2,3
- Lần 2: Chương 4,5

- Tuần 3
- Tuần5

5%
5%

Bài kiểm tra
trên lớp

1 lần lấy
điểm

- 50 phút làm bài kiểm
tra trên máy vi tính sử

- Tuần 7

20%

Tuần 1-8

10%

dụng phần mềm kế toán.
Hoạt động
trên lớp

Sinh viên tham gia thảo
Các buổi

luận, trả lời câu hỏi của
giảng viên.

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 60 phút thi trên máy vi

1-2 tuần sau

tính sử dụng phần mềm
kế toán.

khi kết thúc
học phần.

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Nhớ
Hiểu
Vận
Phân tích
dụng
Tỷ lệ (%)
10
20
60
5
5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán
- Học phần trước: Kế toán tài chính I, kế toán tài chính II
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Tổng
hợp
5

60%

Sáng tạo
0

- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:Học phần cung cấp những hiểu biết cần thiết về phần mềm kế toán được sử
dụng trong các doanh nghiệp. Đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về
việc ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán của các đơn vị kinh tế.
Tiếng Anh: This subject provides the specialist knowledge of accounting software used
at enterprises. It also equips students with basic skills in applying accounting software
in the accounting work of economic units.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

1

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

2

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên

3

Trịnh Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

0773.359.553

loanttt@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Nguyễn T. Quỳnh Nga

Thạc sĩ

0976.800.279

ngantq@tlu.edu.vn

Giảng viên

Email

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Trần Thị Song Minh, Kế toán máy, NXB đại học KTQD, 2010.
Công cụ hỗ trợ:
[1] Phần mềm kế toán Fast, Misa - phiên bản đào tạo đã được cài tại phòng máy của
Trung tâm tin học – Trường Đại học Thủy Lợi.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung
Giới thiệu học phần, đề
cương học phần, quy định
của lớp học

1

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

Giảng viên:
- Giới thiệu về bản thân, học phần,
đề cương học phần, quy định của
lớp học, quy định thi, kiểm tra, đánh
giá, giáo trình, tài liệu tham khảo,
phương pháp học tập hiệu quả, yêu
cầu của giảng viên đối với sinh viên
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0,5

BT

KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

2,5

0

3

2

khi trên lớp và ở nhà.
Chương 1. Tổng quan chung Giảng viên:
về phần mềm kế toán
- Thuyết giảng và giải thích nội
1.1. Những vấn đề chung về dung của chương.
- Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
phần mềm kế toán
1.1.1. Khái niệm, vai trò của - Giao bài tập về nhà phần 1.2 cho
sinh viên.
phần mềm kế toán

2

1.1.2. Điều kiện, nguyên lý Sinh viên:
hoạt động của phần mềm kế - Thực hành trên máy vi tính có
toán
phần mềm kế toán theo nội dung
1.1.3. Giới thiệu một số phần chương học.
mềm kế toán thông dụng
- Nêu vấn đề để thảo luận.
1.2. Các khai báo ban đầu trên
- Làm bài tập về nhà.
phần mềm
1.2.1. Khai báo các tham số hệ - Nghiên cứu trước tài liệu ở nhà.
thống
1.2.2. Khai báo các tham số tuỳ
chọn
1.2.3. Khai báo danh mục
1.2.4. Cập nhật số dư ban đầu
1.2.5. Quản lý và bảo trì dữ liệu
Chương 2. Kế toán tiền mặt, Giảng viên:
tiền gửi ngân hàng

3

- Thuyết giảng và giải thích nội
dung của chương.

2.1. Kế toán tiền mặt
2.1.1. Chức năng phân hệ kế - Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
- Hướng dẫn và thực hành mẫu các
toán tiền mặt
2.1.2. Sơ đồ hạch toán kế toán nghiệp vụ theo nội dung chương
tiền mặt

học.

2.2. Quy trình xử lý dữ liệu kế - Giao bài tập về nhà cho sinh viên
toán tiền mặt trên phần mềm kế theo phần hướng dẫn và thực hành
trên lớp gồm: các nghiệp vụ về tiền
toán
2.2.1. Thực hành kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
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KT

TT

Nội dung
mặt

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

4

2

Sinh viên:

2.2.2. Xử lý, xem, in các chứng - Thực hành trên máy vi tính có
từ, báo cáo tiền mặt
phần mềm kế toán theo nội dung
2.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng chương học.
2.3.1. Chức năng phân hệ kế - Nêu vấn đề để thảo luận.
toán tiền gửi ngân hàng
- Làm bài tập về nhà.
2.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán
- Nghiên cứu trước tài liệu ở nhà.
tiền gửi ngân hàng
2.4. Quy trình xử lý dữ liệu kế
toán tiền gửi ngân hàng trên
phần mềm kế toán
2.4.1. Thực hành kế toán tiền
gửi ngân hàng
2.4.2. Xử lý, xem, in các chứng
từ, báo cáo tiền gửi ngân hàng
Chương 3. Kế toán mua

Giảng viên:

hàng và công nợ phải trả

- Thuyết giảng và giải thích nội
3.1. Chức năng và sơ đồ hạch dung của chương.
- Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
toán
3.1.1 Chức năng phân hệ kế - Hướng dẫn và thực hành mẫu các
toán mua hàng và công nợ nghiệp vụ theo nội dung chương
học.
phải trả
4

3.1.2 Sơ đồ hạch toán kế toán - Giao bài tập về nhà cho sinh viên
mua hàng và công nợ phải trả theo phần hướng dẫn và thực hành
3.2. Quy trình xử lý dữ liệu và trên lớp gồm: mua hàng, công nợ
phải trả.
thực hành
3.2.1 Quy trình xử lý dữ liệu Sinh viên:
kế toán mua hàng, công nợ - Thực hành trên máy vi tính có
phải trả trên phần mềm kế toán phần mềm kế toán theo nội dung
3.2.2 Thực hành kế toán mua chương học.
hàng, công nợ phải trả trên - Nêu vấn đề để thảo luận.
phần mềm kế toán
- Làm bài tập về nhà.
3.3. Xử lý, xem, in chứng từ,
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KT

TT

Nội dung
báo cáo

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

4

2

4

2

- Nghiên cứu trước tài liệu ở nhà.

3.3.1. Xử lý, xem chứng từ,
báo cáo mua hàng và công nợ
phải trả
3.3.2. In chứng từ, báo cáo
mua hàng và công nợ phải trả
Chương 4. Kế toán bán hàng
và công nợ phải thu
4.1. Chức năng và sơ đồ
4.1.1. Chức năng phân hệ kế

Giảng viên:

toán bán hàng – công nợ phải
thu

- Hướng dẫn và thực hành mẫu các

4.1.2. Sơ đồ hạch toán kế toán
bán hàng và công nợ phải thu
4.2. Quy trình xử lý dữ liệu và
thực hành
4.2.1. Quy trình xử lý dữ liệu
5

kế toán bán hàng, công nợ
phải thu trên phần mềm kế
toán
4.2.2. Thực hành kế toán bán
hàng, công nợ phải thu
4.3. Xử lý, xem, in chứng từ,

- Thuyết giảng và giải thích nội
dung của chương.
- Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
nghiệp vụ theo nội dung chương
học.
- Giao bài tập về nhà cho sinh viên
theo phần hướng dẫn và thực hành
trên lớp gồm: bán hàng, công nợ
phải thu.
Sinh viên:
- Thực hành trên máy vi tính có
phần mềm kế toán theo nội dung
chương học.
- Nêu vấn đề để thảo luận.

báo cáo

- Làm bài tập về nhà.

4.3.1. Xử lý, xem chứng từ,
báo cáo bán hàng và công nợ
phải thu
4.3.2. In chứng từ, báo cáo

- Nghiên cứu trước tài liệu ở nhà.

bán hàng và công nợ phải thu

6

Chương 5. Kế toán hàng tồn Giảng viên:
kho
- Thuyết giảng và giải thích nội
5.1. Chức năng, sơ đồ hạch dung của chương.
toán

- Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

4

2

5.1.1 Chức năng phân hệ kế - Hướng dẫn và thực hành mẫu các
toán hàng tồn kho
nghiệp vụ theo nội dung chương
5.1.2 Sơ đồ hạch toán kế toán học.
hàng tồn kho
- Giao bài tập về nhà cho sinh viên
5.2. Quy trình xử lý dữ liệu và theo phần hướng dẫn và thực hành
thực hành
trên lớp gồm: hàng tồn kho.

5.2.1 Quy trình xử lý dữ liệu
Sinh viên:
phần hành kế toán hàng tồn
- Thực hành trên máy vi tính có
kho trên phần mềm kế toán
phần mềm kế toán theo nội dung
5.2.2. Thực hành kế toán hàng
chương học.
tồn kho
5.3. Xử lý, xem, in các báo cáo - Nêu vấn đề để thảo luận.
5.3.1. Xử lý, xem các báo cáo - Làm bài tập về nhà.
hàng tồn kho
5.3.2. In các báo cáo

- Nghiên cứu trước tài liệu ở nhà.

Chương 6. Kế toán tài sản

Giảng viên:

cố định

- Thuyết giảng và giải thích nội
6.1 Chức năng và sơ đồ hạch dung của chương.
- Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
toán
6.1.1. Chức năng phân hệ tài - Hướng dẫn và thực hành mẫu các
nghiệp vụ theo nội dung chương
6.1.2. Sơ đồ hạch toán kế toán học.
sản cố định

7

tài sản cố định
- Giao bài tập về nhà cho sinh viên
6.2 Quy trình xử lý dữ liệu, theo phần hướng dẫn và thực hành
thực hành
trên lớp gồm: tài sản cố định.
6.2.1 Quy trình xử lý dữ liệu Sinh viên:
phần hành kế toán tài sản cố
- Thực hành trên máy vi tính có
định trên phần mềm kế toán
phần mềm kế toán theo nội dung
6.2.2. Thực hành kế toán tài
chương học.
sản cố định
- Nêu vấn đề để thảo luận.
6.3 Xử lý, xem, in các báo cáo
6.3.1. Xử lý, xem các báo cáo - Làm bài tập về nhà.
tài sản cố định

- Nghiên cứu trước tài liệu ở nhà.
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KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

4

2

4

1

6.3.2. In các báo cáo tài sản cố
định
Chương 7. Kế toán giá
thành

Giảng viên:

- Thuyết giảng và giải thích nội
7.1 Chức năng, sơ đồ hạch toán dung của chương.
7.1.1. Chức năng phân hệ kế - Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
- Hướng dẫn và thực hành mẫu các
toán giá thành
7.1.2. Sơ đồ hạch toán kế toán nghiệp vụ theo nội dung chương
học.
giá thành

8

7.2. Quy trình xử lý dữ liệu, - Giao bài tập về nhà cho sinh viên
thực hành
theo phần hướng dẫn và thực hành
7.2.1 Quy trình xử lý dữ liệu trên lớp gồm: các nghiệp vụ về giá
phần hành kế toán giá thành thành.
trên phần mềm kế toán
Sinh viên:
7.2.2. Thực hành kế toán giá
- Thực hành trên máy vi tính có
thành
phần mềm kế toán theo nội dung
7.3. Xử lý, xem, in các báo cáo
chương học.
7.3.1. Xử lý, xem các báo cáo
- Nêu vấn đề để thảo luận.
giá thành
- Làm bài tập về nhà.
7.3.2. In các báo cáo
- Nghiên cứu trước tài liệu ở nhà.
Chương 8. Kế toán tổng

Giảng viên:

hợp và báo cáo tài chính

9

- Thuyết giảng và giải thích nội
8.1. Chức năng, thực hành dung của chương.
- Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
phân hệ kế toán tổng hợp
8.1.1. Chức năng phân hệ kế - Hướng dẫn và thực hành mẫu các
nghiệp vụ theo nội dung chương
toán tổng hợp
8.1.2. Thực hành các bút toán học.
phân bổ, kết chuyển cuối kỳ
8.2. Xử lý, xem, in, khóa sổ

- Giao bài tập về nhà cho sinh viên
theo phần hướng dẫn và thực hành

8.2.1 Xử lý, xem, in, sổ sách kế trên lớp gồm: kế toán tổng hợp và
toán, báo cáo tài chính
báo cáo tài chính.
8.2.2. Khoá sổ
Sinh viên:
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KT

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

KT

- Thực hành trên máy vi tính có
phần mềm kế toán theo nội dung
chương học.
- Nêu vấn đề để thảo luận.
- Làm bài tập về nhà.
Kiểm tra

2
Tổng cộng

30

13

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
+ Nắm vững kiến thức về tổ chức quy trình kế toán; tổ chức chứng
từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng
yêu cầu quản lý của doanh nghiệp trên phần mềm kế toán.
+ Biết nguyên lý hoạt động của các phần mềm kế toán, các loại
phần mềm kế toán phổ biến trên thị thường, các tiêu chuẩn đánh giá

5

phần mềm, cách lựa chọn phần mềm phù hợp đối với từng đơn vị.
+ Biết cách sử dụng phần mềm kế toán để ghi nhận các hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, tính toán và cung cấp báo cáo kế toán
cho người sử dụng.
2

Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán trên máy tính để cập nhật
chứng từ, kiểm tra và đối chiếu số liệu, lập báo cáo tài chính và các
báo cáo kế toán liên quan.
+ Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm theo phân
quyền trên phần mềm kế toán.
+ Trình bày và khai thác các báo cáo kế toán một cách hiệu quả,
đáp ứng cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp.
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7

2

TT
3

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt động
liên quan đến kế toán trên môi trường máy tính.
+ Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc
luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức,
kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ
và năng lực chuyên môn kế toán trong môi trường máy tính.
+ Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên
quan đến kế toán ứng dụng trong môi trường máy tính. Có năng lực

13, 14, 15,
16

lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt
động chuyên môn trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm kế toán.
Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong
môi trường máy tính và internet.
+ Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán trong môi
trường máy tính.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Internal Controls
Mã số : ACC414
1. Số tín chỉ: 2 (1-1-0)
2. Số tiết: Tổng: 30;trong đó LT:21 ;BT 9;TN.... ; ĐA:.... ; BTL:.... ; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp

Mô tả

Thời gian

1 lần lấy

Trình bày bài tập

- Từ tuần 2

điểm

theo nhóm

đến tuần 8

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

- Tuần 7

Điểm chuyên cần

Trọng số
10%

20%

Số tiết tham dự 36/
tổng số tiết 45

10%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 90 phút
- 5 câu hỏi tự luận.

1-2 tuần sau
khi kết thúc

60%

học phần
- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

40%

20%
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Phân tích Tổng hợp
20%

0

Sáng tạo
0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán, Kiểm toán căn bản
- Học phần trước: Kế toán tài chính I, Kế toán tài chính II
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần trang bị những kiến thức tổng quan về kiểm soát nội bộ, về gian
lận và các biện pháp phòng ngừa gian lận, sai sót. Đồng thời học phần cung cấp kiến
thức về khuôn mẫu xây dựng kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO (1992). Ngoài
ra, học phần còn cung cấp các kiến thức cụ thể để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
theo các chu trình và khoản mục cụ thể như chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình
mua hàng và thanh toán, chu trình tiền lương, kiểm soát tiền, tài sản cố định…
Tiếng Anh: The aim of the subject is to provide learners with internal controls
knowledge, frauds and preventive measures against fraud. Moreover, the module
provides an insight into the pattern of building an internal control that follows the COSO
(1992). In addition, the concepts of the subject include specific knowledge to establish
internal controls on specific cycles and items such (sales-collection, purchase-payment,
inventories,salary, fixed assets...)
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Hoàng Thị Mai Lan

Thạc sĩ

0389.975.878

lanhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên

3

Đào Thúy Hà

Tiến sĩ

0904.106.676

hadt@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Thành phố
Hồ Chí Minh, Giáo trình Kiểm soát nội bộ, Nhà xuất bản Phương Đông, 2012
Các tài liệu tham khảo:
[1] Báo cáo giới thiệu về kiểm soát nội bộ, Mekong Capital, 2004
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[2] Steven J. Root, Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate
Gavernance, 2000.
[3] Internal Control Report 2013, COSO
[4] Internal Control Report 1992, COSO
[5] Guidence on Monitoring Internal Control Systems, Internal control – intergrate
framework, The Committee ò Sponsoring Organization of Treaway Commision
(COSO)
[6] Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder And Philip Wallage, Principles of
auditing: An Introcdution to International Standards on Auditing, 2012
[7] Alvin A Arrens, James K Loebbecke, Auditing: An Intergrated Approach, Seventh
Edition, Prentice Hall Publisher, 2014.
[8] Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Giáo trình Kiểm Toán Tài chính,
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Hoạt động dạy
và học

Nội dung
Giới thiệu đề cương học phần và các quy
định của lớp học.

Số tiết
LT BT KT
0,5

Giới thiệu đề cương học phần, cách thức kiểm
tra, đánh giá kết quả.
Giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo
2

Chương 1. Tổng quan về kiểm soát nội bộ

Giảng viên:

1.1 Định nghĩa

- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

1.1.1.Kiểm soát nội bộ là một quá trình
1.1.2. Kiểm soát nội bộ bị chi phối bởi con
người
1.1.3. Kiểm soát nội bộ cung cấp sự đảm bảo
hợp lý
1.1.4. Kiểm soát nội bộ giúp đạt được các
mục tiêu
1.2 Lịch sử phát triển của kiểm soát nội bộ
1.2.1. Giai đoạn hình thành và phát triển
1.2.2. Giai đoạn hiện đại
1.3 Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
314

- Nêu tình huống
thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở
nhà
- Nghe giảng,

2,5

0

0

TT

3

Hoạt động dạy
và học

Nội dung
1.3.1. Quản trị rủi ro

- - Thảo luận và

1.3.1. Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

thuyết trình

Chương 2. Gian lận và biện pháp phòng

Giảng viên:

ngừa gian lận

- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

2.1 Định nghĩa về gian lận và sai sót
2.2 Các nghiên cứu về gian lận
2.2.1. Các nghiên cứu về gian lận của các nhà

- Nêu tình huống
thảo luận

khoa học trên thế giới

Sinh viên:

2.2.2. Công trình nghiên cứu gian lận của

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở
nhà

Hiệp hội các nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ
2.3 Những gian lận phổ biến làm sai lệch
thông tin trên báo cáo tài chính
2.3.1. Gian lận tài sản

Số tiết
LT BT KT

4

2

0

4

2

0

- Nghe giảng,

2.3.2. Gian lận trên báo cáo tài chính

- - Thảo luận và
thuyết trình

4

Chương 3. Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát

Giảng viên:

nội bộ theo báo cáo của COSO

- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

3.1. Báo cáo COSO
3.1.1. Cấu trúc của Báo cáo COSO
3.1.2. Khuôn mẫu của kiểm soát nội bộ theo
COSO
3.2 Các bộ phận của hệ thống kiểm soát nội
bộ theo báo cáo của COSO
3.2.1. Môi trường kiểm soát
3.2.2. Đánh giá rủi ro

- Nêu tình huống
thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở
nhà

3.2.3. Hoạt động kiểm soát

- Nghe giảng,

3.2.4. Thông tin và truyền thông

- - Thảo luận và
thuyết trình

3.2.5. Giám sát
3.3 Vai trò và trách nhiệm của các bên liên
quan đến kiểm soát nội bộ
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TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT BT KT

3.4. Kiểm soát nội bộ đối với các doanh
nghiệp nhỏ
5

Chương 4. Kiểm soát nội bộ đối với các tài

Giảng viên:

sản và các chu trình kinh doanh chủ yếu

- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

trong các doanh nghiệp
4.1 Kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua
hàng và thanh toán
4.1.1 Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát đối với chu trình mua
hàng và thanh toán

- Nêu tình huống
thảo luận
Sinh viên:

4.2 Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở
nhà

thu tiền

- Nghe giảng,

4.1.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình mua hàng và thanh toán

4.2.1 Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát đối với chu trình bán hàng
và thu tiền
4.1.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình bán hàng và thu tiền
4.3 Kiểm soát nội bộ đối với chu trình tiền
lương
4.3.1 Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát đối với chu trình tiền
lương
4.3.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
chu trình tiền lương
4.4 Kiểm soát nội bộ đối với tiền
4.4.1 Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát đối với tiền
4.3.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
tiền
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- - Thảo luận và
thuyết trình

4

10

1

TT

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT BT KT

4.5 Kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định
4.5.1 Đặc điểm, sai phạm có thể xảy ra và
mục tiêu kiểm soát đối với tài sản cố định
4.5.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với
tài sản cố định
Tổng cộng

15

14

1

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức
Kiến thức tổng quan về kiểm soát nội bộ, về gian lận và các biện pháp
phòng ngừa gian lận, sai sót.
Nội dung của khuôn mẫu xây dựng kiểm soát nội bộ theo báo cáo của
COSO.

3,6

Kiến thức các phần hành công việc của kiểm soát nội bộ trong việc phát
hiện các sai phạm và các mẫu báo cáo COSO.
2

Kỹ năng
Kỹ năng nghề nghiệp: Cung cấp phần việc kiểm soát nội bộ trong
doanh nghiệp. Giúp cho người h ọc có các kỹ năng của việc kiểm soát
nội bộ và lập các báo cáo COSO cho các doanh nghiệp.

7, 11

Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng tự nghiên cứu và cập nhập kiến thức cũng
như các quy định pháp lý liên quan đến kiểm soát nội bộ Kỹ năng làm
việc theo nhóm, tiếp nhận, trao đổi và bảo vệ quan điểm.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
-Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các
hoạt động thiết kế và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
- Có khả năng tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn về
kiểm soát nội bộ phù hợp với sự thay đổi của môi trường làm việc
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13, 14, 15,
16

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan
đến kiểm soát nội bộ. Có năng lực huy động trí tuệ tập thể trong thiết
kế và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, đánh
giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Đề cao đạo đức cá nhân đồng thời có sự hiểu biết và tuân thủ đạo đức
nghề nghiệp bao gồm: chính trực, bảo mật thông tin, trung thành,
trung thực công bằng và đảm bảo tư cách nghề nghiệp

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Financial Statement Analysis
Mã số: ACC407
1. Số tín chỉ: 03 (2-1-0)
2. Số tiết: tổng: 45; trong đó LT: 22,TH: 16, KT: 7
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành: Không
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Trọng
số

Thời gian

- Lần 1: Chương 1-3

- Lần 1: Tuần 2

5%

- Lần 2: Chương 4-6

- Lần 3: Tuần 5

5%

3 lần

- Lần 1: 50 phút - Chương 2

- Lần 1: Tuần 3

10%

trên lớp

lấy
điểm

- Lần 2: 50 phút - Chương5

- Lần 2: Tuần 8

10%

Hoạt động
trên lớp

16 buổi

Có mặt trên lớp, Tham gia
thảo luận, trả lời câu hỏi của

Tuần 1- 8

10%

Bài tập ở nhà

2 lần

Bài kiểm tra

giảng viên
Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 90 phút
- 1 câu hỏi; 2 bài tập tự luận.

1-2 tuần sau khi kết
thúc học phần

60%

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%

20%

0

0
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5. Điều kiện ràng buộc học phần
- Môn tiên quyết: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính I
- Học phần trước: Quản trị tài chính doanh nghiệp
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt:Học phần cung cấp những kiến thức phân tích báo cáo tài chính cơ bản để
đánh giá tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp làm nền tảng để
ra các quyết định liên quan đến doanh nghiệp. Đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ
năng cơ bản về việc phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Tiếng Anh: The subject provides basic financial analysis knowledge for assessing
financial condition and performance of a company. It also equips students with basic
skills in analyzing corporate finance reports.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ, GT phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp,
NXBTài Chính, 2013
Tài liệu tham khảo:
[1] Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh, Báo cáo tài chính: phân tích, dự báo và
định giá, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân 2018.
[2] Nguyễn Văn Công, GT phân tích kinh doanh, Trường ĐH KTQD, 2007.
[3] Gibson, C. – Financial Reporting Analysis – Ohio: South-Western College
Publising 2011.
[4] Steven M. Bragg – Financial Analysis A Controller’s Guide, Second Edition
[5] Jan R. Williams, Susan F. Haka, Mark S. Bettner Financial & Managerial
Accounting, 16th Edition
[6] George T. Friedlob & Lydia, Essentials of Financial Analysis, NXB John Wiley &
Sons, 2001.
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[7] Thomas R. Robinson CFA, International Financial Statement Analysis, NXB John
Wiley & Sons.
9. Nội dung chi tiết:
T
T

Nội dung

1

- Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học
- Giới thiệu đề cương học phần, cách
thức kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng, giới thiệu giáo
trình, tài liệu tham khảo.

3

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

0,5

Chương 1. Tổng quan về phân tích
BCTC
1.1. Vị trí, chức năng của phân
tích BCTC
1.1.1. Vị trí của phân tích BCTC
1.1.2. Chức năng của phân tích
BCTC
1.2. Tài liệu sử dụng cho phân tích
BCTC
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Thuyết minh BCTC
1.3. Các chuẩn mực và nguyên tắc
kế toán có ảnh hưởng đến phân
tích BCTC
1.3.1. Các nguyên tắc kế toán được
chấp nhận chung
1.3.2. Các chuẩn mực kế toán

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình

Chương 2. Phương pháp phân tích
BCTC
2.1. Phương pháp so sánh
2.1.1. So sánh theo thời gian
2.2.2. So sánh chéo theo thời điểm
2.2.3. Phân tích kết hợp
2.2. Phương pháp phân tích qui
mô
2.2.1 Phân tích quy mô báo cáo kết
quả kinh doanh

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thực hành phân tích
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2,5

1

3

1

KT

T
T

Nội dung
2.2.2 Phân tích quy mô theo bảng
cân đối kế toán
2.3 Phương pháp dự báo bằng
phương trình hồi quy
2.3.1 Hồi quy đơn biến
2.3.2 Hồi quy đa biến

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

KT

BCTC
- Thảo luận và thuyết trình

4

Kiểm tra 1 tiết

5

Chương 3. Phân tích khả năng
thanh toán
3.1. Phân tích khả năng thanh toán
ngắn hạn
3.1.1. Phân tích chỉ tiêu thanh toán
hiện thời
3.1.2. Phân tích chỉ tiêu thanh toán
nhanh
3.1.3. Phân tích chỉ tiêu thanh toán
tức thời
3.2. Phân tích khả năng thanh toán
dài hạn
3.2.1. Phân tích hệ số chi trả lãi vay
3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán
các khoản phí cố định

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thực hành phân tích
BCTC
- Thảo luận và thuyết trình

6

Chương 4. Phân tích hiệu quả sử
dụng tài sản
4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng
hàng tồn kho
4.1.1. Hàng tồn kho
4.1.2. Phương pháp phân tích
4.2. Phân tích hiệu quả thu hồi các
khoản phải thu
4.2.1. Khoản phải thu
42.2. Phương pháp phân tích
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng
TSCÐ
4.3.1. Tài sản cố định
4.3.2. Phương pháp phân tích tài sản
cố định

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thực hành phân tích
BCTC
- Thảo luận và thuyết trình

1
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4

2

4

2

T
T

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

4

2

4.4. Phân tích hiệu quả sử dụng
tổng tài sản
4.4.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
4.4.2. Phương pháp phân tích hiệu
quả sử dụng tổng tài sản

5

Phân tích khả năng sinh lợi
5.1. Phân tích tỷ suất sinh lợi của
tổng tài sản
5.1.1. Tỷ suất sinh lợi của tổng tài
sản
5.1.2. Phương pháp phân tích
5.2. Phân tích tỷ suất sinh lợi vốn
chủ sở hữu
5.2.1. Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở
hữu
5.2.2. Phương pháp phân tích
5.3. Mô hình phân tích Dupont
5.3.1. Mô hình Dupont
5.3.2. Phương pháp phân tích

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thực hành phân tích
BCTC
- Thảo luận và thuyết trình

6

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền
tệ
6.1. Các thành phần cơ bản của
báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6.1.1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
theo phương pháp trực tiếp
6.1.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
theo phương pháp gián tiếp
6.2. Phân tích các hệ số tài chính
từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6.2.1. Các hệ số tài chính
6.2.2. Phương pháp phân tích

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thực hành phân tích
BCTC
- Thảo luận và thuyết trình

4

2

7

Phân tích các hệ số thị trường
7.1. Hệ số BEPS và DEPS
7.1.1. Hệ số BEPS
7.1.2. Hệ số DEPS
7.2. Hệ số P/E (Price – Earning
Ratio)
7.2.1. Công thức

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo

4

1

323

KT

T
T

8

9

Nội dung

Hoạt động dạy và học

7.2.2. Ý nghĩa
7.3. Hệ số P/S (Price – Sales Ratio)
7.3.1. Công thức
7.3.2. Ý nghĩa
7.4. Hệ số M/B (Market to Book
Ratio)
7.4.1. Công thức
7.4.2. Ý nghĩa
7.5. Các hệ số khác
7.5.1. Tobin’s Q
7.5.2. Enterprise Value
7.5.3. Enterprise Value Multiples

và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thực hành phân tích
BCTC
- Thảo luận và thuyết trình

Dự báo BCTC
8.1. Các bước dự báo BCTC
8.1.1. Kế hoạch tài chính ngắn hạn
8.1.2. Kế hoạch tài chính dài hạn
8.2. Dự báo các BCTC
8.2.1. Dự báo bảng cân đối kế toán
8.2.2. Dự báo báo cáo kết quả kinh
doanh
8.2.3. Dự báo báo cáo lưu chuyển
tiền tệ

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu giáo trình,
TLTK và làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thực hành phân tích
BCTC

Số tiết
LT

BT

4

2

KT

Kiểm tra kết thúc học phần

1

Tổng cộng

30

13

2

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Hiểu được các kiến thức về BCTC và phân tích BCTC
- Nắm được ảnh hưởng của chất lượng BCTC đến kết quả phân tích
BCTC.
- Nắm được các phương pháp phân tích BCTC
- Vận dụng các phương pháp phân tích BCTC để phân tích BCTC
của một doanh nghiệp,
324

1, 3, 4

TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

- Nắm được quy trình phân tích BCTC.
2

Kỹ năng:
- Biết cách đánh giá chất lượng BCTC
- Biết cách phân tích các BCTC và cung cấp thông tin cho người sử
dụng.

8, 11

Sử dụng được BCTC để đánh giá tình trạng tài chính vàhhiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Biết cách phân tích BCTC để đưa ra các quyết định về đầu tư, cho
vay, cung cấp tín dụng,
- Có khả năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ phân tích
BCTC để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.
Có khả năng tổng hợp và đưa ra các kết luận về tình tạng, hiệu quả
tài chính của doanh nghiệp, quyết định đầu tư, cho vay.

13, 14, 15,
16

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể
trong hoạt động phân tích BCTC.
Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động tài chính
- Có khả năng cung cấp các dịch vụ phân tích BCTC, tư vấn, thẩm
định tín dụng, môi giới đầu tư chứng khoán.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Trung thực, trách nhiệm, uy tín

17

- Nhiệt tình, tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ II
Managerial Accounting II
Mã số: ACC402
1. Số tín chỉ: 2 (1-1-0)
2. Số tiết: tổng: 30;trong đó LT: 15;BT 15;TL 0; ĐA: 0; BTL: 5; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: kế toán, quản trị kinh doanh
- Học phần tự chọn cho ngành: Kinh tế
4. Phương pháp đánh giá:
Hình
thức

Số lần

Bài tập ở
nhà

2 lần lấy điểm

Mô tả

Bài kiểm
tra trên

Thời gian

- Lần 1: Chương 1, 2

- Tuần 5

10%

- Lần 2: Chương 3,4

- Tuần 7

10%

- Tuần 6

10%

- 30 phút
1 lần lấy điểm

lớp

- 3-4 câu tự luận

Hoạt
động trên

Có mặt trên lớp, Tham gia
thảo luận, trả lời câu hỏi

Các buổi

lớp

Tuần 1-8

10%

của giảng viên
Tổng điểm quá trình

Thi cuối
kỳ

Trọng
số

1

40%

60 phút

1-2 tuần sau

Câu hỏi lý thuyết vàbài tập
vận dụng

khi kết thúc
học phần
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60%

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng

Sáng tạo

hợp
Tỷ lệ (%)

20

40

20

20

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán, Kế toán quản trị I
- Học phần trước: kế toán tài chính I, kế toán tài chính II,
- Học phần song hành: kế toán HCSN, tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần kế toán quản trị II trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về
cách thức sử dụng thông tin kế toán phục vụ kiểm soát, đánh giá trong quá trình thực
hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Trong học phần này sinh viên sẽ được
nghiên cứu thành phần của hệ thống kiểm soát, cách thức sử dụng thông tin từ hệ thống
kiểm soát để đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp, vai trò,
tầm quan trọng của hệ thống đánh giá chiến lược, xây dựng bảng điểm cân bằng để đánh
giá chiến lược.
Tiếng Anh:Managerial Accounting II course is the study of accounting that generates
management information for controls and performance in implimenting strategic goals
for an interprise. Students will study control components, segment reporting and
strategic performance such as balanced scorecard for purposes of feedback on their
performances.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
Học
TT

Họ tên

Chức

hàm,
học vị

Điện thoại

Email

danh,
chức vụ

1

Nghiêm Văn Lợi

PGS.TS

0936.811.916

loinv@tlu.edu.vn

GVCC,
TBM

2

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282

lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
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Giáo trình:
[1] Bài giảng Kế toán quản trị, trường đại học Thủy Lợi.
Các tài liệu tham khảo:
[1] R. Garrison and E. Noreen, Managerial Accounting 16e, Nhà xuất bản McGraw Hill,
2018
[2] Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso , Managerial Accounting, Sixth
Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2012
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

Giới thiệu học phần và đề cương Giảng viên:
Giới thiệu về bản thân, học
phần, đề cương học phần, quy
định của trường về quy định

1

0,5

thi, kiểm tra, phương pháp học
tập hiệu quả.
2

Chương 1. Dự toán linh hoạt và
kiểm soát trong doanh nghiệp
3.1. Dự toán linh hoạt
3.2. Sử dụng dự toán để kiểm soát
và đánh giá hiệu quả
3.2.1. Chi phí chuẩn
3.2.2. Phân tích chênh lệch

3

Giảng viên:
Thuyết giảng và giải thích nội
dung liên quan đến học phần.

4

4

Sinh viên:
Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo.
Làm các bài tập chương 11
Giảng viên:

4.1. Phân quyền trong tổ chức

Thuyết giảng và giải thích nội
dung liên quan đến học phần.

4.1.3. Các trung tâm trách nhiệm

3

Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.

Chương 2. Báo cáo bộ phận

4.1.2. Lợi ích của phân quyền
trong tổ chức

2,5

Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.

4.2. Lập báo cáo bộ phận trong
doanh nghiệp

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở
nhà và việc làm bài tập của
sinh viên.

4.2.1. Các cấp độ báo cáo bộ

Sinh viên:
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KT

TT

Nội dung
phận

4.3.2. Phân bổ chi phí chung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

4

3

KT

Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo, làm bài tập
ở nhà theo chỉ định của giảng
viên.
Làm các bài tập chương 12
Thuyết trình theo nhóm

4

Chương 3. Hệ thống đánh giá
hiệu quả trong doanh nghiệp
4.3.1. Vai trò của hệ thống đánh
giá hiệu quả trong doanh nghiệp
4.3.2. Hệ thống đánh giá hiệu quả
ngắn hạn

Giảng viên:
Thuyết giảng và giải thích nội
dung liên quan đến học phần.
Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.
Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở
nhà và việc làm bài tập của
sinh viên.
Sinh viên:

4.3.3. Hệ thống đánh giá hiệu quả
chiến lược

Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo, làm bài tập
ở nhà theo chỉ định của giảng
viên.
Làm các bài tập chương 10
Thuyết trình theo nhóm

Kiểm tra
5

1

Chương 4. Các phương pháp
định giá chuyển nhượng nội bộ
trong doanh nghiệp

Giảng viên:

5.1. Chuyển nhượng theo giá thỏa
thuận

Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.

5.2. Chuyển nhượng theo giá
thành sản xuất

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở
nhà và việc làm bài tập của
sinh viên.

5.3. Chuyển nhượng theo giá thị
trường
5.4. Phân bổ chi phí hỗ trợ kinh
doanh

Thuyết giảng và giải thích nội
dung liên quan đến học phần.

Sinh viên:
Nghiên cứu trước giáo trình,
tài liệu tham khảo, làm bài tập
ở nhà theo chỉ định của giảng
330

4

4

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

KT

15

14

1

viên.
Làm các bài tập chương 13
Thuyết trình theo nhóm
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
 Hiểu được vai trò của dự toán, biết cách xác định chênh lệch dự toán
và sử dụng dự toán để đánh giá hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp
 Hiểu được vài trò của báo cáo bộ phận, biết cách lập báo cáo bộ phận
cho các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau phục vụ cho đánh giá
hiệu quả hoạt động.
 Hiểu được vai trò của hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động trong

3, 4, 5

doanh nghiệp, hạn chế của hệ thống đánh giá dựa trên thước đo tài
chính.
 Biết cách xây dựng hệ thống đánh giá chiến lược cho doanh nghiệp.
 Biết cách áp dụng các phương pháp định giá chuyển nhượng nội bộ
nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.
2

Kỹ năng:
 Biết cách tổ chức, sử dụng thông tin phù hợp để ra quyết định trong
một số tình huống cụ thể.
 Biết cách lập kế hoạch, dự toán cho một doanh nghiệp.
 Biết cách thiết kế các tiêu chí để đánh giá và khuyến khích các hoạt
động hiệu quả trong doanh nghiệp và tổ chức.
 Có khả năng ứng xử chuyên nghiệp, phù hợp với chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp và quy tắc xã hội.
 Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với dồng nghiệp và các bộ phận
trong tổ chức.
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7, 11, 12

TT
3

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Học phần kế toán quản trị II giúp sinh viên có khả năng dẫn dắt chuyên
môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động liên quan đến thiết kế
hệ thống kiểm soát và đánh giá trong doanh nghiệp.
Sinh viên được trang bị kiến thức để có thể tự định hướng, thích nghi với
môi trường làm việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích
lũy kiến thức, kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao
trình độ và năng lực chuyên môn liên quan đến việc xây dựng hệ thống
kiểm soát và đánh giá đáp ứng với sự thay đổi của mỗi trường kinh
doanh.
Thông qua các kiến thức được trạng bị, sinh viên có khả năng tổng hợp

13, 14, 15,
16

và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến hệ thống kiểm soát
và đánh giá hoạt động trong doanh nghiệp. Biết cách lập kế hoạch, điều
phối và huy động trí tuệ tập thể trong xây dựng hệ thống kiểm soát và
đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Có năng lực đánh giá và cải tiến
hệ thống kiểm soát và đánh giá hoạt động trong doanh nghiệp.
Sinh viên được trang bị tốt kiến thức của học phần này sẽ đủ khả năng
thực hiện và cung cấp các dịch vụ tư vấn, xây dựng hệ thống kiểm soát
và đánh giá hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong môi
trường toàn cầu hóa.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Tôn trọng pháp luật, nội quy của đơn vị, đồng nghiệp, và các quy tắc đạo
đức xã hội.
Có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Trung thực trong công việc và đánh giá.
Tinh thần học tập để duy trì năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức.
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17

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Accouting English
Mã số: ACC713
1. Số tín chỉ: 3 (1-2-0)
2. Số tiết:Tổng: 45;trong đó:LT: 15 ;BT: 30;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hìnhthức

Số lần

Mô tả

Bài tập ở nhà

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1-3
- Lần 2: Chương 4-6

- Tuần 3
- Tuần 6

5%

Bài kiểm tra trên
lớp

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- Trắc nghiệm, điền từ,
đọc hiểu và trả lời câu
hỏi, dịch

- Tuần 5

15%

Bài kiểm tra trên
lớp

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- Trắc nghiệm, điền từ,
đọc hiểu và trả lời câu
hỏi, dịch

- Tuần 7

15%

Tổngđiểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

- 90 phút
- Trắc nghiệm, điền từ,
đọc hiểu và trả lời câu
hỏi, dịch

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
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Thời gian

Trọng số
5%

40%
1-2 tuần
60 %
sau khi kết
thúc học
phần

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng

Sáng tạo

hợp
Tỷ lệ (%)

20%

40%

20%

20%

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Tiếng anh 1, 2, 3
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Giúp sinh viên nắm được một số thuật ngữ và các kỹ năng liên quan đến
kế toán, cũng như các kỹ năng thuyết trình trong các cuộc họp. Mỗi đơn vị học phân
sẽ giới thiệu các lĩnh vực khác nhau của kế toán, chẳng hạn như báo cáo tài chính, hệ
thống thuế, và kiểm toán. Đối thoại, các bài tập, từ vựng, và cung cấp cho sinh viên
một cơ hội để thực hành ngôn ngữ kế toán .
Tiếng Anh : Students learn the language and skills related to accounting, as well as
presentation skills during the meeting. Each unit of English for Accounting addresses a
different area of accounting, such as financial statements, tax systems, and auditing.
Dialogues, exercises, vocabulary, and give students an opportunity to practise accouting
language
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
Học
TT

Họ tên

Chức

hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

danh,
chức vụ

1

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Phan Thị Mai Hương chủ biên , Work book for accounting : Bài tập tiếng Anh chuyên
ngành kế toán, trường đại học LĐXH, 2018
9. Nội dung chi tiết:
TT

Hoạt động
dạy và học

Nội dung
Giới thiệu học phần
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Số tiết
LT BT KT
0,5

TT

Nội dung
Giới thiệu về giảng viên, đề cương học phần,
cách thức đánh giá kết quả.
Hướng dẫn phương pháp học tập
UNIT 1: THE FIELD OF ACCOUNTING
Pre- reading
New words
I-Reading comprehension
II-Grammar: The present simple & the present
continuous III- Word-study
IV- Translation
V- Over to you
UNIT 3: ACCOUNTING PRINCIPLES
Pre- reading
New words
I-Reading comprehension
II-Grammar: The past simple & the past
continuous
III- Word-study
IV- Translation
V- Over to you
UNIT 9: LEDGER
Pre- reading
New words
I-Reading comprehension
II-Grammar review: Real conditional
III- Word-study
IV- Translation
V- Over to you
Kiểm tra
UNIT 11: FINANCIAL STATEMENT
Pre- reading
New words
I-Reading comprehension
II-Grammar review: Relative pronouns &
relative adverbs
III- Word-study
IV- Translation
V- Over to you
UNIT 19: BANKS, BANKING & BANK
ACCOUNT
Pre- reading
New words
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Hoạt động
dạy và học

Giảng viên:

Số tiết
LT BT KT

2,5

6

0

3

6

0

3

4

0

3

5

1
0

3

7

0

- Phân tích ngữ
pháp, cách sử
dụng từ, thuật
ngữ chuyên
môn
- Kiểm tra bài
tập và giao
nhiệm vụ cho
sinh viên
Sinhviên:
- Đọc, nghe
trước giáo
trình, tài liệu
tham khảo.
- Làm bài tập ở
nhà
- Thực hiện
theo yêu cầu
của giảng viên

TT

Hoạt động
dạy và học

Nội dung

I-Reading comprehension
II-Grammar review: Modal verbs
III- Word-study
IV- Translation
V- Over to you
Kiểm tra
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

Số tiết
LT BT KT

15

CĐR của học phần

28

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán, tài
chính.
Biết cách sử dụng tiếng Anh trong kế toán, tài chính.
Nắm được một số nguyên tắc, quy trình, thoogn lệ kế toán Mỹ.

2

Kỹ năng:
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kế toán bằng tiếng Anh.
Có thể viết được các báo cáo ngắn liên quan đến chuyên môn kế toán,

10

tài chính bằng tiếng Anh.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

14

Có khả năng tự học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực
chuyên môn.
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1
2

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH
DOANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
Operating Management
Mã số: BACU411
5. Số tín chỉ:3 (2-1-0)
6. Số tiết:Tổng: 45;
Trong đó:LT: 30 ;BT: 15 ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
7. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
8. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Chuyên
cần

15 lần

Mô tả
Đánh giá mức độ chuyên cần
của người học: lên lớp đúng
giờ, tham gia vào các hoạt

Thời gian

Trọng số

Mỗi buổi học

10 %

1 lần lấy - 50 phút
điểm
- 3-4 câu tự luận

- Tuần 8

10 %

1 lần lấy - Sinh viên làm bài tập lớn

- Giao Bài tập

20%

động dạy và học trên lớp
Bài kiểm
tra trên
lớp
Bài tập
lớn

điểm

theo nhóm. Mỗi nhóm từ 3-5
sinh viên. Chủ đề Bài tập lớn

lớn: Tuần thứ 2

xoay quanh các nội dung của

lớn, thuyết trình
trước lớp: Tuần

học phần. Sinh viên nộp và
thuyết trình trước lớp vào tuần

- Nộp Bài tập

thứ 7

thứ 7.
Tổng điểm quá trình
Thi cuối
kỳ

1

40 %

- 75 phút

1-2 tuần sau khi

- 4 câu tự luận

kết thúc học
phần
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60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20%

25%

40%

10%

10%

5%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Quản trị học
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Sản xuất và dịch vụ (tác nghiệp) là một trong những chức năng cơ bản của
doanh nghiệp. Với vị trí và chức năng cốt lõi trong một tổ chức nên quản trị tác nghiệp
là một trong những học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành quản trị kinh doanh theo
định hướng thực hành. Học phần này chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề: dự
báo nhu cầu, thiết kế hệ thống sản xuất & dịch vụ, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch
định công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp, lập
kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản trị hàng dự trữ, điều độ sản
xuất, quản trị dự án, chiến lược quản trị sản xuất và tác nghiệp trong bối cảnh toàn cầu.
Để làm rõ những nội dung trên, các kiến thức chuyên sâu, thực tế sẽ được trình bày
thông qua các tình huống thực tế có liên quan, các bài tập thực hành và bài tập nhóm.
Tiếng Anh : Production and services (Operation) is one of the basic functions of the
business. Its important role and its core functions within an organization should
demonstrate the operation management itself as one of the compulsory modules for
Business Administration students with practical approach. This modules mainly focuses
on solving the problem: demand forecasting, designing production systems and services,
selecting manufacturing process and planning capacity, locating businesses, allocating
land production within the enterprise, planning production, planning material
considerations, managing inventory, dispatching production, project management,
strategic management of production and operation in the context of globalization . To
clarify the above items, the knowledge and reality will be presented through real-life
situations, the practical exercises and group exercises.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
340

TT
1

Học
hàm,
học vị

Họ và tên
Triệu Đình

ThS.

Điện thoại

Email

Chức danh,
chức vụ

0932328380 phuongtd@tlu.edu.vn Phó Trưởng bộ

Phương

môn

2

Vũ Ngọc
An

ThS.

0372848818 anvn@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Hoàng Thị
Thu Thỏa

ThS.

0989559629 thoahtt@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Trương Đoàn Thể, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế
quốc dân, 2007.
[2] Nguyễn Đình Trung, Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Nhà xuất bản Đại học
Kinh tế quốc dân, 2009.
Các tài liệu tham khảo:
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
Giới thiệu đề cương học phần
Giảng viên giới thiệu về bản thân, học phần,
đề cương học phần, quy định của trường về
quy định thi, kiểm tra, phương pháp học tập
hiệu quả.

2

Chương 1: Giới thiệu chung về quản trị
sản xuất và tác nghiệp
1.1 Khái niệm về sản xuất và quản trị sản
xuất và tác nghiệp
1.1.1 Khái niệm sản xuất, quản trị sản xuất
và tác nghiệp
1.1.2 Mục tiêu của quản trị sản xuất và tác
nghiệp
1.2 Mối quan hệ giữa quản trị sản xuất và tác
nghiệp với các chức năng quản trị khác
1.3 Nội dung của quản trị sản xuất và tác
nghiệp
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0,5

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
2,5
- Nêu vấn đề
thảo luận

0

TT

3

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
1.3.1 Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm
1.3.2 Thiết kế sản phẩm và quy trình công
nghệ
1.3.3 Quản trị công suất
1.3.4 Định vị doanh nghiệp
1.3.5 Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
1.3.6 Hoạch định tổng hợp
1.3.7 Điều độ sản xuất
1.3.8 Kiểm soát hệ thống sản xuất
1.4 Lịch sử hình thành và phát triển của
khoa học quản trị sản xuất và tác nghiệp
1.4.1 Sự tiến triển của khoa học quản trị sản
xuất và tác nghiệp
1.4.2 Các xu hướng mới của quản trị sản
xuất và tác nghiệp
Chương 2: Dự báo cầu sản phẩm
2.1 Khái niệm dự báo - Các loại dự báo
2.1.1 Khái niệm dự báo
2.1.2 Các loại dự báo
2.2 Trình tự thực hiện dự báo
2.3 Các phương pháp dự báo định tính
2.3.1 Phương pháp lấy ý kiến của Ban quản lý
điều hành
2.3.2 Phương pháp lấy ý kiến của lực lượng
bán hàng
2.3.3 Phương pháp nghiên cứu thị trường
người tiêu dùng
2.3.4 Phương pháp Delphi
2.4 Các phương pháp dự báo định lượng
2.4.1 Phương pháp bình quân giản đơn
2.4.2 Phương pháp bình quân di động
2.4.3 Phương pháp bình quân di động có trọng
số
2.4.4 Phương pháp san bằng mũ giản đơn
2.4.5 Phương pháp san bằng mũ có điều chỉnh
xu hướng
2.4.6 Phương pháp hoạch định theo xu hướng
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

3

2

TT

4

5

6

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
2.4.7 Phương pháp dự báo nhu cầu biến đổi
theo mùa
2.4.8 Phương pháp kết hợp giữa dự báo có
tính xu hướng và mùa vụ
2.4.9 Phương pháp hồi quy
2.5 Giám sát và kiểm soát dự báo
2.5.1 Độ lệch tuyệt đối trung bình (MAD)
2.5.2 Tín hiệu theo dõi (Tín hiệu dự báo)
Chương 3: Thiết kế sản phẩm, công nghệ
và lựa chọn quá trình sản xuất
3.1 Thiết kế sản phẩm và công nghệ
3.1.1 Khái niệm về thiết kế và phát triển sản
phẩm, công nghệ
3.1.2 Nội dung của thiết kế sản phẩm và công
nghệ
3.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới thiết kế sản
phẩm và công nghệ
3.3 Quy trình thiết kế sản phẩm và công nghệ
3.4 Lựa chọn quá trình sản xuất
3.4.1 Sự cần thiết lựa chọn quá trình sản xuất
3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình sản
xuất
3.4.3 Phân loại và lựa chọn quá trình sản xuất
Chương 4: Hoạch định công suất
4.1 Công suất và hoạch định công suất
4.1.1 Khái niệm về công suất, hoạch định
công suất
4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị
công suất
4.1.3 Trình tự và nội dung hoạch định công
suất
4.2 Quyết định công suất
4.2.1 Các yêu cầu khi xây dựng và lựa chọn
phương án công suất
4.2.2 Các Kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định công
suất
Chương 5: Định vị doanh nghiệp
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng

2

0

2

2

2

2

TT

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
5.1 Thực chất và vai trò của định vị doanh
nghiệp
5.1.1 Khái niệm
5.1.2 Mục tiêu của định vị doanh nghiệp
5.1.3 Tầm quan trọng của định vị doanh
nghiệp
5.1.4 Quy trình thực hiện định vị doanh
nghiệp
5.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
việc lựa chọn địa điểm
5.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn
vùng
5.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa
điểm
5.2.3 Xu hướng định vị doanh nghiệp trên thế
giới hiện nay
5.3 Các Kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định
định vị doanh nghiệp
5.3.1 Phương pháp cho điểm có hệ số
5.3.2 Phương pháp phân tích chi phí theo
vùng
5.3.3 Phương pháp tọa độ trung tâm
5.3.4 Phương pháp sử dụng bài toán vận tải
Chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất trong
doanh nghiệp
6.1 Vị trí, vai trò của bố trí sản xuất trong
doanh nghiệp
6.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của bố trí sản xuất
6.1.2 Các yêu cầu trong bố trí sản xuất
6.2 Các loại hình bố trí sản xuất chủ yếu
6.2.1 Bố trí theo quá trình
6.2.2 Bố trí theo sản phẩm
6.2.3 Bố trí cố định vị trí
6.2.4 Bố trí hỗn hợp
6.3 Thiết kế bố trí sản xuất trong doanh
nghiệp
6.3.1 Thiết kế bố trí theo sản phẩm
6.3.2 Thiết kế bố trí theo quá trình
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- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

2

1

TT

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
Chương 7: Hoạch định tổng hợp
7.1 Thực chất và nhiệm vụ của hoạch định
tổng hợp
7.1.1 Khái niệm về hoạch định tổng hợp
7.1.2 Các loại kế hoạch trong doanh nghiệp
7.2 Các chiến lược trong hoạch định tổng
hợp
7.2.1 Chiến lược thay đổi mức dự trữ
7.2.2 Chiến lược thay đổi nhân lực theo mức
cầu
7.2.3 Chiến lược thay đổi cường độ lao động
7.2.4 Chiến lược thuê gia công ngoài
7.2.5 Chiến lược sử dụng nhân công làm việc
bán thời gian
7.2.6 Chiến lược tác động đến cầu
7.2.7 Chiến lược đặt cọc trước
7.2.8 Chiến lược sản xuất sản phẩm theo mùa
7.3 Các phương pháp hoạch định tổng
hợp
7.3.1 Kỹ thuật hoạch định bằng trực giác
7.3.2 Phương pháp biểu đồ và phân tích chiến
lược
7.3.3 Phương pháp cân bằng tối ưu
Chương 8: Hoạch định nhu cầu nguyên
vật liệu
8.1 Thực chất và yêu cầu của hoạch định
nhu cầu nguyên vật liệu (MRP)
8.1.1 Khái niệm MRP
8.1.2 Mục tiêu của MRP
8.1.3 Các yêu cầu đối với MRP
8.2 Trình tự hoạch định nhu cầu nguyên
vật liệu
8.2.1 Phân tích kết cấu sản phẩm
8.2.2 Tính tổng nhu cầu
8.2.3 Tính nhu cầu thực
8.2.4 Xác định thời gian phát đơn hàng
8.3 Các mô hình cung ứng vật tư
8.3.1 Mua theo lô
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

3

1

3

2

TT

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
8.3.2 Đặt hàng cố định theo một số giai đoạn
8.3.3 Cân đối các giai đoạn bộ phận
Chương 9: Quản trị dự án sản xuất
9.1 Dự án sản xuất
9.1.1 Đặc điểm của dự án sản xuất
9.1.2 Chu trình dự án sản xuất
9.2 Quản trị dự án sản xuất
9.2.1 Khái niệm quản trị dự án sản xuất
9.2.2 Chức năng quản trị dự án sản xuất
9.2.3 Nội dung quản trị dự án sản xuất
9.3 Ứng dụng sơ đồ mạng trong quản trị
dự án sản xuất
9.3.1 Tổng quan về phương pháp sơ đồ mạng
9.3.2 Ứng dụng sơ đồ mạng trong quản trị dự
án sản xuất
Chương 10: Điều độ sản xuất trong doanh
nghiệp
10.1 Thực chất của điều độ sản xuất trong
doanh nghiệp
10.1.1 Khái niệm
10.1.2 Đặc điểm của điều độ sản xuất trong
hệ thống sản xuất khác nhau
10.1.3 Lập lịch trình sản xuất (MPS)
10.2 Phân giao công việc trên một máy
trong hệ thống sản xuất bố trí theo quá
trình
10.2.1 Nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công
việc trên 1 đối tượng
10.2.2 Nguyên tắc dùng chỉ số tới hạn
10.3 Phương pháp phân giao công việc
trên nhiều đối tượng
10.3.1 Phương pháp Johnson
10.3.2 Phương pháp Hungary
Chương 11: Quản trị hàng dự trữ
11.1 Hàng dự trữ và phân nhóm hàng dự
trữ
11.1.1 Hàng dự trữ và sự cần thiết có hàng dự
trữ
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Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

2

0

2

2

2

2

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:

TT

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
11.1.2 Phân nhóm hàng dự trữ theo kĩ thuật
phân tích ABC
11.2 Nội dung quản trị hàng dự trữ
11.2.1 Chi phí dự trữ
11.2.2 Nội dung quản trị hàng dự trữ
11.3 Các mô hình quản trị hàng dự trữ
11.3.1 Mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản
(EOQ)
11.3.2 Mô hình đặt hàng theo nhịp điệp sản
xuất/cung ứng Production Order Quantity
(POQ)
11.3.3 Mô hình dự trữ thiếu (Back Order
Quantity – BOQ)
11.3.4 Mô hình khấu trừ theo số lượng
(QDM)
11.3.5 Mô hình lô sản xuất kinh tế (EPL)
11.3.6 Dự trữ bào hiểm (SS)
11.3.7 Ứng dụng phân tích biên để xác định
lượng dự trữ tối ưu
Chương 12: Quản trị chất lượng trong
quá trình sản xuất
12.1 Thực chất và vai trò của quản trị
chất lượng
12.1.1 Quan niệm về chất lượng
12.1.2 Quản trị chất lượng
12.1.3 Các nguyên tắc trong quản trị chất
lượng
12.1.4 Vai trò của chất lượng và quản trị chất
lượng trong sản xuất
12.2 Các công cụ chủ yếu của quản trị
chất lượng
12.2.1 Nhóm chất lượng
12.2.2 Kiểm soát chất lượng bằng thống kê
12.3 Năng suất và đánh giá năng suất
trong doanh nghiệp
12.3.1 Năng suất và các chỉ tiêu đo lường
năng suất
12.3.2 Những nhân tố tác động đến năng suất
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- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận
2

0

TT

Số tiết
Hoạt động dạy
và học
LT BT TH

Nội dung
12.3.3 Những biện pháp nhằm nâng cao năng
suất trong doanh nghiệp
Chương 13: Bảo trì công nghiệp và hệ
thống sản xuất tinh gọn
13.1 Bảo trì công nghiệp
13.1.1 Khái niệm
13.1.2 Xây dựng kế hoạch bảo trì máy móc
thiết bị
13.2 Hệ thống sản xuất tinh gọn
13.2.1 Thực chất về sản xuất tinh gọn
13.2.2 Một số nguyên tắc của sản xuất tinh
gọn
13.2.3 Công cụ và các phương pháp trong
sản xuất tinh gọn
Kiểm tra

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
Sinh viên:
- Trả lời các
câu hỏi truy vấn
- Nêu vấn đề
thảo luận

Tổng cộng

2

0

1
30

15

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
CĐR của
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:

CTĐT
tương ứng
2

- Nắm đượckhái niệm, mục tiêu, vai trò của quản trị sản xuất, tác
nghiệp trong tổ chức và mối quan hệ với các chức năng quản trị
khác.
- Nắm được quá trình phát triển và xu hướng của khoa học quản
trị sản xuất và tác nghiệp
- Nắm được các nội dung của quản trị sản xuất tác nghiệp: dự
báo nhu cầu sản phẩm, thiết kế sản phẩm dịch vụ, lựa chọn quá
trình sản xuất, hoạch định công suất, ….
- Phân biệt quá trình sản xuất và quá trình dịch vụ
- Hiểu rõ lợi ích, ưu nhược điểm, điều kiện áp dụng các Kỹ thuật ,
công cụ
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TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

- Xây dựng được các Phương án công suất, Phương án định vị,
Lập được Lịch trình sản xuất, Bảng tổng hợp nhu cầu nguyên vật
liệu, Xác định được mức đặt hàng tối ưu,…
- Có khả năng tổng hợp, xem xét, phân tích, đánh giá và xử lý
những vấn đề nảy sinh trong quá trình vận hành hệ thống sản
xuất và tác nghiệp của doanh nghiệp.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các Kỹ thuật , công cụ để chẩn
đoán, phân tích và cải tiến quá trình sản xuất.
2

Kỹ năng:

8

- Nhận thức được vai trò của quản trị sản xuất tác nghiệp đối với
doanh nghiệp, các bên liên quan
- Hiểu được nội dung của quản trị sản xuất tác nghiệp trong
doanh nghiệp
- Có khả năng ứng dụng các phương pháp vào việc giải quyết các
bài toán sản xuất tại đơn vị
- Biết ra quyết định tốt nhất liên quan tới thiết kế sản phẩm/ dịch
vụ, bố trí mặt bằng, hoạch định và lập tiến độ sản xuất, quản lý
tồn kho, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thông qua
việc nâng cao chất lượng, hạ thấp chi phí thấp của sản phẩm và
dịch vụ.
- Thông qua học phần này, sinh viên cũng được phát triển các kỹ
năng làm việc nhóm (hình thành nhóm làm việc hiệu quả, vận
hành nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm, làm việc trong các
nhóm khác nhau), kỹ năng giao tiếp (giao tiếp bằng văn bản, giao
tiếp qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông, thuyết trình,
giao tiếp giữa các cá nhân), kỹ năng viết báo cáo,…
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

13, 14

- Có khả năng quan sát, mô tả lại quá trình biến đối đầu vào
thành đầu ra của các doanh nghiệp
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Có khả năng vận dụng các kiến thức về quản trị sản xuất và tác
nghiệp vào việc hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh
giá quá trình vận hành sản xuất và tác nghiệp của doanh nghiệp.
- Xây dựng được các Phương án công suất, Phương án định vị,
Lập được Lịch trình sản xuất, Bảng tổng hợp nhu cầu nguyên vật
liệu, Xác định được mức đặt hàng tối ưu,…phục vụ hoạt động
quản trị hệ thống sản xuất của doanh nghiệp
- Vận dụng thành thạo các Kỹ thuật , công cụ để chẩn đoán, phân
tích và cải tiến quá trình sản xuất tại doanh nghiệp
- Áp dụng lý thuyết học được vào thực tế quản lý sản xuất và vận
hành tại Việt Nam thông qua các bài tập - dự án thực tế

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 209 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: TS. Trần Quốc Hưng
- Số điện thoại: 0914.562.638
- Email: hungtq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA
(Phụ trách ngành đào tạo)

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Trần Quốc Hưng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
INTERNSHIP
Mã số:
1. Số tín chỉ: 3 (0-3-9)
2. Số tiết: tổng: 120;trong đó LT: 0;BT 0;TN 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ,TT: 120
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: kế toán
- Môn tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

0

Bài kiểm tra
trên lớp

Mô tả

Thời gian

Trọng
số

3 tuần

40%

0

Hoạt động
trên lớp

Thực tập tại doanh nghiệp
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

Báo cáo tổng hợp từ 30-40
trang

- Hình thức thi:Viết báo cáo tổng hợp
Thang điểm:
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40%
1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần

60%

TT

Nội dung

1

Đặc điểm về tổ chức kinh
doanh và quản lí kinh
doanh ở công ty

2
3
4
5

Hình thức kế toán và tổ
chức bộ máy kế toán
trong công ty
Quy trình kế toán một số
nghiệp vụ chủ yếu tại
công ty
Nhận xét về công tác kế
toán và tổ chức kế toán
tại công ty
Các kiến nghị hoàn thiện
công tác kế toán tại công
ty

Yêu cầu
Trình bày được các đặc điểm
kinh doanh và QLKD chủ
yếu có ảnh hưởng đến tổ
chức kế toán của công ty.
Trình bày các chính sách kế
toán chủ yếu áp dụng tại
công ty.
Trình bày từ 3-5 quy trình kế
toán theo sơ đồ khối
Chỉ ra được các ưu điểm, tồn
tại của công tác kế toán và tổ
chức kế toán.
Đề xuất được các giải pháp
hoàn thiện công tác kế toán
và tổ chức kế toán.

Tổng điểm

Điểm

Thang đo
Bloom

1

Hiểu (10%)

2

Vận dụng
(10%)

3

Phân tích
(20%)

3

Đánh giá
(30%)

3

Sáng tạo
(30%)

10

100%

5. Điều kiện ràng buộc học phần
- Môn tiên quyết: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính I, kế toán tài chính II, kế toán
quản trị, phân tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính
- Học phần trước: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính I, kế toán tài chính II, kế toán
quản trị, phân tích báo cáo tài chính
- Học phần song hành: không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt: Học phần thực tập nghề nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế,
tìm hiểu môi trường hoạt động của đơn vị, vận dụng những kiến thức đã được trang bị
trong nhà trường vào thực tiễn. Thông qua quá trình nghiên cứu, phân tích thực tế tại
đơn vị, sinh viên có điều kiện củng cố và hiểu sâu hơn được kiến thức đã học, biết cách
vận dụng lý thuyết để nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu và đánh giá thực tế, biết cách vận
dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế gắn với doanh
nghiệp.
Tiếng Anh:The module of internship students opportunities to approach the practice,
study the working environment of the enterprise and apply equipped knowledge at the
university program into real situation. Through the course of reality-based research and
analysis accounting practice at the enterprises, the student can enhance and obtain
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further understanding related to the instructed knowledge, being able to put theories in
to research, analysis, study and review of the accounting practice. Additionally, they
will receiving the capacity of giving solutions for some accounting problems associated
with the enterprise in practice.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

PGS.TS

0936.811.916

Email
loinv@tlu.edu.vn

Chức
danh,
chức vụ
GVCC,
TBM

2

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

3

Nguyễn Huy Mậu

Thạc sĩ

0989.468.924

maunh@tlu.edu.vn

Phó BM

4

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

8

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Hoàng Thị Mai Lan

Thạc sĩ

0389.975.878

lanhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

10

Vũ Lê Lam

Thạc sĩ

0943.960.148

lamvl@tlu.edu.vn

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

12

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

13

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên

14

Trịnh Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

0773.359.553

loanttt@tlu.edu.vn

Giảng viên

15

Nguyễn T. Quỳnh Nga

Thạc sĩ

0976.800.279

ngantq@tlu.edu.vn

Giảng viên

16

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

17

Lương Thị Giang

Thạc sĩ

0973.474.895

gianglt09@tlu.edu.vn

Giảng viên

18

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

0934.478.790

anhhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

19

Đào Thúy Hà

Tiến sĩ

0904.106.676

hadt@tlu.edu.vn

Giảng viên

20

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

21

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282
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lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình: Các giáo trình của các học phần được sử dụng làm cơ sở cho nghiên cứu
thực tế: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính I, kế toán tài chính II, kế toán quản trị, phân
tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính
Các tài liệu tham khảo:
9. Nội dung chi tiết:
Tuần

1-3

Hoạt động dạy

Nội dung

và học

1. Nghiên cứu tổng quan đặc điểm

Giảng viên:

kinh doanh, tổ chức quản lý sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Nêu mục tiêu,

có ảnh hưởng đến tổ chức kế toán
1.1. Quá trình thành lập và phát triển
của doanh nghiệp

nhiệm vụ của
sinh viên, quy

Số tiết
LT

BT

TH

0

0

24

định của trường,
kinh nghiệm

8

thực tập, quy
định viết báo
cáo.

1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp
2. Tổ chức sản xuất kinh doanh và
bộ máy quản lý sản xuất kinh
doanh

Hướng dẫn đề
cương, cách thu
thập dữ liệu và

16

0

0

2.1. Tổ chức sản xuất kinh doanh của trình bày báo
cáo.
doanh nghiệp

40

8

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các

Kiểm tra, giám

phòng ban trong doanh nghiệp

sát việc thực tập
của sinh viên.

16

Sinh viên:

16

2.3. Tổ chức bộ máy kế toán của
doanh nghiệp

Liên hệ với
doanh nghiệp,

3. Quy trình kế toán một số hoạt
động của doanh nghiệp

0

0

56

3.1. Kế toán tiền mặt, TGNH

xin đến thực tập,
nghiên cứu đề

8

3.2. Kế toán vật liệu, thành phẩm,
hàng hóa

cương, thực tập
theo đề cương

8

và hướng dẫn

3.3. Kế toán bán hàng
354

8

Tuần

Hoạt động dạy
và học

Nội dung

Số tiết
LT

BT

3.4. Kế toán các khoản phải thu, phải của giảng viên.

TH
8

trả
3.5. Kế toán tiền lương, các khoản

8

trích theo lương và tạm ứng
3.6. Kế toán chi phí sản xuất và giá
thành sản phẩm

8

Tổng cộng

0

0

120

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

- Học phần này giúp cho sinh viên hiểu sâu, củng cố các kiến thức về
luật pháp, kiến thức chuyên môn kế toán, tài chính đã học và vận dụng

1, 2, 3, 4,
5, 6

TT
1

Kiến thức:

vào thực tiễn.
2

Kỹ năng:
- Phân tích, tổng hợp và nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu liên quan
đến tổ chức bộ máy kế toán, kế toán các hoạt động và các vấn đề liên
quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, tài chính trong
đơn vị thực tập, cụ thể:
- Nghiên cứu đặc điểm hoạt động (SXKD) và tổ chức bộ máy kế toán
và công tác kế toán của đơn vị thực tập, đánh giá sự phù hợp giữa đặc
7, 8, 9, 10,
điểm hoạt động với tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán.
11, 12
- Nghiên cứu tổ chức và quy trình kế toán một số hoạt động chủ yếu của
đơn vị (kế toán tiền mặt, TGNH, kế toán TSCĐ, kế toán vật liệu, kế toán
tiền lương, kế toán chi phí sản xuất, kế toán tiêu thụ sản phẩm, v.v…).
- Đánh giá tình hình tổ chức và thực hiện công tác kế toán của đơn vị
thực tập trên các khía cạnh: sự phù hợp giữa tổ chức bộ máy và công
tác kế toán với đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động (SXKD) của đơn
vị; sự phù hợp của công tác kế toán với các chuẩn mực và nguyên tắc
kế toán; mức độ đáp ứng thông tin cho quản trị doanh nghiệp của hệ
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TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

thống kế toán.
- Biết cách giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp, giải quyết các vấn đề
phát sinh trong quá trình thực tập.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Trong quá trình thực tập và viết khóa luận sinh viên sẽ học được các
kiến thức và kinh nghiệm thực tế để có thể dẫn dắt các hoạt động chuyên
môn, nghiệp liên quan đến kế toán, tài chính. Từ sự hiểu biết sâu sắc lý
thuyết, sinh viên có thể vận dụng sáng tạo lý thuyết để giải quyết các
tình huống kế toán, tài chính cụ thể ở doanh nghiệp.
- Môi trường thực tế tại doanh nghiệp sẽ giúp cho sinh viên khả năng tự
định hướng, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi, biết làm quen,
tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, không ngừng cập nhật kiến
thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn kế toán, tài chính để
đáp ứng được đòi hỏi của doanh nghiệp.
- Yêu cầu nghiên cứu phát hiện và giải quyết các tình huống kế toán, tài
chính trong thực tế tại doanh nghiệp giúp cho sinh viên khả năng tổng

13, 14, 15,
16

hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến kế toán, tài
chính từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện các hoạt động tài chính, kế
toán tại doanh nghiệp. Quá trình nghiên cứu thực tế tại doanh nghiệp
cùng các sinh viên khác đòi hỏi sinh viên năng lực lập kế hoạch, điều
phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn.
- Kiến thức và kinh nghiệm thu được trong quá trình nghiên cứu và tìm
hiểu và giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán, tài chính phát sinh
trong thực tế giúp cho sinh viên khả năng thực hiện và cung cấp các
dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế,bảo hiểm, đầu tư tài chính cho
các khách hàng.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Rèn luyện thái độ đúng đắn, nghiêm túc, khách quan và khoa học trong
việc đánh giá thực tế tổ chức kế toán và công tác kế toán của đơn vị.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy của nhà trường
và của đơn vị thực tập.
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17

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Accounting for commercial and service enterprise
Mã số : ACC421
1. Số tín chỉ : 3 (2-1-0)
2. Số tiết : tổng: 45;trong đó LT:21 ;BT,KT 23;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp

Hoạt động trên
lớp

Số lần

Mô tả

Thời gian

Trọng số

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương
1,2
- Lần 2: Chương 3

- Tuần 3

5%

- Tuần5

5%

1 lần lấy
điểm

- 90 phút kiểm tra.
- 3-4 câu hỏi tự
luận.

- Tuần 7

20%

Tuần 1-8

10%

Các buổi

Sinh viên tham gia
thảo luận, trả lời
câu hỏi của giảng
viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

- 90 phút.

40%
1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần.

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Nhớ
Hiểu
Vận
Phân tích Tổng
dụng
hợp
Tỷ lệ (%)
20
40
40
0
0
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60%

Sáng tạo
0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán
- Học phần trước: Kế toán tài chính 1,2, 3 kế toán quốc tế, kế toán chi phí
- Học phần song hành: Kế toán máy, lý thuyết kiểm toán
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần cung cấp kiến thức chuyên ngành về tổ chức công tác kế toán quá
trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại và dịch vụ: kế toán quá trình mua bán
hàng, kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu và kế toán kinh doanh dịch vụ.
Tiếng Anh : The subject provides specialist knowledge on financial accounting for
major business activities in trading and service enterprises. The subject content 4 main
part: accounting for purchases, sales inventories, accounting for in-export and
accounting for services activities
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

2

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Lương Thị Giang

Thạc sĩ

0973.474.895

gianglt09@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Ngô Thế Chi, Trương Thị Thuỷ, Giáo trình kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ, , NXB Tài chính, 2010.
Tài liệu tham khảo:
[1] Hà Thị Thúy Vân , Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, NXB Tài
chính, 2017
[2] Nguyễn Phú Giang, Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp, NXB
Tài chính, 2010
9. Nội dung chi tiết:
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Nội dung

1

Giới thiệu học phần, đề cương

Giảng viên:

học phần, quy định của lớp
học

- Giới thiệu về bản thân, học
phần, đề cương học phần, quy
định của lớp học, quy định thi,
kiểm tra, đánh giá, giáo trình, 0,5
tài liệu tham khảo, phương
pháp học tập hiệu quả, yêu
cầu của giảng viên đối với
sinh viên khi trên lớp và ở
nhà.

Chương 1. Tổ chức công tác kế
toán trong các doanh nghiệp
thương mại và dịch vụ

Giảng viên:

1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ

- Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.

2

Hoạt động dạy và học

Số tiết

TT

LT BT KT

- Thuyết giảng và giải thích
nội dung của chương.

1.1.1 1.2.Đặc điểm kế toán trong
doanh nghiệp thương mại và dịch - Giao bài tập về nhà
5,5
vụ
Sinh viên:
1.1.2 1.3.Nhiệm vụ kế toán trong
- Thực hành theo nội dung
doanh nghiệp thương mại và dịch chương học.
vụ
- Nêu vấn đề để thảo luận.
1.2.1.4. Tổ chức công tác hạch toán kế
- Làm bài tập về nhà.
toán trong doanh nghiệp
3

Chương 2. Kế toán nghiệp vụ
mua bán hàng hoá của doanh
nghiệp thương mại

3

0

3

0

Giảng viên:
- Thuyết giảng và giải thích
nội dung của chương.

2.1. Kế toán mua hàng

- Trả lời các câu hỏi của sinh
2.1.1 Đặc điểm mua hàng hóa viên.
trong doanh nghiệp thương mại
- Hướng dẫn và thực hành
2.1.2 Kế toán mua hàng hóa trong mẫu cho sinh viên các nghiệp
doanh nghiệp thương mại
vụ theo nội dung chương học.
2.2. Kế toán bán hàng

- Giao bài tập về nhà

2.2.12.2.1. Đặc điểm bán hàng
hóa trong doanh nghiệp thương
mại

- Sinh viên:
- Thực hành theo nội dung
chương học.

2.2.2. Kế toán bán hàng hóa trong - Nêu vấn đề để thảo luận.
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8

TT

4

Nội dung
doanh nghiệp thương mại

- Làm bài tập về nhà.

Chương 3. Kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành dịch vụ
nhà hàng, khách sạn

Giảng viên:

3.1. Đặc điểm cơ bản và phân
loại các hoạt động kinh doanh
dịch vụ

- Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.

3.1.1 Đặc điểm cơ bản hoạt động
kinh doanh dịch vụ
3.1.2 Phân loại các hoạt động
kinh doanh dịch vụ

- Giao bài tập về nhà

3.2. Kế toán kinh doanh nhà
hàng, khách sạn

- Thực hành theo nội dung
chương học.

3.2.2 Kế toán kinh doanh khách
sạn

- Trả lời các câu hỏi của sinh
viên.

4.2.1 Đặc điểm dịch vụ du lịch
4.2.2 Kế toán dịch vụ du lịch
4.3. Kế toán dịch vụ tư vấn
4.3.1 Đặc điểm dịch vụ tư vấn
4.3.2 Kế toán dịch vụ tư vấn

3

0

8

4

0

- Làm bài tập về nhà.

4.1. Kế toán dịch vụ vận tải

4.2. Kế toán dịch vụ du lịch

8

- Nêu vấn đề để thảo luận.

Giảng viên:

4.1.2 Kế toán dịch vụ vận tải

LT BT KT

- Sinh viên:

Chương 4. Kế toán chi phí sản
xuất và giá thành dịch vụ vận
tải, du lịch và tư vấn
4.1.1 Đặc điểm dịch vụ vận tải

Số tiết

- Thuyết giảng và giải thích
nội dung của chương.

- Hướng dẫn và thực hành
mẫu cho sinh viên các nghiệp
vụ theo nội dung chương học.

3.2.1 Kế toán kinh doanh nhà
hàng

5

Hoạt động dạy và học

- Thuyết giảng và giải thích
nội dung của chương.

- Hướng dẫn và thực hành
mẫu cho sinh viên các nghiệp
vụ theo nội dung chương học.
- Hướng dẫn và thực hành
mẫu cho sinh viên các nghiệp
vụ theo nội dung chương học.
- Giao bài tập về nhà
- Sinh viên:
- Thực hành theo nội dung
chương học.
- Nêu vấn đề để thảo luận.
- Làm bài tập về nhà.
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TT
6

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

Kiểm tra

1
Tổng cộng

30

14

1

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:
Nắm được quy trình, thủ tục, phương pháp, Kỹ thuậtthu thập và xử lý
thông tin đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người sử dụng phù hợp với
chuẩn mực kế toán và yêu cầu của luật pháp.

2

CĐR của
CTĐT
tương ứng

2, 3

Kỹ năng:
Biết cách lập chứng từ, ghi nhận và lập báo cáo kế toán trong các doanh
nghiệp thương mại và dịch vụ.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt động liên
quan đến kế toán trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ.
+ Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận liên quan đến kế toán
trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. Biết lập kế hoạch, điều phối và
huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động kế toán. Có năng lực đánh giá
và cải tiến các hoạt động liên quan đến kế toán doanh nghiệp thương mại,
dịch vụ.
+ Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán trong doanh
nghiệp thương mại, dịch vụ.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Tuân thủ pháp luật, trách nhiệm trong công việc.
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13, 15, 16

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Accounting for Governmental and Non-Profit Oganizations
Mã số:ACC301
1. Số tín chỉ:3 (2-1-0)
2. Số tiết:tổng45 tiết; trong đó: LT: 30 tiết; BT: 15 tiết
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Trọng số

- Lần 1: 50 phút
Bài kiểm tra trên

2 lần lấy

lớp

điểm

không báo trước
- Tuần 4
- Lần 2: 50 phút ( 1
- Tuần 6
câu lý thuyết, 1 bài
tập)

20%
80%

Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

Mức
Tỷ lệ (%)

40 %

1

- 90 phút
- 2 câu lý thuyết, 1

1-2 tuần sau
khi kết thúc

bài tập

học phần

60%

Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

20

30

40

0

10

0

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết: Quản trị tài chính đơn vị sự nghiệp
- Học phần học trước: Nguyên lý kế toán, Quản trị tài chính đơn vị sự nghiệp
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- Học phần song hành: Kế toán tài chính I, kế toán tài chính II
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt: Học xong học phần này, sinh viên nắm được cách hạch toán các đối tượng
phát sinh chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: tài sản như: tiền, vật tư,
tài sản cố định; các khoản thanh toán như: thanh toán cho công nhân viên, các khoản
phải thu, tạm ứng, các khoản phải trả, phải nộp, thanh toán nội bộ, kinh phí cấp cho cấp
dưới; các nguồn kinh phí, chi kinh phí và quyết toán kinh phí; nguồn và chi cho hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Tiếng Anh: After finish this subject, students know how to record transactions arising
for Governmental and Non-Profit Oganizations, including money, supplies and fixed
assets; Payments such as wages and salaries, account receivables, payment in advances,
account payables, internal payments, funds allocated to subordinates; funding sources,
funding and settlement of funds; sources and expenditures for business activities.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

Email

1

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Lương Thị Giang

Thạc sĩ

0973.474.895

gianglt09@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp, Nhà xuất bản
Tài chính, 2010..
[2] Nghiêm Văn Lợi, Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp, Nhà xuất bản tài chính,
2011.
Tài liệu tham khảo:
[1] Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
Các quyết định, thông tư khác của Bộ Tài chính.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu Đề cương học Giảng viên:
phần
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Số tiết
LT BT KT
0,5

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

- Giới thiệu về bản thân và cách thức
liên lạc với sinh viên.
- Giới thiệu đề cương học phần, cách
thức kiểm tra, đánh giá kết quả và thi.
- Phổ biến phương pháp và kinh
nghiệm học tập hiệu quả.
Sinh viên:
- Nêu vấn đề để thảo luận
2

Chương 1. Tổng quan
về kế toán đơn vị hành
chính sự nghiệp
1.1.Khái quát về đơn vị
Hành chính sự nghiệp
1.2.Tổ chức công tác kế
toán hành chính sự
nghiệp

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Nêu vấn đề để thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài 2,5
tập về nhà

0

0

3

2

0

4

2

0

- Tham gia thảo luận và trả lời các câu
hỏi của giảng viên
- Nêu vấn đề để thảo luận

3

Chương 2. Kế toán vốn
bằng tiền và kế toán
hàng tồn kho
2.1Kế toán vốn bằng tiền
2.2.Kế toán hàng tồn kho

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Nêu vấn đề để thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài
tập về nhà
- Tham gia thảo luận và trả lời các câu
hỏi của giảng viên
- Nêu vấn đề để thảo luận

4

Chương 3. Kế toán tài
sản cố định
3.1. Kế toán tăng tài sản
cố định
3.2. Kế toán giảm tài sản
cố định

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Nêu vấn đề để thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài
tập về nhà
- Tham gia thảo luận và trả lời các câu
hỏi của giảng viên
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TT

Nội dung
3.3. Khấu hao tài sản cố

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

- Nêu vấn đề để thảo luận

định
5

Chương 4. Kế toán

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Nêu vấn đề để thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài
tập về nhà
- Tham gia thảo luận và trả lời các câu
hỏi của giảng viên
- Nêu vấn đề để thảo luận

4

2

0

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Nêu vấn đề để thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài
tập về nhà
- Tham gia thảo luận và trả lời các câu
hỏi của giảng viên
- Nêu vấn đề để thảo luận

4

2

0

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Nêu vấn đề để thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài
tập về nhà
6.1.Các khoản tạm chi
- Tham gia thảo luận và trả lời các câu
6.2. Chi phí
hỏi của giảng viên
6.3. Giá vốn
- Nêu vấn đề để thảo luận
6.4. Chi phí chưa xác định - Trình bày kết quả bài tập nhóm số 1
được đối tượng chịu chi
- Làm bài kiểm tra số 1
phí

4

02

01

4

2

0

thanh toán
4.1. Kế toán thanh toán
cho nhà cung cấp
4.2. Kế toán thanh toán
tiền lương
4.3. Kế toán thanh toán
khác
6

Chương 5. Kế toán các
khoản nhận trước chưa
ghi nhận thu, tạm thu,
các khoản thu
5.1. Các khoản tạm thu
5.2. Các khoản nhận
trước chưa ghi thu
5.3. Các khoản thu

7

8

Chương 6. Kế toán các
khoản tạm chi và chi phí,
giá vốn, chi phí chưa xác
định được đối tượng
chịu chi phí

Chương 7. Xác định kết Giảng viên:
quả

- Thuyết giảng

7.1. Xác định các khoản - Nêu vấn đề để thảo luận
Sinh viên:
chi và chi phí
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

7.2. Xác định các nguồn - Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài
tập về nhà
thu và doanh thu
7.3. Xác định thâm hụt lỗ - Tham gia thảo luận và trả lời các câu
hỏi của giảng viên
lãi
- Trình bày kết quả bài tập nhóm số 2
Chương 8. Hệ thống báo Giảng viên:
cáo
- Thuyết giảng
8.1. Báo cáo tài chính
- Nêu vấn đề để thảo luận

9

8.2. Báo cáo quyết toán

Sinh viên:
- Nghiên cứu trước tài liệu, làm bài
tập về nhà

4

02

01

30

14

1

- Tham gia thảo luận và trả lời các câu
hỏi của giảng viên
- Trình bày kết quả bài tập nhóm số 2
- Làm bài kiểm tra số 2
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
Nắm được các nguyên tắc, quy định, quy trình kế toán;
chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kế toán chi tiết và
tổng hợp trong đơn vị HCSN.
Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong
các đơn vị HCSN,

3, 5

Biết lập báo cáo quyết toán theo quy định trong đơn vị
HCSN.
2

Kỹ năng:
Kỹ năng thiết kế quy trình kế toán tổ chức, triển khai hệ
thống thông tin kế toán, tổ chức quy trình kế toán, tổ chức
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7, 8

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán nhằm đáp ứng
thông tin theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo
trong các hoạt động kế toán trong đơn vị HCSN.
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với sự thay đổi của
chính sách, quy định trong các đơn vị HCSN, khả năng tự
học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để không
ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực
chuyên môn kế toán trong đơn vị HCSN.
- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn
liên quan đến kế toán, tài chính trong đơn vị HCSN. Có năng

13, 15, 16

lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong
các hoạt động chuyên môn kế toán trong đơn vị HCSN. Có
năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn kế
toán HCSN.
- Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán trong
đơn vị HCSN.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Commercial Banking
Mã số: ACC416
1. Số tín chỉ:3 (2-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 45;
Trong đó:LT: 29 ;BT: 15;KT: 1
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành:Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà,

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1- 5

- Tuần 2

bài tập trên lớp

điểm

- Lần 2: Chương 6 -10

- Tuần 5

Bài tập nhóm

1 lần lấy
điểm

Chương 5

- Tuần 5

5%

Bài kiểm tra trên

1 lần lấy

- 50 phút

- Tuần 7

20 %

lớp

điểm

- 2-3 câu tự luận
Tuần 1-8

10%

Hoạt động trên
lớp

Mô tả

Thời gian

5%

Có mặt trên lớp, Tham
Các buổi

gia thảo luận, trả lời
câu hỏi của giảng viên

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

Trọng số

1

40 %

- 90 phút

1-2 tuần

- Câu hỏi lý thuyết
vàbài tập vận dụng

sau khi kết
thúc học
phần

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
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60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng

Sáng tạo

hợp
Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%

20%

0

0

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Tài chính tiền tệ
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Học phần Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại trình bày một cách tổng quan
các hoạt động chủ yếu mà Luật các tổ chức tín dụng cho phép ngân hàng thương mại có
thể thực hiện. Các nghiệp vụ ngân hàng được đề cập đến rất đa dạng, bao gồm: Nghiệp
vụ huy động vốn (huy động qua tiển gửi, huy động qua phát hành các giấy tờ có giá);
Nghiệp vụ tín dụng (Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, cho vay khách hàng doanh
nghiệp, nghiệp vụ bảo lãnh); Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt; Nghiệp vụ kinh
doanh ngoại tệ; Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng.
Tiếng Anh: This subject aims to provide student with general knowledge of the main
activities that Financial Institution Law alows commercial banks to take part. The
functions of commercial banks mentioned are diverse, including: morbilitizing
operation; crediting operation (consumer lending, commercial lending, guaranting);
non- money payment operation; marketing and customer service.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

0934.478.790

anhhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Nguyễn Văn Tiến (2013), GT Nguyên lý & nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,
NXB Thống kê.

371

[2] Nguyễn Minh Kiều, Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Tóm tắt
lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm kiến thức, bài tập và bài giải thực hành nghiệp vụ, bài
tập tự rèn luyện, bài tập thực hành theo nhóm), NXB Thống kê, 2014
Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thị Loan , Kế toán ngân hàng (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải), NXB Kinh
tế tp HCM, 2017.
[2] Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội,
2013.
[3] Frederic S.Miskin, Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ
thuật, Hà Nội, 2005.
[4] Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, 2005.
[5] David Cox, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia, 1997.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
Giới thiệu đề cương học phần và các
quy định của lớp học
.

- Giới thiệu đề cương
học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết
quả.

Số tiết
LT BT KT
0,5

- Cung cấp bài giảng,
giới thiệu giáo trình,
tài liệu tham khảo
2

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng Giảng viên:
thương mại
- Trình bày, phân tích
1.1. Các vấn đề cơ bản về ngân hàng nội dung bài giảng
thương mại
- Nêu tình huống thảo
1.2. Phân loại NHTM

luận

1.2.1. Căn cứ tính chất và mục tiêu hoạt Sinh viên:
động
- Nghiên cứu trước bài 2,5
1.2.2. Căn cứ hình thức sở hữu
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
1.2.3. Căn cứ chiến lược kinh doanh
nhà
1.3. Chức năng của NHTM
1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.3.3. Chức năng tao tiền
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- Nghe giảng,

- Thảo luận và thuyết
trình

0

0

TT

Hoạt động dạy và
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Nội dung

Số tiết
LT BT KT

1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHTM
1.4.1. Hoạt động huy động vốn
1.4.2. Hoạt động cấp tín dụng
1.4.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán
1.4.4. Các hoạt động khác
1.5. Đặc thù trong kinh doanh ngân hàng
1.5.1. Rủi ro lãi suất
1.5.2. Rủi ro tín dụng
1.5.3. Rủi ro ngoại hối
1.5.4. Rủi ro thanh khoản
1.5.5. Rủi ro công nghệ và hoạt động
1.5.6. Rủi ro quốc gia
3

Chương 2: Nguyên lý hoạt động của Giảng viên:
NHTMnhtm
- Trình bày, phân tích
2.1. Một số vấn đề cơ bản
nội dung bài giảng
2.2. Nguyên lý hoạt động của ngân hàng
2.3. Nguyên lý quản trị ngân hàng

- Nêu tình huống thảo
luận

2.3.1. Quản lý thanh khoản và vai trò của Sinh viên:
dự trữ
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
2.3.2. Quản lý tài sản có
khảo và làm bài tập ở
2.3.3. Quản lý tài sản nợ
nhà
2.3.4. Quản lý vốn chủ sở hữu
- Nghe giảng,
2.4. Quản lý tín dụng
- Thảo luận và thuyết
2.4.1. Sàng lọc và giám sát
trình
2.4.2. Quan hệ lâu dài với khách hàng

3

2

0

3

2

0

2.4.3. Hạn mức tín dụng
2.4.4. Thế chấp tài sản và tài khoản thanh
toán
2.4.5. Hạnchế tín dụng
4

Chương 3: Nghiệp vụ nguồn vốn của Giảng viên:
NHTM
- Trình bày, phân tích
3.1. Khái quát nguồn vốn của NHTM
nội dung bài giảng
3.1.1. Khái niệm nguồn vốn của NHTM
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3.1.2. Ý nghĩa nguồn vốn trong kinh - Nêu tình huống thảo
doanh ngân hàng
luận
3.1.3. Đặc điểm nguồn vốn của NHTM

Sinh viên:

3.1.4. Vai trò của hoạt động huy động vốn - Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
3.1.5. Phân loại nguồn vốn của NHTM
khảo và làm bài tập ở
3.2. Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM
nhà
3.2.1. Vốn chủ sở hữu
- Nghe giảng,
3.2.2. Vốn huy động
- Thảo luận và thuyết
3.2.3. Vốn đi vay
trình
3.2.4. Vốn khác
3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy
động vốn
Chỉ tiêu đánh giá quy mô và chất lượng
nguồn vốn
5

Chương 4: Tổng quan về nghiệp vụ tín Giảng viên:
dụng ngân hàng
- Trình bày, phân tích
4.1. Khái quát về quan hệ tín dụng
nội dung bài giảng
4.1.1. Khái niệm tín dụng
4.1.2. Các hình thức tín dụng

- Nêu tình huống thảo
luận

4.2. Khái quát về tín dụng ngân hàng

Sinh viên:

4.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm bài
tập ở nhà

4.2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng
4.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
4.2.4. Phân loại tín dụng ngân hàng
4.2.5. Các phương thức cho vay
4.3. Chính sách và quy trình tín dụng

3

2

0

3

2

0

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình

4.4. Chất lượng tín dụng ngân hàng
4.4.1. Khái niệm
4.4.2. Các chỉ tiêu định tính
4.4.3. Các chỉ tiêu định lượng
4.4.4. Xử lý nợ có vấn đề
6

Chương 5: Nghiệp vụ cho vay doanh Giảng viên:
nghiệp
374
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5.1. Các vấn đề chung về cho vay doanh - Trình bày, phân tích
nghiệp
nội dung bài giảng
5.2. Cho vay ngắn hạn đối với doanh - Nêu tình huống thảo
nghiệp
luận
5.3. Cho vay trung dài hạn đối với doanh Sinh viên:
nghiệp
- Nghiên cứu trước bài
5.4. Thẩm định tín dụng doanh nghiệp
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
5.4.1. Thẩm định tài chính
nhà
5.4.2. Mô hình điểm số Z
5.4.3. Đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp - Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
5.5. Định giá tín dụng doanh nghiệp
trình
5.5.1. Mô hình chi phí cộng
5.5.2. Mô hình lãi suất cơ bản
7

Chương 6: Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng Giảng viên:
6.1. Những vấn đề chung về cho vay tiêu - Trình bày, phân tích
dùng
nội dung bài giảng
6.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
6.3.1. Căn cứ vào mục đích vay vốn

- Nêu tình huống thảo
luận

6.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả

Sinh viên:

6.4. Thẩm định cho vay tiêu dùng

- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm bài
tập ở nhà

6.4.1. Thẩm định đơn xin vay
6.4.2. Phương pháp hệ thống điểm số

3

2

1

3

1

0

6.5. Định giá và hiện giá cho vay tiêu
- Nghe giảng,
dùng
- Thảo luận và thuyết
6.5.1. Định giá cho vay tiêu dùng
trình
6.5.2. Các phương pháp hiện giá cho vay
tiêu dùng
8

Chương 7: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân Giảng viên:
hàng
- Trình bày, phân tích
7.1. Những vấn đề cơ bản về bảo lãnh
nội dung bài giảng
7.2. Phân loại bảo lãnh ngân hàng

- Nêu tình huống thảo
7.2.1. Căn cứ vào phương thức phát hành luận
7.2.2. Căn cứ vào mục đích phát hành
Sinh viên:
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7.3. Tính phí bảo lãnh
- Nghiên cứu trước
7.4. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh ngân bài giảng, tài liệu
hàng
tham khảo và làm bài
tập ở nhà
7.4.1. Căn cứ phát hành bảo lãnh
7.4.2. Soạn thảo thư bảo lãnh
7.4.3. Phát hành thư bảo lãnh
7.4.4. Đòi tiền bảo lãnh
7.4.5.Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
7.4.6. Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh
9

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết
trình

Chương 8: Nghiệp vụ thanh toán trong Giảng viên:
nước của ngân hàng
- Trình bày, phân tích
8.1. Thanh toán bằng tiền mặt qua ngân nội dung bài giảng
hàng
- Nêu tình huống thảo
8.1.1. Nghiệp vụ thu tiền mặt

luận

8.1.2. Nghiệp vụ chi tiền mặt

Sinh viên:

8.1.3. Những hạn chế của thanh toán bằng - Nghiên cứu trước
tiền mặt
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm bài
8.2. Thanh toán không dùng tiền mặt
tập ở nhà
8.2.1. Khái niệm và đặc điểm

3

1

0

3

1

0

- Nghe giảng,

8.2.2. Thanh toán bằng séc
8.2.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi
8.2.4. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu

- Thảo luận và thuyết
trình

8.2.5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
10 Chương 9: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại Giảng viên:
hối
- Trình bày, phân tích
9.1. Những vấn đề cơ bản trong kinh nội dung bài giảng
doanh ngoại hối
- Nêu tình huống thảo
9.2. Nghiệp vụ giao ngay

luận

9.3. Nghiệp vụ kỳ hạn

Sinh viên:

9.4. Nghiệp vụ hoán đổi

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
nhà

9.5. Nghiệp vụ tương lai
9.6. Nghiệp vụ quyền chọn

- Nghe giảng,
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- Thảo luận và thuyết
trình
11 Chương 10: Nghiệp vụ marketing và Giảng viên:
dịch vụ khách hàng
- Trình bày, phân tích
10.1. Nghiệp vụ marketing ngân hàng
nội dung bài giảng
10.1.1. Khái niệm
10.1.2. Mô hình marketing

- Nêu tình huống thảo
luận

10.2. Quản lý quan hệ khách hàng

Sinh viên:

10.2.1. Khách hàng muốn gì ở ngân hàng - Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
10.2.2. Chiếm cảm tình của khách hàng
tham khảo và làm bài
10.2.3. Xây dựng quan hệ với khách hàng
tập ở nhà
10.3. Nghiên cứu thị trường
- Nghe giảng,
10.3.1. Hệ thống thông tin về khách hàng
- Thảo luận và thuyết
10.3.2. Hệ thống thông tin về thị trường trình
10.3.3. Hệ thống thông tin về đối thủ cạnh
tranh

3

1

0

30

14

1

10.3.4. Cập nhật dữ liệu thị trường
10.3.5. Nguồn dữ liệu về thị trường
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
+ Hiểu và phân biệt được sự khác biệt giữa tổ chức tín dụng ngân
hàng, phi ngân hàng, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã,
ngân hàng chính sách, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,
quỹ tín dụng nhân dân và những rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
để lựa chọn tổ chức tín dụng phù hợp.
+ SV hiểu được nguồn huy động vốn của ngân hàng và các hoạt
động cơ bản: huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán, kinh doanh
ngoại tệ, marketing ngân hàng.
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
+ Biết cách tính lãi cơ bản trong huy động vốn và cấp tín dụng.

2

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt động

13

liên quan đến các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Accounting for Commercial Banking
Mã số: ACC417
1. Số tín chỉ:3 (2-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 45;
Trong đó:LT: 29 ;BT: 15;KT: 1
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành:Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Bài tập ở nhà,

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 2

5%

bài tập trên lớp

điểm

- Lần 2: Chương 4-7

- Tuần 5

5%

Bài kiểm tra trên
lớp

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

- Tuần 7

20 %

Hoạt động trên
lớp

Các buổi

Có mặt trên lớp,
Tham gia thảo luận

Tuần 1-8

10%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

Trọng số

40 %

- 90 phút
- Câu hỏi lý thuyết

1-2 tuần sau
khi kết thúc

vàbài tập vận dụng

học phần

60 %

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
-Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Tỷ lệ (%)

20%

Hiểu
20%

Vận dụng

Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

40%

20%

0

0
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5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán
- Học phần học trước: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Kế toán ngân hàng thương mại là học phần nghiên cứu và vận dụng các
kiến thức cơ bản của Nguyên lý kế toán để tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại ngân
hàng thương mại. Vận dụng các chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt Nam để phản ánh
các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cơ bản của một Ngân hàng thương
mại như: huy động vốn, cấp tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán không dùng tiền
mặt, thanh toán vốn giữa các ngân hàng và xác định kết quả kinh doanh tại NHTM.
Tiếng Anh: Commercial bank accounting is the study and application of basic
knowledge of accounting theory to understand the organization of accounting in
commercial banks. Applying the International Accounting Standards and Vietnam to
reflect transactions arising from underlying business activities of a commercial bank
such as raising capital, credit, forein currency trading, cash payments, capital payments
between banks and determination of business results at a commercial bank.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,

Số điện thoại

Chức
danh,

Email

học vị

chức vụ

1

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

0934.478.790

anhhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại; Th.S Nguyễn Văn Lộc, PGS.TS. Hà
Minh Sơn, NXB Tài chính, 2015
Tài liệu tham khảo:
[1] Ngân hàng Nhà nước, Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các tổ chức tín
dụng do NHNN ban hành;
[2] Công văn của NHNN hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh tiền tệ,
nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán;
[3] Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành;
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[4] Các báo và tạp chí chuyên ngành: Tạp chí kế toán, Tạp chí ngân hàng...;
[5] Tài liệu chuyên sâu và quy định pháp lý: Luật Kế toán, Các nguyên tắc kế toán cơ
bản, các chuẩn mực kế toán áp dụng cho ngân hàng;
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu đề cương học phần và - Giảng viên: Giới thiệu đề
các quy định của lớp học.
cương học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết quả.

Số tiết
LT BT KT
0,5

- Cung cấp bài giảng, giới
thiệu giáo trình, tài liệu
tham khảo
2

Chương 1: Tổng quan về kế
toán ngân hàng thương mại
1.1. Kế toán với hoạt động ngân
hàng
1.1.1. Khái niệm, vai trò của
KTNH

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:

1.1.2. Đối tượng, đặc điểm, nhiệm
vụ của KTNH

- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
tập ở nhà

1.1.3. Các nguyên tắc kế toán cơ
bản

- Nghe giảng,

1.2. Tổ chức bộ máy kế toán ngân
hàng

- Thảo luận và thuyết trình
3,5

1.2.1. Mô hình kế toán tập trung
1.2.2. Mô hình kế toán phân tán
1.2.3. Mô hình kế toán vừa tập
trung vừa phân tán
1.2.4. Mô hình kế toán áp dụng
công nghệ hiện đại
1.3. Tài khoản, hệ thống tài khoản
KTNH
1.3.1. Khái niệm, đặc điểm
1.3.2. Phân loại tài khoản
1.3.3. Cấu trúc tài khoản
1.4. Chứng từ kế toán ngân hàng
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Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

1.4.1. Khái niệm, đặc điểm
1.4.2. Phân loại chứng từ
1.4.3. Kiểm soát chứng từ
1.4.4. Tổ chức luân chuyên chứng
từ
1.4.5. Lưu trữ chứng từ
3

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ
huy động vốn
2.1.Những vấn đề cơ bản về huy
động vốn

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận

2.1.1. Khái quát về vốn huy động

Sinh viên:

2.1.2. Tài khoản và chứng từ sử
dụng

- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
tập ở nhà

2.1.3. Nguyên tắc hạch toán lãi
2.2.Kế toán các nguồn vốn huy
động

4

2

5

3

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình

2.2.1. Kế toán tiền gửi thanh toán
2.2.2. Kế toán tiền gửi tiết kiệm
2.2.3. Kế toán phát hành giấy tờ có
giá
4

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ
tín dụng
3.1.Tổng quan

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

3.1.1. Tín dụng và các hình thức
cấp tín dụng

- Nêu tình huống thảo luận

3.1.2. Các vấn đề cần chú ý

- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
tập ở nhà

3.1.3. Tài khoản và chứng từ sử
dụng
3.1.4. Nguyên tắc hạch toán lãi
cho vay

Sinh viên:

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình

3.2.Kế toán nghiệp vụ cấp tín
dụng
3.2.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay
từng lần
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

3.2.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay
theo hạn mức tín dụng
3.2.3. Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh
3.3.Phân loại nợ, trích lập và sử
dụng dự phòng rủi ro tín dụng
3.3.1. Kế toán phân loại nợ
3.3.2. Kế toán trích lập dự phòng
3.3.3. Kế toán sử dụng dự phòng
5

6

Chương 4: Kế toán nghiệp vụ
thanh toán tiền tệ
4.1. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
4.1.1. Các vấn đề chung về nghiệp
vụ ngân quỹ
4.1.2. Đối chiếu số liệu tiền mặt
cuối ngày
4.2. Kế toán thanh toán không
dùng tiền mặt
4.2.1. Những vấn đề cơ bản
4.2.2. Kế toán thanh toán bằng ủy
nhiệm chi
4.2.3 Kế toán thanh toán bằng ủy
nhiệm thu
4.2.4. Kế toán thanh toán bằng séc
4.2.4. Kế toán thanh toán bằng thẻ
4.3. Kế toán thanh toán vốn giữa
các NHTM

Giảng viên:

Chương 5: Kế toán nghiệp vụ
kinh doanh ngoại tệ

Giảng viên:

5.1. Các vấn đề chung về kế toán
ngoại tệ
5.1.1. Các hoạt động kinh doanh
ngoại tệ
5.1.2. Tài khoản sử dụng
5.2. Kế toán mua,bán, chuyển đổi
ngoại tệ
5.2.1. Kế toán mua ngoại tệ

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo và
làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,

5

3

4

2

- Thảo luận và thuyết trình

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình
383
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

5.2.2. Kế toán bán ngoại tệ
5.2.3. Kế toán trao đổi ngoại tệ
5.3. Xác định kết quả kinh doanh
ngoại tệ
5.4. Kế toán đánh giá lại ngoại tệ
tồn quỹ
7

Chương 6: Kế toán thu nhập –
chi phí – kết quả kinh doanh

Giảng viên:

6.1. Kế toán thu nhập tại NHTM

- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

6.1.1. Khái niệm

- Nêu tình huống thảo luận

6.1.2. Nội dung các khoản thu
nhập

Sinh viên:

6.1.4. Bút toán hạch toán

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo và
làm bài tập ở nhà

6.2. Kế toán chi phí tại NHTM

- Nghe giảng,

6.2.1. Khái niệm

- Thảo luận và thuyết trình

6.1.3. Nguyên tắc hạch toán

4

2

1

4

2

0

6.2.2. Nội dung các khoản chi phí
6.2.3. Nguyên tắc hạch toán
6.2.4. Bút toán hạch toán
6.3. Kết quả kinh doanh của
NHTM
6.3.1. Quy định chung
6.3.2. Quy trình kế toán
8

Chương 7: Lập và phân tích
Báo cáo tài chính NHTM
7.1. Các chuẩn mực kế toán liên
quan đến lập và trình bày báo cáo
tài chính
7.2. Báo cáo tài chính NHTM
7.2.1. Báo cáo kế toán NHTM
7.2.2. Báo cáo tài chính NHTM

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo và
làm bài tập ở nhà

7.3. Phân tích báo cáo tài chính - Nghe giảng,
NHTM
- Thảo luận và thuyết trình
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Nội dung

Hoạt động dạy và học

Tổng cộng

Số tiết
LT BT KT
30

14

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
+ Nắm vững kiến thức về: Tổ chức hệ thống thông tin; tổ chức
quy trình kế toán; tổ chức chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo
kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của các
ngân hàng thương mại.
+ Các loại chứng từ được sử dụng và thủ tục, quy trình hạch
toán đối với nghiệp vụ huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán,

3

kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng;
+ Nội dung và phương pháp hạch toán thu nhập, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại ngân hàng;
+ Phương pháp cách lập và phân tích báo cáo của ngân hàng
thương mại.
2

Kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức của học phần để tổ chức kế toán tại ngân
hàng thương mại.
+ Tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: tổ chức, triển khai hệ

7

thống thông tin kế toán, tổ chức quy trình kế toán, tổ chức hệ
thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán nhằm đáp ứng thông
tin theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn trong kế toán ngân hàng.
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm
việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến
thức, kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao
trình độ và năng lực chuyên môn kế toán ngân hàng.
- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
liên quan đến kế toán ngân hàng. Biết lập kế hoạch, điều phối
và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn liên
quan đến kế toán ngân hàng.
- Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán ngân
hàng.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Securities Market
Mã số:ACC418
1. Số tín chỉ:2 (1-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 30;
Trong đó:LT: 15 ;BT: 14 ;KT: 1 ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp

Mô tả

Thời gian

Trọng số

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 3

10%

điểm

- Lần 2: Chương 4-5

- Tuần 5

10%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

- Tuần 6

20%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 60 phút

1-2 tuần sau

- 2-3 câu tự luận

khi kết thúc
học phần

60%

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 60 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20%

20%

40%

20%

0

0

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Tài chính – Tiền tệ
387

- Học phần học trước: Quản trị Tài chính doanh nghiệp
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, vai
trò và chức năng của thị trường chứng khoán. Hiểu về cơ chế của hoạt động giao dịch
mua bán chứng khoán. Có khả năng phân tích và định giá cơ bản các chứng khoán đang
được mua bán trên thị trường.
Tiếng Anh : The course provides background on the stock market, the role and functions
of the stock market. Understand the mechanism of trading activities. Ability to analyze
and evaluate underlying securities traded in the market.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

0934.478.790

anhhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Lê Hoàng Nga, Thị trường chứng khoán, Nhà xuất bản Tài chính, 2011

Các tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Văn Định, Giáo trình Tài chính – Tiền tệ, Trường Đại học Lao động –

Xã hội, Nhà xuất bản Tài chính, 2007
[2] Bùi Kim Yến, Nguyễn Minh Kiều, Thị trường tài chính: Lý thuyết và thực hành

ứng dụng cho thị trường Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2011
[3] Nguyễn Đăng Nam, Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán, Nhà xuất bản

Tài chính, 2009
9. Nội dung chi tiết:
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TT
1

Nội dung
Giới thiệu đề cương học phần
và các quy định của lớp học.

Hoạt động dạy và học
- Giới thiệu đề cương học
phần, cách thức kiểm tra,
đánh giá kết quả.

Số tiết
LT BT KT
0,5

- Cung cấp bài giảng, giới
thiệu giáo trình, tài liệu tham
khảo
2

Chương 1: Tổng quan về thị
trường chứng khoán

Giảng viên:

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của
thị trường chứng khoán

Sinh viên:

- Trình bày, phân tích nội dung
1.1. Khái niệm và chức năng của bài giảng
thị trường chứng khoán
- Nêu tình huống thảo luận

1.1.2 Chức năng, vai trò của thị
trường chứng khoán
1.2. Cơ cấu, mục tiêu và các
nguyên tắc hoạt động của thị
trường chứng khoán

- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
tập ở nhà
- Nghe giảng,
- - Thảo luận và thuyết trình

1.2.1 Cơ cấu TTCK

2,5

2

3

3

1.2.2 Nguyên tăc hoạt động
TTCK
1.2.3 Phân loại TTCK
1.3. Chủ thể tham gia trên thị
trường chứng khoán
1.3.1 Các tổ chức phát hành
1.3.2 Nhà đầu tư chứng khoán
1.3.3 Người kinh doanh
1.3.4 Các tổ chức quản lý, giám
sát thị trường
1.3.5 Các tổ chức khác
3

Chương 2: Hàng hóa trên thị
trường chứng khoán

Giảng viên:

2.1. Khái niệm và đặc trưng của
chứng khoán

- Truy vấn

2.1.1 Khái niệm về chứng khoán

- Nêu vấn đề để thảo luận

- Thuyết giảng
- Sử dụng hình ảnh thực tế
389

TT

Nội dung
2.2.2 Đặc trưng của chứng
khoán
2.2. Phân loại chứng khoán
2.2.1 Theo khả năng chuyển
nhượng
2.2.3 Theo thu nhập

- Đặt câu hỏi về nội dung hàng
hóa trên thị trường chứng
khoán

2.3.2 Cổ phiếu

- Chia nhóm thuyết trình về
hàng hóa trên thị trường chứng
khoán

Chương 3: Thị trường chứng
khoán sơ cấp

Giảng viên:

3.1. Khái niệm và chức năng thị
trường chứng khoán sơ cấp

- Truy vấn

3.1.1 Khái niệm thị trường
chứng khoán sơ cấp

- Nêu vấn đề để thảo luận

3.1.2 Chức năng thị trường
chứng khoán sơ cấp
3.2. Chào bán chứng khoán lần
đầu ra công chúng
3.2.1 Chủ thể và mục đích phát
hành
3.2.2 Điều kiện phát hành chứng
khoán ra công chúng
3.3. Các phương thức phát hành
chứng khoán
3.3.1 Phát hành trái phiếu

LT BT KT

Sinh viên:
- Thảo luận giải quyết vấn đề

2.3.1 Trái phiếu

Số tiết

- Ra bài tập về nhà tìm hiểu và
chuẩn bị thuyết trình về hàng
hóa trên thị trường chứng
khoán

2.2.2 Theo tính chất sở hữu
2.3. Một số loại chứng khoán cơ
bản

4

Hoạt động dạy và học

- Thuyết giảng
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Ra bài tập về nhà: tìm hiểu về
các phương thức phát hành
chứng khoán trên thị trường sơ
cấp, chuẩn bị thuyết trình
Sinh viên:
- Thảo luận giải quyết vấn đề
- Đặt câu hỏi về nội dung thị
trường chứng khoán sơ cấp
- Chia nhóm thuyết trình về
các phương thức phát hành
chứng khoán trên thị trường
chứng khoán sơ cấp

3.3.2 Phát hành cổ phiếu
3.4. Đấu giá, đấu thầu chứng
khoán
3.4.1 Đấu giá, đấu thầu kiểu Hà
Lan
3.4.2 Phương pháp dựng sổ
390

3

3

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT KT

3.4.3 Đấu thầu mở
3.5 Bảo lãnh phát hành
3.5.1 Các chủ thể bảo lãnh
3.5.2 Các hình thức bảo lãnh
5

Chương 4:Sở giao dịch chứng
khoán

Giảng viên:

4.1. Khái niệm, chức năng và cơ
cấu tổ chức của sở giao dịch
chứng khoán

- Truy vấn

4.1.1 Khái niệm, chức năng sở
giao dịch chứng khoán
4.1.2 Cơ cấu tổ chức
4.2. Niêm yết chứng khoán

- Thuyết giảng
- Sử dụng hình ảnh thực tế
- Nêu vấn đề để thảo luận
- Ra bài tập về nhà: tìm hiểu về
sở giao dịch chứng khoán ở
Việt Nam, chuẩn bị thuyết
trình

4.2.1 Khái niệm, ý nghĩa của
việc niêm yết chứng khoán

Sinh viên:

4.2.2 Điều kiện niêm yết

- Đặt câu hỏi về nội dung sở
giao dịch chứng khoán

4.3. Giao dịch chứng khoán ở sở
giao dịch chứng khoán
4.3.1 Nguyên tắc hoạt động
4.3.2 Lệnh và định chuẩn lệnh

3

3

- Thảo luận giải quyết vấn đề

- Chia nhóm thuyết trình về sở
giao dịch chứng khoán ở Việt
Nam

4.3.3 Liên hệ thực tế ở Việt Nam
6

Kiểm tra

7

Chương 5: Phân tích chứng
khoán

Giảng viên:

5.1. Nguồn thông tin sử dụng
trong phân tích

- Truy vấn

5.1.1 SGDCK

- Nêu vấn đề để thảo luận

5.1.2 Các tổ chức khác

1
- Thuyết giảng
- Sử dụng hình ảnh thực tế

5.2. Chỉ số giá

- Ra bài tập về nhà phần phân
tích các chỉ số chứng khoán

5.2.1 Chỉ số giá

Sinh viên:

5.2.2 Các phương pháp tính chỉ
số giá

- Thảo luận giải quyết vấn đề

5.3. Các chỉ số chỉ báo Kỹ thuật

- Đặt câu hỏi về nội dung phân
tích chứng khoán
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3

3

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

5.3.1 MA

Số tiết
LT BT KT

- Làm bài tập về nhà phần phân
tích các chỉ số chứng khoán

5.3.2 MACD
5.3.3 BB
5.3.4 RSI
5.3.5 ROC
Tổng cộng

15

14

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
CĐR của
TT

CĐR của học phần

CTĐT
tương ứng

1

Kiến thức:
- Nắm được các kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, vai trò của
thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế thị trường.
- Nắm được cơ chế vận hành, quy định của Sở Giao Dịch chứng khoán
và các qui định về phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp và giao
dịch trên thị trường thứ cấp

2

Kỹ năng:
- Kỹ năng sử dụng được các công cụ, phương pháp phân tích chứng
khoán
- Biết định giá chứng khoán, hiểu rõ các chỉ số của thị trường chứng
khoán
- Khả năng làm việc độc lập trên thị trường chứng khoán
- Kỹ năng khai thác các báo cáo tài chính một cách hiệu quả, đáp ứng
cung cấp thông tin kịp thời cho nhà đầu tư.
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2

CĐR của
TT

CĐR của học phần

CTĐT
tương ứng

3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có khả năng đưa ra các kết luận chuyên môn liên quan đến thị trường
chứng khoản, quyết định đầu tư.

15, 16

Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng
khoán.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và trách
nhiệm với công việc, cộng đồng và xã hội

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU
Accounting for Import and Export Company
Mã số: ACC422
1. Số tín chỉ: 02 (1-1-0)
2. Số tiết: tổng: 30; trong đó LT: 15, TH: 14, KT: 1
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Trọng
số

Hình thức

Số lần

Mô tả

Thời gian

Bài tập ở
nhà

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1-2
- Lần 2: Chương 3-4

- Tuần 3
- Tuần 6

5%

Bài kiểm tra

1 lần lấy

trên lớp

điểm

- 50 phút

- Tuần 7

20 %

Tuần 1-8

10%

Hoạt động
trên lớp

15 buổi

Có mặt trên lớp, Tham gia thảo
luận, trả lời câu hỏi của giảng viên
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

5%

40 %

- 90 phút

1-2 tuần

- Câu hỏi lý thuyết vàbài tập vận dụng

sau khi kết
thúc học

60 %

phần
Hình thức/thời gian thi: Thi tự luận; Thời gian thi: 90 phút
- Thành phần điểm: Điểm quá trình: 40 % (kiểm tra giữa kỳ - trên máy vi tính: 30%,
điểm chuyên cần: 10%);Điểm thi kết thúc học phần: 60 %
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- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Tỷ lệ (%)

20

20

Vận

Phân

Tổng

Sáng

dụng

tích

hợp

tạo

40

20

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán
- Học phần trước: Kế toán tài chính I
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán chuyên ngành
xuất nhâp khẩu như: tổng quan chung về kế toán xuất nhập khẩu, các chứng từ và
phương thức, điều kiện trong thanh toán quốc tế,. kế toán nhập khẩu và xuất khẩu trực
tiếp và uỷ thác.
Tiếng Anh: This subject will provide students with in-depth knowledge of accounting
regarding imports and exports, such as: the overview of accounting for imports and
exports, documents, methods and conditions in international payment, accounting for
direct imports-exports and entrusted imports-exports.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

2

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

4

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nguyễn Phú Giang, Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp. NXB
Tài Chính, 2010
[2] Edward. J VanDerbeck, Principles of Cost Accounting, NXB Cengage Learning,
2010
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Tài liệu tham khảo:
[1] Ngô Thế Chi, Trương Thị Thuỷ, GT kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ,
NXB Tài chính, 2010.
[2] Hà Thị Thúy Vân, Kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ, NXB Tài Chính, 2017
[3] Đoàn Ngọc Quế và các cộng sự, Kế toán chi phí, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ
Chí Minh, NXB Lao động, 2010
[4] Charles T. Horngern và các cộng sự, Cost Accounting, NXB Prentice Hall, 2012
[5] Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng, Phạm Ngọc Toàn, Kế toán chi phí, NXB Tài
chính, 2011
[6] Phan Đức Dũng, Kế toán chi phí giá thành, NXB Thống kê, 2009
[7] Nguyễn Khắc Hùng, Kế toán chi phí, NXB Lao động, 2011
9. Nội dung chi tiết
Số tiết
Hoạt động dạy và
TT
Nội dung
học)
LT
BT
KT
Giới thiệu đề cương học
phần và các quy định của

- Giảng viên: Giới
thiệu đề cương học

lớp học.

phần, cách thức kiểm
tra, đánh giá kết quả.

0,5

- Cung cấp bài giảng,
giới thiệu giáo trình, tài
liệu tham khảo
1

2

Tổng quan về thương mại

Giảng viên:

quốc tế và xuất nhập khẩu
1.1. Thương mại quốc tế

- Trình bày, phân tích
nội dung bài giảng

1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm

- Nêu tình huống thảo
luận

1.2. Kinh doanh xuất nhập
khẩu

Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài

1.2.1. Xuất khẩu

giảng, tài liệu tham

1.2.2. Nhập khẩu
1.3. Thanh toán quốc tế

khảo và làm bài tập ở
nhà

1.3.1. Phương tiện thanh
toán quốc tế

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết

1.3.2. Chứng từ thanh toán
quốc tế

trình

Kế toán nhập khẩu

Giảng viên:
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2,5

2

0

4

4

0

TT

3

Nội dung

Hoạt động dạy và
học)

2.1. Kế toán nhập khẩu trực

- Trình bày, phân tích

tiếp
2.1.1. Đặc điểm nhập khẩu

nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo

trực tiếp

luận

2.1.2. Kế toán nhập khẩu
trực tiếp

Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài

2.2. Kế toán nhập khẩu ủy
thác

giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở

2.2.1. Đặc điểm nhập khẩu
ủy thác

nhà
- Nghe giảng,

2.1.2. Kế toán nhập khẩu ủy
thác

- Thảo luận và thuyết
trình

Kế toán xuất khẩu
3.1. Kế toán xuất khẩu trực

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích

tiếp
3.1.1. Đặc điểm xuất khẩu

nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo

trực tiếp

luận

3.1.2. Kế toán xuất khẩu trực Sinh viên:
tiếp
- Nghiên cứu trước bài

4

3.2. Kế toán xuất khẩu ủy
thác

giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở

3.2.1. Đặc điểm xuất khẩu
ủy thác

nhà
- Nghe giảng,

3.2.2. Kế toán xuất khẩu ủy
thác

- Thảo luận và thuyết
trình

Báo cáo tài chính của
doanh nghiệp xuất nhập

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích

khẩu
4.1. Bảng cân đối số phát
sinh
4.1.1. Khái niệm

nội dung bài giảng
- Nêu tình huống thảo
luận
Sinh viên:

4.1.2. Phương pháp lập

- Nghiên cứu trước bài

4.2. Bảng cân đối kế toán
4.2.1. Khái niệm

giảng, tài liệu tham
khảo và làm bài tập ở
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Số tiết
LT

BT

KT

4

4

0

4

4

0

TT

Hoạt động dạy và
học)

Nội dung
4.2.2. Phương pháp lập

nhà

4.3. Báo cáo kết quả kinh
doanh

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết

4.3.1. Khái niệm

trình

Số tiết
LT

BT

KT

4.3.2. Phương pháp lập
4.4. Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ
4.4.1. Khái niệm
4.4.2. Phương pháp lập
Kiểm tra

1

Tổng cộng

15

14

1

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

- Kiến thức:
+ Thủ tục, quy trình kế toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu và công tác
kế toán xuất nhập khẩu bao gồm: Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trực
tiếp, xuất khẩu và nhập khẩu ủy thác.

2, 3

+ Nắm được các quy định sử dụng chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo tài
chính của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
2

- Kỹ năng:
+ Kỹ năng lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính liên quan
tới hoạt động xuất nhập khẩu.
+ Kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm trong doanh nghiệp xuất nhập
khẩu

7, 8

+ Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính để cung cấp thông tin kịp thời
cho nhà quản trị doanh nghiệp
3

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nắm vững nghiệp vụ XNK và thủ tục, quy trình kế toán XNK để có
thể dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong kế toán xuất nhập
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13

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
khẩu.

4

- Phẩm chất, đạo đức
+ Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc đánh giá
vai trò quan trọng của công tác kế toán xuất nhập khẩu

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ HCSN
Financial management for governmetal and non-profit organizations
Mã số:ACC423
1. Số tín chỉ:02 (1-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 30;Trong đó:LT: 15 ;BT: 14 ;KT: 1 ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp

Mô tả

Thời gian

Trọng số

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 2

- Tuần 3

10%

điểm

- Lần 2: Chương
3,4

- Tuần 6

10%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 2-3 câu tự luận

- Tuần 5

20%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 60 phút
- 2-3 câu tự luận

1-2 tuần sau
khi kết thúc

60%

học phần
- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

20%

20%

4%

20%

0

0

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
- Học phần học trước: Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp
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- Học phần song hành: Kế toán đơn vị HCSN
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh
vực tài chính của các cơ quan Nhà nước và các đơn vị HCSN. Nắm vững các văn bản
quy phạm pháp luật, có kỹ năng đọc, hiểu hệ thống báo cáo dự toán và quyết toán; có
khả năng tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng dự toán và quyết toán NSNN hàng năm;
chú trọng kỹ năng phân tích tài chính, kỹ năng áp dụng phương pháp xây dựng dự toán,
chấp hành dự toán và quyết toán tại các đơn vị HCSN.
Tiếng Anh : The subject aims to provide student with basic knowledge in the financial
field of state agencies and Stated Non-Profit Organization. Firmly grasp legal normative
documents, have skills to read and understand the system of reporting and estimating
accounts; To be able to participate in contributing opinions, making annual estimates
and balances of the State budget; attach importance to financial analysis skills, skills in
applying the method of estimating, estimating and settling in Stated and Non-Profit
Organization.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

2

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Lương Thị Giang

Thạc sĩ

0973.474.895

gianglt09@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Quản trị tài chính đơn vị HCSN, Đại học Lao động –
xã hội, Nhà xuất bản Tài chính, 2007.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Dương Đăng Chinh,Phạm Văn Khoan, Giáo trình Quản lý tài chính công, Học viện
Tài chính, NXB Tài chính, 2009.
[2] Vũ Thị Nhài, Quản lý Tài chính công ở Việt Nam, NXB Tài chính, 2007.
[3] Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài, Lý thuyết Tài chính công, NXB Đại học quốc
gia TP.Hồ Chí Minh, 2009
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[4] Vũ Cương, Phạm Văn Vận, Kinh tế công cộng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân,
2012.
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Hoạt động
dạy và học

Nội dung
Giới thiệu đề cương học phần và các quy
định của lớp học.

Số tiết
LT BT KT
0,5

- Giới thiệu đề cương học phần, cách thức kiểm
tra, đánh giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng, giới thiệu giáo trình, tài
liệu tham khảo
2

Chương 1: Tổng quan về tài chính nhà nước Giảng viên:
và tài chính đơn vị HCSN
- Trình bày,
phân tích nội
1.1. Tổng quan về tài chính nhà nước
dung bài giảng
1.1.1. Sự ra đời và phát triển tài chính nhà nước
- Nêu tình
1.1.2. Khái niệm TCNN
huống
thảo
luận
1.1.3. Hệ thống TCNN
1.1.4. Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý Sinh viên:
2,5
- Nghiên cứu
ngân sách nhà nước
trước bài giảng,
1.1.5. Mục lục ngân sách nhà nước
tài liệu tham
1.1.6. Phương thức và quy trình cấp kinh phí
khảo và làm bài
tập ở nhà
1.2. Tổng quan về đơn vị HCSN
1.2.1. Cơ quan hành chính Nhà nước

- Nghe giảng,

1.2.2. Đơn vị sự nghiệp

- - Thảo luận
và thuyết trình

1.2.3. Quản trị tài chính đơn vị HCSN
3

Chương 2: Lập dự toán trong đơn vị HCSN

Giảng viên:

2.1. Lập dự toán Ngân sách nhà nước

- Trình bày,
phân tích nội
dung bài giảng

2.1.1. Yêu cầu
2.1.2. Căn cứ

- Nêu tình
huống
thảo
2.1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan luận
Sinh viên:
liên quan đến NSNN
2.1.5. Lập dự toán và phương án phân bổ ngân - Nghiên cứu
2.1.3. Hướng dẫn lập
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4

2

4

TT

Hoạt động
dạy và học

Nội dung
sách
2.1.6. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm
2.2. Lập dự toán đơn vị HCSN

LT BT KT

trước bài giảng,
tài liệu tham
khảo và làm bài
tập ở nhà

2.2.1. Khái niệm

- Nghe giảng,

2.2.2. Yêu cầu

- Thảo luận và
thuyết trình

2.2.3. Ý nghĩa

Số tiết

2.2.4. Nguyên tắc lập
2.2.5. Trình tự lập
2.2.6. Phương pháp lập
2.3. Lập dự toán cơ quan hành chính nhà
nước
2.3.1. Một số quy định về lập, phân bổ và giao
dự toán ở các cơ quan HCNN
2.3.2. Phương pháp lập báo cáo dự toán
2.4. Lập dự toán đơn vị sự nghiệp công lập
2.4.1. Một số quy định về lập dự toán và giao
dự toán
2.4.2. Lập dự toán các khoản thu
2.4.3. Lập dự toán các khoản chi
4

Chương 3: Quản trị các khoản thu chi của Giảng viên:
đơn vị HCSN

- Trình bày,
phân tích nội
dung bài giảng

3.1. Quản trị các khoản thu
3.1.1. Nội dung các khoản thu
3.1.3. Quản trị các khoản thu chủ yếu

- Nêu
huống
luận

3.2. Quản trị các khoản chi

Sinh viên:

3.2.1. Nội dung các khoản chi

- Nghiên cứu
trước bài giảng,
tài liệu tham
khảo và làm bài

3.1.2. Mục đích quản trị các khoản thu

3.2.2. Mục đích quản trị các khoản chi
3.2.3. Quản trị các khoản chi chủ yếu
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tình
thảo

4

4

TT

Hoạt động
dạy và học

Nội dung

Số tiết
LT BT KT

3.3. Điều kiện, thủ tục và phương thức chi trả tập ở nhà
thanh toán các khoản chi thường xuyên

- Nghe giảng,

3.3.1. Điều kiện chi trả thanh toán

- Thảo luận và
thuyết trình

3.3.2. Thủ tục chi trả thanh toán
3.3.3. Phương thức chi trả, thanh toán
3.4. Quản trị đối với các khoản chi không
thường xuyên và không thực hiện tự chủ
3.4.1. Nguyên tắc
3.4.2. Quản trị một số khoản chi không thường
xuyên
3.5. Quy chế chi tiêu nội bộ
3.5.1. Mục đích xây dựng
3.5.2. Nguyên tắc xây dựng
3.5.3. Nội dung
5

Kiểm tra

6

Chương 4: Quyết toán kinh phí

1
Giảng viên:

4.1. Khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu, trình tự - Trình bày,
phân tích nội
quyết toán kinh phí
dung bài giảng
4.1.1. Khái niệm quyết toán kinh phí
- Nêu tình
4.1.2. Ý nghĩa quyết toán kinh phí
huống
thảo
luận
4.1.3. Yêu cầu quyết toán kinh phí
Sinh viên:

4.1.4. Trình tự quyết toán kinh phí

4.2. Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết - Nghiên cứu
trước bài giảng,
toán ngân sách
tài liệu tham
4.2.1. Phân biệt báo cáo tài chính, báo cáo quyết khảo và làm bài
toán ngân sách
tập ở nhà
4.2.2. Danh mục BCTC, BCQT

- Nghe giảng,

4.2.3. Nội dung báo cáo tài chính

- Thảo luận và

4.3. Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết thuyết trình
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4

4

TT

Hoạt động
dạy và học

Nội dung

Số tiết
LT BT KT

toán ngân sách.
4.3.1. Phân tích BCĐTK
4.3.2. Phân tích Báo cáo quyết toán ngân sách
4.4. Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết
quả xét duyệt quyết toán năm
4.4.1. Nội dung xét duyệt, thẩm định quyết toán
năm
4.4.2. Thông báo xét duyệt quyết toán năm
Tổng cộng

15

14

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Hiểu biết cơ bản về tổ chức quản lý và hoạt động của cơ quan
Nhà nước và đơn vị HCSN.
- Nắm được kiến thức cơ bản về tài chính và quản trị tài chính tại

2

đơn vị HCSN: kế hoạch tài chính, lập dự toán, chấp hành dự toán
và quyết toán…
2

Kỹ năng:
Thành thạo các công việc lập kế hoạch tài chính; dự toán; thành
thạo các quy định của pháp luật thuế trong các hoạt động của đơn
vị sự nghiệp. Có khả năng tham gia thực hiện được những công
việc cơ bản liên quan đến xây dựng dự toán, thực hiện và kiểm

9

tra tình hình thực hiện dự toán trong các đơn vị HCNS. Có khả
năng tham gia một số công việc thuộc về quản trị tài chính đơn
vị HCSN
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt
động liên quan đến quản trị tài chính đơn vị HCSN
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13, 15, 16

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc
luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức,
kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình
độ và năng lực chuyên môn.
- Có khả năng tư vấn các vấn đề về tài chính, quản trị tài chính,
lập dự toán, quyết toán và thuế trong các đơn vị HCSN.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và
trách nhiệm với công việc, cộng đồng và xã hội.

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH
DOANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

LÝ THUYẾT TỔ CHỨC
Organizational Theory
Mã số: BACU204
1. Số tín chỉ:2 (1-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 30;
Trong đó:LT: 20 ;BT: 10 ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán
- Học phần tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Chuyên cần

15 lần

Đánh giá mức độ chuyên cần: lên Mỗi buổi học
lớp đúng giờ, tham gia vào các
hoạt động dạy và học trên lớp

10 %

Bài kiểm
tra trên lớp

1 lần
lấy
điểm

- 50 phút
- 40 câu trắc nghiệm

- Tuần 5

10 %

Bài tập lớn

1 lần
lấy

- Sinh viên làm bài tập lớn theo
nhóm. Mỗi nhóm từ 3-5 sinh

- Giao Bài
tập lớn: Tuần

20%

điểm

viên. Chủ đề Bài tập lớn xoay
quanh các nội dung của học

thứ 2

phần. Sinh viên nộp và thuyết

lớn, thuyết
trình trước

trình trước lớp vào tuần thứ 7.

Thời gian

Trọng số

- Nộp Bài tập

lớp: Tuần
thứ 7
Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

- 60 phút
- 50 câu trắc nghiệm

40 %
1-2 tuần sau
khi kết thúc
học phần

407

60 %

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

30

50

20

Tỷ lệ (%)

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Quản trị học
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thiết kế tổ chức.
Học phần này bao gồm các nội dung như: Khái niệm, vai trò, cách tiếp cận tổ chức, cấu
trúc tổ chức, thiết kế tổ chức, mục tiêu và chiến lược tổ chức, môi trường tổ chức và các
giải pháp thích ứng, công nghệ của tổ chức, quy mô và vòng đời của tổ chức, đổi mới
và thay đổi trong tổ chức.
Tiếng Anh : The module provides the basic knowledge of the theory and organisational
design. It covers topics such as: concept, organisational role, organisational approach,
organisational structure, organisational design, objectives and organisational strategy,
organisational environment and adaptation, the organisation's technology, scale and life
cycle of the organisation, innovation and changes in organisation.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
Học
TT

Họ và tên

hàm,

Điện thoại

Email

học vị
1

2

Nguyễn
Anh Tuấn
Trần Văn
Hòe

PGS-TS

090352747

Chức danh,
chức vụ

tuannahd@gmail.com GVCC

PGS. TS 0936398468 hoetv@tlu.edu.vn

GVCC,
Trưởng bộ
môn Kinh tế.

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
408

[1] Nguyễn Hữu Tri, Lý thuyết tổ chức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2012
9. Nội dung chi tiết:
TT
1

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
Giới thiệu Đề cương học phần

Số tiết
LT BT TH

Giảng viên:
- Tự giới thiệu về
mình: họ tên, chức
vụ, chuyên môn, …
và các thông tin cá
nhân để sinh viên có
thể liên lạc
- Giới thiệu đề
cương, nội dung
học phần, Giáo
0,5
trình, Tài liệu tham
khảo,

cách

0

thức

kiểm tra, đánh giá
kết quả và thi
- Phương pháp học
tập hiệu quả học
phần
Sinh viên:
- Hỏi những vấn đề
còn vướng mắc
2

Chương 1: Tổ chức và lý thuyết tổ chức Giảng viên:
1.1. Khái quát về tổ chức
- Thuyết giảng
1.1.1. Định nghĩa tổ chức

- Truy vấn

1.1.2. Tổ chức lợi nhuận và tổ chức phi Sinh viên:
lợi nhuận
- Trả lời các câu hỏi
1.1.3. Tầm quan trọng của tổ chức

truy vấn

1.2. Quan điểm tiếp cận tổ chức - Nêu vấn đề thảo
luận
(dimension of organization design)
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1

1

TT

Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

1.2.1. Tiếp cận theo cấu trúc
1.2.2. Tiếp cận theo bối cảnh
1.2.3. Tiếp cận theo hoạt động, hiệu quả
và đầu ra của tổ chức
1.3. Sự phát triển của các lý thuyết tổ
chức
1.3.1. Quan điểm phát triển
1.3.2. Sự tác động của môi trường
1.4. Cấu trúc của tổ chức
1.4.1.các loại cấu trúc tổ chức của
mintzberg
1.4.2. Xu hướng cấu trúc hiện đại
1.4.3. Mô hình cấu trúc hoạt động hiệu
quả
1.4.5. Mô hình cấu trúc học hỏi
1.5. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
tổ chức và lý thuyết tổ chức
3

Chương 2: Chiến lược, thiết kế và hiệu Giảng viên:
quả tổ chức
- Thuyết giảng
2.1. Vai trò của chiến lược trong thiết kế - Truy vấn
tổ chức
Sinh viên:
2.2. Mục tiêu của tổ chức

- Trả lời các câu hỏi
truy vấn

2.2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2.2. Mục tiêu tác nghiệp

- Nêu vấn đề thảo
luận

2.2.3. Vai trò của mục tiêu
2.3. Chiến lược và thiết kế tổ chức
2.3.1. Chiến lược cạnh tranh của porter
2.3.2. Chiến lược của miles và snows
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2

1

TT

Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

2.3.3. Lựa chọn chiến lược phù hợp và
thiết kế tổ chức
2.4. Đánh giá hiệu quả của tổ chức
2.4.1. Khái niệm hiệu quả của tổ chức
2.4.2. Đánh giá hiệu quả tổ chức theo
phương pháp truyền thống
2.4.3. Đánh giá hiệu quả tổ chức theo
phương pháp thẻ điểm cân bằng
4

Chương 3: Thiết kế cấu trúc cơ bản Giảng viên:
của tổ chức
- Thuyết giảng
3.1. Xác định cấu trúc tổ chức

- Truy vấn

3.2. Thiết lập hệ thống thông tin liên hợp Sinh viên:
3.2.1. Thông tin chiều dọc
- Trả lời các câu hỏi
3.2.1. Thông tin theo chiều ngang

truy vấn

3.3. Quy trình thiết kế tổ chức

- Nêu vấn đề thảo
luận

3.3.1. Xác định các công việc
3.3.2. Xác lập mối quan hệ báo cáo
3.3.3. Hình thành các phòng ban chức
năng

2

3.4. Các mô hình cấu trúc tổ chức
3.4.1. Cấu trúc chức năng,
3.4.2. Cấu trúc bộ phận,
3.4.3. Cấu trúc địa lý
3.4.4. Cấu trúc chức năng với thông tin
ngang
3.4.5. Cấu trúc ma trận
3.4.6. Cấu trúc ảo
3.4.7. Cấu trúc lai (hybid)
3.5. Đánh giá cấu trúc tổ chức
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Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
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3.5.1. Sự cân bằng của cấu trúc tổ chức
3.5.2. Các điểm bất ổn của cấu trúc tổ
chức
5

Chương 4: Môi trường bên ngoài của Giảng viên:
tổ chức

- Thuyết giảng

4.1. Khái niệm môi trường bên ngoài tổ - Truy vấn
chức

Sinh viên:

4.2. Phân loại môi trường bên ngoài của - Trả lời các câu hỏi
tổ chức
truy vấn
4.2.1. Môi trường tác nghiệp/ngành

- Nêu vấn đề thảo

4.2.2. Môi trường chung

luận

4.2.3. Môi trường quốc tế
4.3. Sự thay đổi của môi trường bên ngoài
4.3.1. Các trường hợp thay đổi của môi
trường bên ngoài
4.3.2. Khung thay đổi môi trường

2

4.4. Giải pháp thích ứng của tổ chức với
thay đổi của môi trường bên ngoài
4.4.1. Thêm vị trí và phòng ban
4.4.2. Xây dựng mối quan hệ
4.4.3. Phân chia và hợp nhất trong tổ
chức
4.4.4. Quản trị cơ giới và hữu cơ
4.4.5. Hoạch định và dự báo
4.5. Sự phụ thuộc của tổ chức với môi
trường bên ngoài
4.6. Sự tác động của môi trường vào tổ
chức
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học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

4.6.1. Thiết lập hệ thống liên hợp qua lại
giữa các tổ chức
4.6.2. Công cụ kiểm soát môi trường
trọng yếu.
4.6.3. Khung môi trường và hành vi của
tổ chức
6

Chương 5: Mối quan hệ giữa các tổ Giảng viên:
chức hiện nay

- Thuyết giảng

5.1. Hệ thống mạng lưới/cộng đồng tổ - Truy vấn
chức
Sinh viên:
5.1.1. Tính cạnh tranh trong cộng đồng - Trả lời các câu hỏi
tổ chức
truy vấn
5.1.2. Thay đổi vai trò quản lý trong - Nêu vấn đề thảo
luận

cộng đồng tổ chức
5.1.3. Mối quan hệliên tổ chức
5.2. Sự phụ thuộc nguồn lực giữa các tổ
chức
5.2.1. Mối quan hệ cung ứng

2

5.2.2. Quyền lực và sự phụ thuộc /liên
kết quyền lực
5.3. Mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức
5.3.1 Sự cần thiết phải hợp tác giữa các
tổ chức
5.3.2 Phương thức hợp tác
5.4. Sự thay đổi trong nhân khẩu của tổ
chức xã hội
5.4.1. Quá trình biến đổi của tổ chức
5.4.2. Chiến lược để tồn tại
5.5. Quan điểm về thể chế của tổ chức
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Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT BT TH

5.5.1. Thể chế và thiết kế tổ chức
5.5.2. Đồng thể chế
Chương 6: Thiết kế tổ chức trong môi Giảng viên:
trường toàn cầu hóa
- Thuyết giảng
6.1. Môi trường toàn cầu hóa

- Truy vấn

6.1.2. Tác động của toàn cầu hóa tới tổ Sinh viên:
chức

- Trả lời các câu hỏi

6.1.3. Các giai đoạn tiến tới toàn cầu hóa truy vấn
của tổ chức

- Nêu vấn đề thảo

6.1.4. Toàn cầu hóa và liên minh chiến luận
lược giữa các tổ chức
6.2. Thiết kế tổ chức phù hợp với môi
trường toàn cầu
6.2.1. Mô hình nội địa và mô hình toàn
cầu

2

6.2.2. Mô hình bộ phận quốc tế
6.2.3. Cấu trúc phân chia sản phẩm toàn
cầu
6.2.4. Cấu trúc phân chia thị trường thế
giới theo khu vực, địa lý
6.2.5. Cấu trúc ma trận toàn cầu
6.3. Xây dựng tổ chức năng lực toàn cầu
6.3.1. Thách thức toàn cầu hóa của tổ
chức
6.3.2. Cơ chế phối hợp toàn cầu
6.3.3. Sự khác biệt văn hóa trong phối
hợp và kiểm soát
6.3.4.Hệ thống giá trị quốc gia
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Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
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6.4. Đặc điểm của tổ chức xuyên quốc gia
hiện nay
Chương 7: Tổ chức và công nghệ sản Giảng viên:
xuất, dịch vụ
- Thuyết giảng
7.1. Công nghệ sản xuất và tổ chức

- Truy vấn

7.1.2. Khái niệm, đặc điểm của công nghệ Sinh viên:
sản xuất trong tổ chức

- Trả lời các câu hỏi

7.1.3. Công nghệ sản xuất và đặc điểm truy vấn
cấu trúc của tổ chức

- Nêu vấn đề thảo

7.1.4. Áp dụng công nghệ sản xuất hiện luận
đại trong tổ chức
7.2. Công nghệ dịch vụ và tổ chức
7.2.1. Khái niệm, đặc điểm của công nghệ
dịch vụ trong tổ chức
7.2.2. Ảnh hưởng của công nghệ dịch vụ
tới cấu trúc tổ chức
7.2.3. Thiết kế cấu trúc tổ chức dịch vụ
7.3. Công nghệ cấp phòng ban trong tổ
chưc
7.3.1. Đặc điểm, vai trò của công nghệ
cấp phòng ban trong tổ chức
7.3.2. Phân loại công nghệ phòng ban
7.3.3. Khung công nghệ phòng ban
7.4. Thiết kế các phòng ban
7.5.sự phụ thuộc công nghệ lẫn nhau giữa
các phòng ban
7.5.1. Các kiểu phụ thuộc
7.5.2. Ưu tiên cấu trúc
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Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
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7.5.3. Mối quan hệ về cấu trúc giữa các
phòng ban
7.6. Ảnh hưởng công nghệ tới thiết kế
công việc
7.6.1. Thiết kế công việc
7.6.2. Mô hình tổ chức kỹ thuật - xã hội l
Chương 8: Áp dụng công nghệ thông Giảng viên:
tin để phối hợp và kiểm soát trong tổ - Thuyết giảng
chức
- Truy vấn
8.1. Sự thay đổi của công nghệ thông tin Sinh viên:
và tổ chức

- Trả lời các câu hỏi
8.2. Công nghệ thông tin trong việc ra truy vấn
quyết định và kiểm soát

- Nêu vấn đề thảo

8.2.1. Mô hình công nghệ thông tin trong luận
việc ra quyết định quản trị
8.2.2. Mô hình kiểm soát thông tin phản
hồi
8.2.3.Hệ thống quản lý kiểm soát

2

8.3. Các cấp độ và tập trung kiểm soát
8.3.1. Kiểm soát cấp độ tổ chức: thẻ điểm
cân bằng
8.3.2. Kiểm soát cấp độ phòng ban
8.3.3. Kiểm soát đầu ra
8.4. Công nghệ thông tin -công cụ gia
tăng giá trị chiến lược
8.4.1. Công nghệ thông tin với sự phối
hợp bên trong tổ chức:
8.4.2. Công nghệ thông tin với sự phối
hợp bên ngoài tổ chức
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học

Nội dung

Số tiết
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8.5. Thương mại điện tử và thiết kế tổ
chức
8.6. Sự ảnh hưởng của công nghệ thông
tin lên thiết kế tổ chức
Chương 9: Quy mô, vòng đời và sự

Giảng viên:

suy giảm của tổ chức

- Thuyết giảng

9.1. Quy mô của tổ chức

- Truy vấn

9.1.2. Áp lực tăng trưởng

Sinh viên:

9.1.3. Đặc điểm của các các tổ chức quy - Trả lời các câu hỏi
mô lớn
truy vấn
9.1.4. Đặc điểm của các tổ chức quymô - Nêu vấn đề thảo
luận

nhỏ
9.2. Quy mô với đặc điểm cấu trúc tổ
chức
9.2.1. Sự chính thức hóa.
9.2.2. Sự phân quyền.

2

9.2.3. Sự liên kết.
9.2.4. Tỷ lệ nhân viên.
9.2.5. Quy mô tổ chức và bộ máy hành
chính quan liêu
9.3. Chu kỳ sống của tổ chức và đặc điểm
của tổ chức trong chu kỳ sống
9.3.1. Các giai đoạn chu kỳ sống của tổ
chức
9.3.2. Đặc điểm của tổ chức trong chu kỳ
sống
9.4. Quy mô tổ chức và bộ máy hành
chính quan liêu.
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9.4.1. Tổ chức bộ máy hành chính quan
liêu
9.4.2. Quy mô tổ chức với đặc điểm cấu
trúc tổ chức
9.4.2. Tổ chức quan liêu trong giai đoạn
thay đổi
9.5.các giai đoạn suy thoái và cắt giảm
của tổ chức
9.5.1. Định nghĩa và nguyên nhân
9.5.2. Mô hình của giai đoạn suy thoái
9.5.3. Thực hiện cắt giảm
Chương 10: Đổi mới và thay đổi trong Giảng viên:
tổ chức
- Thuyết giảng
10.1. Đổi mới và thay đổi trong tổ chức

- Truy vấn

10.1.1. Vai trò của đổi mới và thay đổi Sinh viên:
trong tổ chức

- Trả lời các câu hỏi

10.1.2. Các loại chiến lược của thay đổi

truy vấn

10.1.3. Các yếu tố thay đổi của tổ chức

- Nêu vấn đề thảo
luận

10.2. Thay đổi công nghệ
10.2.1. Đổi mới dựa trên sự kết hợp giữa
cấu trúc và quy trình quản lý
10.2.2. Một số kỹ thuật khuyến khích sự
thay đổi công nghệ
10.3. Thay đổi sản phẩm và dịch vụ mới
10.3.1. Lý do cần phải thay đổi sản phẩm
và dịch vụ mới
10.3.3. Mô hình phối hợp ngang cho sự
đổi mới
10.4. Thay đổi cấu trúc tổ chức
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Nội dung
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10.4.1. Cách tiếp cận lõi kép của tổ chức
10.4.2. Thiết kế tổ chức để quản lý sự
thay đổi
10.5. Thay đổi văn hóa
10.5.1. Một số yếu tố tác động đến sự
thay đổi văn hóa
10.5.2. Văn hóa phát triển tổ chức
10.6. Chiến lược cho thực hiện thay đổi
10.6.1. Lãnh đạo và sự thay đổi
10.6.2. Rào cản của sự thay đổi
10.6.3. Một số kỹ thuật thay đổi
Tổng cộng

20

10

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:

CĐR của
CTĐT
tương ứng
5

- Nắm được Khái niệm tổ chức, Khái niệm nhà quản trị tổ chức,
Các loại mục tiêu của tổ chức
- Nắm được Cơ sở xác định cấu trúc tổ chức
- Nắm được Khái niệm, phân loại các loại môi trường bên ngoài
tác động đến tổ chức, mạng lưới tổ chức, Đặc điểm của tổ chức có
quy mô lớn, Đặc điểm của tổ chức có quy mô nhỏ
- Hiểu được Quan điểm tiếp cận tổ chức, Sự phát triển của các lý
thuyết tổ chức.
- Hiểu rõ Mối quan hệ giữa chiến lược và thiết kế tổ chức, Phương
pháp đánh giá hiệu quả tổ chức
- Phân biệt Các mô hình cấu trúc tổ chức – Điểm mạnh và điểm
yếu, Quy trình thiết kế tổ chức
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TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

- Có khả năng tổng hợp, xem xét, phân tích, đánh giá một số loại
cấu trúc tổ chức hiện nay
- Phân tích, đánh giá các mô hình cơ cấu tổ chức cụ thể
- Phân tích, đánh giá sự phụ thuộc của tổ chức với môi trường bên
ngoài và sự tác động của môi trường bên ngoài vào tổ chức.
- Phân tích, đánh giá được xu hướng thay đổi về quan hệ giữa các
tổ chức hiện nay:sự hợp tác, thể chế, nhân khẩu
- Thiết kế cấu trúc tổ chức của một tổ chức sản xuất hoặc dịch vụ
cụ thể
2

Kỹ năng:

8

- Có kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp quản trị để giải
quyết các tình huống quản trị.
- Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc
nghiên cứu, phân tích các vấn đề về tổ chức và quản trị tổ chức;
kỹ năng trình bày, thuyết trình một số vấn đề thiết kế và quản trị
tổ chức.
- Góp phần đào tạo sinh viên nhận thức đúng đắn về chức năng,
nhiệm vụ, yêu cầu đối với công việc và nhà quản trị trong bối
cảnh hiện nay.
- Góp phần rèn luyện các đức tính của nhà quản trị như sự nhanh
nhẹn, linh hoạt, tính nghiêm túc, chính xác, có căn cứ khoa học,
tính kiên trì, tinh thần vượt khó.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

13

- Có khả năng quan sát, mô tả lại mô hình, cơ cấu tổ chức của các
doanh nghiệp
- Có kỹ năng cơ bản về việc phân tích và đánh giá môi trường của
tổ chức, thiết kế cấu tổ chức đánh giá công nghệ sản xuất, công
nghệ dịch trong tổ thức, quy mô và giai đoạn phát triển của tổ
chức…
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TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
- Vận dụng thành thạo các Kỹ thuật , công cụ để chẩn đoán, phân
tích và cải tiến mô hình tổ chức tại doanh nghiệp
- Áp dụng lý thuyết học được vào thực tế thiết kế tổ chức, quản lý
doanh nghiệp thông qua các bài tập - dự án thực tế

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 209 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: TS. Trần Quốc Hưng
- Số điện thoại: 0914.562.638
- Email: hungtq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Trần Quốc Hưng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN CHI PHÍ
Cost Accounting
Mã số:ACC424
1. Số tín chỉ:2 (1-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 30;
Trong đó:LT: 20 ;BT: 10 ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành:Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức
Bài tập ở nhà

Số lần
1 lần lấy
điểm

Bài kiểm tra trên 1 lần lấy
lớp
điểm

Mô tả

Thời gian

Chương 1-5

Tuần 4

10 %

- 50 phút
- 20 câu trắc nghiệm;
1-3 câu tự luận

Tuần 7

20 %

Có mặt trên lớp, Tham
gia thảo luận, trả lời Tuần 1-8
câu hỏi của giáo viên

Hoạt động trên
15 buổi
lớp
Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

Trọng số

10%
40 %

1

- 60 phút
- 20 câu trắc nghiệm
- 1-3 câu tự luận

1-2 tuần sau 60 %
khi kết thúc
học phần

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết;Thời gian thi: 60 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

40%

20%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
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Phân tích Tổng hợp
20%

0

Sáng tạo
0

- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán
- Học phần học trước: Kế toán tài chính 1, kế toán tài chính 2
- Học phần song hành:Kế toán doanh nghiệp thương mại, kế toán xây dựng
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt: Kế toán chi phí là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo chuyên
ngành kế toán doanh nghiệp. Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết trong
việc tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các
doanh nghiệp theo các mô hình khác nhau, các phương pháp phân bổ chi phí phục vụ
cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý.
Tiếng Anh: Cost accounting is an elective subject in accounting training program.
This subject provides the knowledge and skills needed to organize the production cost
accounting system and calculate the product cost in the enterprise according to the
different models, methods for acollocating costs for planning, control and decisionmaking of the manages
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Nghiêm Văn Lợi

PGS.TS

0936.811.916

loinv@tlu.edu.vn

GVCC,
TBM

4

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

10

Vũ Lê Lam

Thạc sĩ

0943.960.148

lamvl@tlu.edu.vn

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Đoàn Ngọc Quế và các cộng sự, Kế toán chi phí, Nhà xuất bảnLao động, 2010
Tài liệu tham khảo:
[1] Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng, Phạm Ngọc Toàn, Kế toán chi phí, Nhà xuất bản
Tài chính, 2010
[2] Huỳnh Lợi, Kế toán chi phí, Nhà xuất bản giao thông vận tải, 2009
9. Nội dung chi tiết:
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Số tiết

T
T
1

Nội dung

Giới thiệu đề cương học phần
và các quy định của lớp học.

Hoạt động dạy và học

LT BT

K
T

- Giới thiệu đề cương học phần,
cách thức kiểm tra, đánh giá kết
quả.
0,5
- Cung cấp bài giảng, giới thiệu
giáo trình, tài liệu tham khảo

2

Chương 1. Tổng quan về kế Giảng viên:
toán chi phí
- Trình bày, phân tích nội dung
1.1. Tổng quan về kế toán chi phí. bài giảng

1,5

- Nêu tình huống thảo luận
1.2. So sánh kế toán chi phí, kế
toán quản trị và kế toán tài chính Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài giảng,
1.3. Phân loại chi phí và chi phí
tài liệu tham khảo và làm bài
sản xuất
tập ở nhà
1.4. Hệ thống kế toán chi phí - Nghe giảng,
trong doanh nghiệp
3

- Thảo luận và thuyết trình

Chương 2. Kế toán chi phí Giảng viên:
nguyên vật liệu trực tiếp
- Trình bày, phân tích nội dung
bài giảng
2.1. Quy trình quản lý vật liệu
2.2. Kế toán chi phí vật liệu trực
tiếp

2

2

0

2

2

0

- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình

Chương 3. Kế toán chi phí

Giảng viên:

nhân công trực tiếp

- Trình bày, phân tích nội dung
bài giảng

3.1. Kế hoạch tiền lương
3.2. Quản lý chi phí lương

- Nêu tình huống thảo luận

Sinh viên:
3.3. Kế toán chi phí nhân công
- Nghiên cứu trước bài giảng,
trực tiếp
tài liệu tham khảo và làm bài
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Số tiết

T
T

Nội dung

Hoạt động dạy và học

LT BT

K
T

tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình
Chương 4. Kế toán chi phí sản Giảng viên:
xuất chung
- Trình bày, phân tích nội dung
4.1. Nhận diện chi phí sản xuất bài giảng
chung

2

2

0

2

2

0

3

2

- Nêu tình huống thảo luận

4.2. Kế toán chi phí sản xuất Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài giảng,
chung
tài liệu tham khảo và làm bài
4.3. Phân bổ chi phí sản xuất
tập ở nhà
chung
- Nghe giảng,
4.3.1. Phân bổ theo các phương - Thảo luận và thuyết trình
pháp truyền thống
4.3.2. Phân bổ dựa trên hoạt
động
Chương 5. Hạch toán chi phí Giảng viên:
theo hoạt động

- Trình bày, phân tích nội dung
5.1. Hạch toán chi phí truyền bài giảng
- Nêu tình huống thảo luận
thống
5.2. Hạch toán chi phí theo hoạt Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
5.3. Lợi ích và chi phí của hạch
tập ở nhà
toán chi phí theo hoạt động
- Nghe giảng,
động

- Thảo luận và thuyết trình
Chương 6. Kế toán sản phẩm Giảng viên:
kết hợp và sản phẩm phụ
- Trình bày, phân tích nội dung
bài giảng
6.1. Kế toán sản phẩm kết hợp
6.2. Kế toán sản phẩm phụ

- Nêu tình huống thảo luận
Sinh viên:
- Nghiên cứu trước bài giảng,
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Số tiết

T
T

Nội dung

Hoạt động dạy và học

LT BT

K
T

tài liệu tham khảo và làm bài
tập ở nhà
- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình
Kiểm tra

1

Chương 7. Chi phí tiêu chuẩn

Giảng viên:

7.1. Xây dựng chi phí tiêu chuẩn

- Trình bày, phân tích nội dung
bài giảng

7.2. Phân tích biến phí

2

2

0

15

14

1

- Nêu tình huống thảo luận

7.2.1. Mô hình chung
7.2.2. Phân tích biến động chi phí

Sinh viên:

- Nghiên cứu trước bài giảng,
tài liệu tham khảo và làm bài
7.2.3. Phân tích biến động chi phí tập ở nhà
Nhân công trực tiếp
- Nghe giảng,
vật liệu trực tiếp

7.3. Phân tích biến động chi phí - Thảo luận và thuyết trình
sản xuất chung
7.3.1. Phương pháp phân tích hai
biến động
7.3.2. Phương pháp phân tích ba
biến động
7.3.3. Phương pháp phân tích
bốn biến động
Tổng cộng
10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
 Hiểu rõ luật pháp, chuẩn mực kế toán của Việt Nam và
quốc tế liên quan đến kế toán chi phí
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3

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
 Nắm vững phương pháp, Kỹ thuậtthu thập và xử lý thông
tin kế toán chi phí, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của
người sử dụng thông tin ở trong và ngoài doanh nghiệp phù
hợp với chuẩn mực kế toán và yêu cầu của luật pháp.

2

Kỹ năng:
 Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, sử dụng thông tin để ra
các quyết định liên quan đến chuyên môn

7

 Kỹ năng lập báo cáo liên quan đến kế toán chi phí
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các tình
huống chuyên môn
 Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, tổng hợp và đưa ra

13, 15, 16

những kết luận chuyên môn liên quan đến kế toán chi phí.
 Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, tư
vấn liên quan đến chuyên môn

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Consolidation of financial statements
Mã số: ACC425
1. Số tín chỉ: 2 (1-1-0)
2. Số tiết: tổng: 30;trong đó LT: 15;BT: 15;TN 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình
thức
Bài tập ở
nhà
Bài kiểm
tra trên

Số lần

Mô tả

10%

- Lần 2: Chương 3

- Tuần 7

10%

- Tuần 7

10%

2 lần lấy điểm

- 50 phút
1 lần lấy điểm

Hoạt

Có mặt trên lớp, Tham gia
16 buổi

thảo luận, trả lời câu hỏi
của giảng viên

Tuần 1-8

Tổng điểm quá trình

kỳ

số

- Tuần 3

- 3-4 câu tự luận

Thi cuối

Trọng

- Lần 1: Chương 1-2

lớp

động trên
lớp

Thời gian

1

40%

90 phút

1-2 tuần sau

Câu hỏi lý thuyết vàbài tập

khi kết thúc
học phần

vận dụng
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10%

60%

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng

Sáng tạo

hợp
Tỷ lệ (%)

20

40

20

20

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính I, kế toán tài chính II
- Học phần trước:
- Học phần song hành: kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính, quản trị tài chính
doanh nghiệp.
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần hợp nhất báo cáo tài chính trang bị cho sinh viên các khái niệm
và kiến thức cơ bản về hợp nhất báo cáo tài chính đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính
hợp nhất cho các tập đoàn kinh tế trong điều kiện sở hữu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp
ngày càng gia tăng. Nội dung của học phần bao gồm các khái niệm, điều kiện, nguyên
tắc hợp nhất báo cáo tài chính, các bước trong quá trình hợp nhất báo cáo tài chính.
Tiếng Anh: Consolidating Financial Statement study of basics concept and principles
for consolidated financial statement. The course includes some concepts, principles and
steps in preparing consolidated financial statement.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Nghiêm Văn Lợi

PGS.TS

0936.811.916

loinv@tlu.edu.vn

GVCC,
TBM

2

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282

lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Bài giảng Hợp nhất báo cáo tài chính, trường đại học Thủy Lợi, 2018
Tài liệu tham khảo:
[1] Theodore E. Christensen, David M. , Advanced financial accounting, 10e,
McGraw Hill Publisher, 2014.
[2] Chuẩn mực kế toán việt Nam VAS 03 và VAS 25
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[3] Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 3 và IAS 25
[4] J. Timothy Sale, Stephen B. Salter, David J. Sharp, Advances in
international Accounting, First edition, Elsevier Ltd, UK, 2007.
[5] Joe B. Hoyle, Thomas F. Schaefer, Timothy S. Doupnik, Advanced Accounting,
Sixth Edition, McGraw-Hill, USA, 2001.
[6] Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King, Advanced Finacial
Accounting, Fourth Edition, McGraw-Hill, USA, 1999.
9. Nội dung chi tiết:
Chương

Hoạt động dạy và học

Nội dung

Số tiết
LT BT KT

Giảng viên:

1

Giới thiệu học phần và đề cương

Giới thiệu về bản thân, học phần,
đề cương học phần, giáo trình, tài
liệu tham khảo, quy định của
trường về quy định thi, kiểm tra,

0,5

phương pháp học tập hiệu quả.

2

Kế toán hợp nhất công ty

Giảng viên:Thuyết giảng và giải

Các hình thức mua lại công ty
Các phương pháp kế toán mua lại

thích nội dung liên quan đến học
phần.

công ty

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

Kế toán mua lại công ty

Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo.
4,5
Làm bài tập theo yêu cầu của

Đo lường giá trị hợp lý
Áp dụng phương pháp mua lại
Lợi thế thương mại

4

giảng viên

Kế toán mua lại tài sản ròng
Kế toán mua lại công ty thông qua
cổ phiếu
Báo cáo đầu tư vào công ty khác Giảng viên:Thuyết giảng và giải
và hợp nhất công ty
thích nội dung liên quan đến học
3

Kế toán các khoản đầu tư bằng cổ

phần.

phiếu

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

Phương pháp giá gốc

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà
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5

5

Chương

Hoạt động dạy và học

Nội dung

Số tiết
LT BT KT

Phương pháp vốn chủ sở hữu

và việc làm bài tập của sinh viên.

Hợp nhất mua một phần công ty
khác

Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo
trình, tài liệu tham khảo, làm bài

Mua toàn bộ công ty khác với giá

tập ở nhà theo chỉ định của giảng
viên.

mua lớn hơn giá gốc

Thuyết trình trước lớp bài tập

Hợp nhất mua một phần công ty
với giá mua lớn hơn giá gốc

nhóm.

Các giao dịch nội bộ về hàng tồn
kho
Các giao dịch nội bộ tài sản dài
hạn
Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Giảng viên:Thuyết giảng và giải

Sự cần thiết phải lập báo cáo tài

thích nội dung liên quan đến học
phần.

chính hợp nhất

3

Các bước lập báo cáo tài chính
hợp nhất

Trả lời các câu hỏi của sinh viên.

Lập bảng cân đối kế toán

và việc làm bài tập của sinh viên.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Sinh viên: Nghiên cứu trước giáo

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

trình, tài liệu tham khảo, làm bài
tập ở nhà theo chỉ định của giảng

Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà
5

5

viên.
Trình bày kết quả bài tập nhóm
4

Kiểm tra

1

Tổng cộng

15

14

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:

CĐR của
CTĐT
tương ứng
3, 5

+ Hiểu rõ chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về
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TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
+ Nắm được phương pháp, quy trình hợp nhất doanh nghiệp theo các
phương pháp khác nhau,
+ Biết cách lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tỷ lệ sở
hữu
2

Kỹ năng:
Biết cách lập báo cáo tài chính hợp nhất, biết cách xử lý các tình huống
kế toán liên quan đến hợp nhất kinh doanh.

3

7

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn và sáng tạo trong các hoạt động liên
quan đến lập báo cáo tài chính hợp nhất.
- Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan
đến lập báo cáo tài chính hợp nhất. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối
và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động lập báo cáo tài chính hợp

13, 14, 15,
16

nhất. Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động lập báo cáo tài chính
hợp nhất.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
- Tuân thủ các quy định của pháp luật
- Trung thực, trách nhiệm, đề cao đạo đức cá nhân trong lập báo cáo tài
chính hợp nhất.
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang
PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

TÍN DỤNG VÀ THANH TOÁN
Loan And Payment
Mã số: ACC426
1. Số tín chỉ: 2 (1-1-0)
2. Số tiết: tổng: 30; trong đó LT: 13, TH: 15, KT: 2
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

Mô tả

Thời gian

Trọng số

2 lần lấy
điểm

- Lần 1: Chương 1-3
- Lần 2: Chương 4-6

- Tuần 2
- Tuần 4

10%

Bài kiểm tra trên

1 lần lấy

- 50 phút

- Tuần 6

20%

lớp

điểm

- 2-3 câu tự luận

10%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40%

- 60 phút

1-2 tuần sau

- 2-3 câu tự luận

khi kết thúc
học phần

60%

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 60 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng

Sáng tạo

hợp
Tỷ lệ (%)

20%

40%

20%

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ
- Học phần trước: Các môn chuyên ngành
- Học phần song hành: không
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20%

0

0

- Ghi chú khác: không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tín dụng và thanh toán, vai
trò của tín dụng và thanh toán. Cũng như trang bị kỹ năng trong việc xử lý các nghiệp
vụ này. Hiểu về các phương thức và chứng từ sử dụng trong tín dụng và thanh toán.
Tiếng Anh: The course provides basic knowledge about credit and payment, the role of
credit and payment. As well as equipping skills in handling these operations. Understand
the methods and documents used in credit and payment.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Trịnh Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

0773.359.553

loanttt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Trần Hòe, Giáo trình Tín dụng và Thanh toán thương mại quốc tế, NXB Đại học
KTQD, 2015
Tài liệu tham khảo:
[1] Bài giảng môn Tín dụng và thanh toán
[2] Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB
Thống kê, 2013.
[3] Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình thanh toán và tài trợ ngoại thương, NXB Thống Kế,
2011
[4] Dương Hữu Hạnh, Thanh toán quốc tế, MPA, NXB Phương Đông, 2012
[5] Nguyễn Ninh Kiều, Hối đoái và thanh toán quốc tế, NXB Thống kê, 2008
[6] Lê Văn Tề, Thanh toán quốc tế
[7] Nguyễn Thanh Tuyền, Lý thuyết tài chính tiền tệ
[8] Các tài liệu, mẫu chứng từ giao dịch ngoại thương của các ngân hàng, doanh nghiệp
[9] Các tài liệu, tạp chí ngành có liên quan
9. Nội dung chi tiết:
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Số tiết

T
T

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học

Giảng viên:

LT BT
0,5

- Giới thiệu đề cương học
phần, cách thức kiểm tra,
đánh giá kết quả.

1

Chương 1.Tổng quan về nghiệp vụ
tín dụng

Giảng viên:
- Trình bày, phân tích nội
dung bài giảng

1.1. Khái quát về quan hệ tín dụng
1.1.1 Định nghĩa tín dụng
1.1.2 Các hình thức tín dụng

- Nêu tình huống thảo
luận

1.1.3 Chức năng tín dụng

Sinh viên:

1.2.Khái quát về tín dụng ngân hàng

- Nghiên cứu trước bài
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà

1.2.1 Định nghĩa tín dụng ngân hàng
1.2.2 Đặc trưng của tín dụng ngân
hàng

2,5

2

3

3

- Nghe giảng,
- Thảo luận và thuyết trình

1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.3. Chính sách và quy trình tín dụng
ngân hàng
1.3.1 Chính sách tín dụng ngân hàng
1.3.2 Quy trình tín dụng ngân hàng
1.3.3 Vai trò tín dụng ngân hàng
2

Chương2. Tín dụng doanh nghiệp

Giảng viên:

2.1. Các vấn đề chung về tín dụng - Trình bày, phân tích nội
doanh nghiệp
dung bài giảng
2.1.1 Nguyên tắc cấp tín dụng doanh - Nêu tình huống thảo
nghiệp
luận
2.1.2 Điều kiện cấp tín dụng doanh Sinh viên:
nghiệp
- Nghiên cứu trước bài
2.2. Tín dụng doanh nghiệp
giảng, tài liệu tham khảo
2.2.1Tín dụng ngắn hạn đối với doanh và làm bài tập ở nhà
nghiệp

- Nghe giảng,

2.2.2 Tín dụng trung, dài hạn đối với - Thảo luận và thuyết trình
doanh nghiệp
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K
T

T
T

Số tiết
Nội dung

Hoạt động dạy và học

LT BT

2.3 Hồ sơ tín dụng doanh nghiệp
2.3.1 Hồ sơ pháp lý
2.3.2 Hồ sơ tài chính
2.3.3 Hồ sơ vay vốn
2.3.4 Hồ sơ tài sản bảo đảm
2.5.Thẩm định tín dụng doanh nghiệp
2.5.1 Quy trình thẩm định
2.5.2 Nội dung thẩm định
4

Chương 3. Tín dụng cá nhân

Giảng viên:

3.1. Những vấn đề chung về cho vay - Trình bày, phân tích nội
tiêu dùng
dung bài giảng
3.1.1 Đặc điểm giao dịch khách hàng - Nêu tình huống thảo
cá nhân
luận
3.1.2 Các sản phẩm tín dụng dành cho Sinh viên:
khách hàng cá nhân
- Nghiên cứu trước bài
3.2. Phân loại cho vay tiêu dùng
giảng, tài liệu tham khảo
và làm bài tập ở nhà
3.2.1 Căn cứ vào mục đích vay vốn
3.2.2 Căn cứ vào phương thức hoàn - Nghe giảng,
trả
- Thảo luận và thuyết trình

3

3

3

3

3.2.3 Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ
3.3. Quy trình cho vay tiêu dùng
3.3.1 Thu thập thông tin khách hàng
3.3.2 Lập hồ sơ thủ tục vay
3.3.3 Thẩm định
3.3.4 Phê duyệt khoản vay
3.3.5 Quyết định cho vay và thủ tục
giải ngân
5

Chương 4. Nghiệp vụ thanh toán Giảng viên:
trong nước của ngân hàng
- Trình bày, phân tích nội
4.1. Thanh toán bằng tiền mặt qua dung bài giảng
ngân hàng
- Nêu tình huống thảo
4.1.1 Khái niệm

luận
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K
T

Số tiết

T
T

Nội dung

Hoạt động dạy và học

4.1.2 Nghiệp vụ chi tiền mặt

Sinh viên:

4.1.3 Nghiệp vụ thu tiền mặt
4.2. Thanh toán không dùng tiền mặt

- Nghiên cứu trước bài
giảng, làm bài tập ở nhà

4.2.1. Khái niệm và đặc điểm

- Nghe giảng,

4.2.2. Thanh toán bằng séc

- Thảo luận và thuyết trình

LT BT

K
T

4.2.3 Ủy nhiệm chi
4.2.4 Ủy nhiệm thu
4.2.5 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
Chương 5: Thanh toán quốc tế

6

Giảng viên:

5.1.Các phương tiện thanh toán quốc - Trình bày, phân tích nội
tế
dung bài giảng
5.1.1 Hối phiếu
5.1.2 Kỳ phiếu

- Nêu tình huống thảo
luận

5.1.3 Sec

Sinh viên:

- Nghiên cứu trước bài
5.2. Các phương thức thanh toán quốc giảng, làm bài tập ở nhà
- Nghe giảng,
tế
5.1.4 Thẻ thanh toán

3

3

0

- Thảo luận và thuyết trình

5.2.1 Phương thức chuyển tiền
5.2.2 Phương thức ghi sổ
5.2.3 Phương thức nhờ thu
5.2.4 Phương thức tín dụng, chứng từ
7

Kiểm tra

1

Tổng

15

14

1

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức:
- Hiểu được các vấn đề cơ bản về tín dụng, thanh toán
- Hiểu biết về một số hình thức tín dụng và thanh toán của doanh
nghiệp
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2, 3, 4

TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

- Hiểu được mối quan hệ giữa các bên liên quan trong hoạt động tín
dụng
- Hiểu được các phương thức thanh toán trong và ngoài nước, ưu
điểm và bất lợi của mỗi hình thức
- Nắm được các quy trình thanh toán.
- Nắm được quy trình xử lý các nghiệp vụ tín dụng và thanh toán.
2

Kỹ năng:
- Biết cách lập và kiểm tra chứng từ sử dụng trong thanh toán.
- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Biết cách lập kế hoạch, lựa chọn các hình thức tín dụng và thanh
toán

7, 8

- Có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến các tín dụng,
thanh toán.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Chủ động lựa chọn phương thức thanh toán, tổ chức tín dụng.
- Có khả năng các kết luận chuyên môn trong việc lựa chọn phương
thức thanh toán, hình thức tín dụng và tổ chức cung cấp tín dụng.
- Có năng lực đánh giá và lựa chọn các phương thức thanh toán hiệu
quả, lựa chọn hình thức tín dụng phù hợp.

13, 15, 16

- Có thể tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc lựa chọn các hình
thức tín dụng, các phương thức thanh toán.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
17

- Thận trọng, chuyên nghiệp.
- Có trách nhiệm đối với công việc.
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊNH MỨC – ĐƠN GIÁ – DỰ TOÁN
Norm - Price Unit – Cost Estimate
Mã số: PCE316
1. Số tín chỉ : 2 (2-0-0)
2. Số tiết: tổng: 30; trong đó LT: 20; BT:10 ;

TN: 0 ; ĐA: 0; BTL: 0 ; TQ,TT: 0.

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành:. Quản lý xây dựng
- Môn tự chọn cho ngành: Kế toán xây dựng
4. Phương pháp đánh giá:
- Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp □, Viết, Thi trên máy tính □; Thời gian thi: 90
phút
-Thành phần điểm: Điểm quá trình %: 30%;Điểm thi kết thúc %:70%
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

25%

35%

30%

5. Điều kiện ràng buộc môn học
- Môn tiên quyết: Không
- Môn học trước: Kinh tế xây dựng 1
- Môn học song hành:Không
- Ghi chú khác:Không
6. Nội dung tóm tắt môn học
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Phân

Tổng

Sáng

tích

hợp

tạo

10%

0%

0%

Tiếng Việt: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức kinh tế kỹ thuật trong lập
định mức kỹ thuật xây dựng, lập đơn giá trong xây dựng, lập tổng mức đầu tư, dự toán
chi phí xây dựng công trình
Tiếng Anh: The course provides to students with technical and economical knowledge
in creating volume construction, unit price in construction, establishing total investment,
estimating of construction costs.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:Giảng viên bộ môn Quản lý xây dựng
TT
1
2
3
4
5

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Trọng Hoan
Đỗ Văn Quang
Trần Thị Hồng Phúc
Đỗ Văn Chính
Nguyễn Thị Thủy

TRÌNH ĐỘ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ

CHỨC DANH
Giảng viên cao cấp
Trưởng Khoa KT&QL
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nguyễn Trọng Hoan, Giáo trình Định mức kỹ thuật – Đơn giá và dự toán trong xây
dựng – NXB Nông Nghiệp, (2002).
Các tài liệu tham khảo:
[1] Bùi Văn Yêm, Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng,

1997.
9. Nội dung chi tiết:
Chương

Nội dung

Số tiết
LT

Giới thiệu đề cương môn học
Chương CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ NỘI DUNG
ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG
1
1.1. Những khái niệm cơ bản và phân loại định mức
kỹ thuật
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của định mức kỹ thuật lao động
1.3. Quá trình xây dựng, sản phẩm xây dựng

2

Chương NGHIÊN CỨU THỜI GIAN LÀM VIỆC QUÁ
TRÌNH XÂY DỰNG
2
2.1. Phân tích chi phí thời gian làm việc

2
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TH

BT

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

TH

BT

2.2. Các định mức kỹ thuật và mối liên hệ giữa chúng
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và
các chỉ tiêu đánh giá mức độ thực hiện các định mức
2.4. Các khái niệm liên quan đến quá trình xây lắp
Chương NGHIÊN CỨU SỐ LIỆU ĐỊNH MỨC KỸ
THUẬT XÂY DỰNG
3
3.1. Nghiên cứu quá trình xây dựng và các hình thức
quan sát
3.2. Công cụ nghiên cứu thời gian làm việc
3.3. Các phương pháp quan sát
3.4. Chỉnh lý kết quả quan sát định mức
3.5. Phân loại các tổn thất và lãng phí thời gian trong
xây dựng
3.6. Phương pháp nghiên cứu cho từng loại tổn thất
thời gian
3.7. Chụp ảnh ngày làm việc và thời gian sử dụng máy

4

1

Chương PHƯƠNG PHÁP LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT
XÂY DỰNG
4
4.1. Xây dựng định mức kỹ thuật lao động
4.2. Xây dựng định mức thời gian sử dụng máy
4.3. Định mức vật liệu
4.4. Lập định mức dự toán xây dựng công trình

3

2

Kiểm tra

1

Chương ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG
5.1. Khái niệm, phân loại, nội dung của đơn giá xây
5
dựng
5.2. Nguyên tắc lập đơn giá xây dựng
5.3. Căn cứ lập đơn giá xây dựng
5.4. Phương pháp tính đơn giá xây dựng
5.5. Giá vật liệu hiện trường
5.6. Giá nhân công xây dựng
5.7. Giá ca máy và thiết bị xây dựng
Chương TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
6
443

3

2

2

1

Chương

Nội dung

Số tiết
LT

TH

BT

6.1. Các khái niệm giá cả, ý nghĩa và vai trò của dự
toán trong xây dựng
6.2. Nội dung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng
6.3. Phương pháp xác định tổng mưc đầu tư
Chương DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
7.1. Nội dung dự toán xây dựng công trình
7
7.2. Phương pháp lập dự toán dự toán xây dựng công
trình

2

2

Chương PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY
DỰNG
8
8.1. Nội dung và trình tự xác định chỉ số giá xây dựng
8.2. Phương pháp xác định các chỉ số giá xây dựng
theo yếu tố chi phí
8.3. Xác định các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi
phí
8.4. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình
Ôn tập

2

1

Tổng cộng

20

0

10

10. Chuẩn đầu ra của môn học
- Về kiến thức
1. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm: Lập và
thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định các dự toán, thanh
quyết toán xây dựng công trình;quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng; lập đơn giá xây dựng; định
giá xây dựng; quản lý Nhà nước về chi phí xây dựng; quản lý chi phí trong doanh nghiệp
xây dựng; kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng(Tiêu chí 3)
2. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực kinh
tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng (Tiêu chí 4)
- Về kỹ năng
3. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
năng giải quyết vấn đề (Tiêu chí 5)
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4. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử lý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản lý
xây dựng nhưtổ chức sản xuất (Tiêu chí 6)
5. Kỹ năng nghiên cứu định tính, định lượng độc lập và sáng tạo (Tiêu chí 7)
6. Kỹ năng tổ chức, điều hành thực hiện dự án từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án
đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào vận hành khai thác (Tiêu chí 8)
7. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý đầu
tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng (Tiêu chí 9)
8. Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong lĩnh vực quản lý xây
dựng(Tiêu chí 10)
- Về thái độ
9. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý
thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm (Tiêu chí 14)
10. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có
sáng kiến đột phá (Tiêu chí 15)
11. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về
sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công (Tiêu chí 16)
12. Biết tôn trọng các thành viên trong làm việc nhóm, biết lắng nghe, và khả năng giám
sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt (Tiêu chí 17)
13. Có ý thức phấn đấu và nâng cao trình độ và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức và
sáng tạo trong công việc (Tiêu chí 18)
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
14. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế xây dựng, Quản lý xây
dựng đã được đào tạo (Tiêu chí 19)
15. Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định
hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức,
kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn (Tiêu chí 20)
16. Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường
và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát
huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô
trung bình (Tiêu chí 21)
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11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra:
- Phương pháp giảng dạy thuyết trình;
- Chia lớp thảo luận nhóm;
- Phương pháp định hướng tự tìm hiểu, học hỏi;
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học.
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Ngô Thị Thanh Vân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
Business Administrations of construction enterprises
Mã số: ECON427
5. Số tín chỉ : 2 (2-0-0)
6. Số tiết: tổng: 30; trong đó LT: 21; BT: 9;

TN: 0 ; ĐA: 0; BTL: 0; TQ,TT: 0.

7. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: Không
- Môn tự chọn cho ngành:Quản lý xây dựng, Kế toán
8. Phương pháp đánh giá:
- Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp □, Viết, Thi trên máy tính □; Thời gian thi: 90
phút
-Thành phần điểm: Điểm quá trình %: 30%;Điểm thi kết thúc %:70%
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

35%

30%

Phân

Tổng

Sáng

tích

hợp

tạo

10%

5%

0%

5. Điều kiện ràng buộc môn học
- Môn tiên quyết: Không
- Môn học trước: Kinh tế xây dựng 1
- Môn học song hành:Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt môn học (Tiếng việt):
Môn học Quản trị doanh nghiệp xây dựng nhằm tranh bị cho sinh viên ngành Quản lý
xây dựng những kiến thức cơ bản vềcác vấn đề sau:
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-

Một số vấn đề mở đầu về quản trị doanh nghiệp xây dựng

-

Tổ chức sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng

-

Tổ chức cung ứng vật tư trong xây dựng

-

Quản trị lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp xây dựng

-

Tiến bộ khoa học – công nghệ trong xây dựng

Nội dung tóm tắt môn học (Tiếng anh):
The subject of Business Administration of construction enterprisessupport to students
basic knowledge about the following issues:
- Some opening issues about construction business administration
- Production and business organizations in construction enterprises
- Organization of supply of construction materials
- Labor and salary management in construction businesses
- Scientific and technological advancement in construction
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:Giảng viên bộ môn Quản lý xây dựng
TT
1
2
3
4
5

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Trọng Hoan
Ngô Thị Thanh Vân
Nguyễn Thiện Dũng
Trần Thị Hồng Phúc
Nguyễn Thị Thủy

TRÌNH ĐỘ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ

CHỨC DANH
Giảng viên cao cấp
Giảng viên cao cấp
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế quốc dân, 2008.
Các tài liệu tham khảo:
[1] Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế
quốc dân, 2011.
[2] Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh, Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học
Kinh tế quốc dân, 2009.
9. Nội dung chi tiết:
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Chương

Nội dung

Chương 1

Giới thiệu đề cương môn học
Một số vấn đề mở đầu về doanh nghiệp và quản
trị doanh nghiệp xây dựng

LT

Số tiết
BT , ĐA

4

1.1. Doanh nghiệp và môi trường hoạt động của
doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2. Các loại hình doanh nghiệp
1.1.3. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp
1.2. Nguyên tắc, nhiệm vụ và quyền hạn của
doanh nghiệp xây dựng
1.2.1. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh
doanh
1.2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.2.3. Quyền hạn của doanh nghiệp
1.3. Các mô hình doanh nghiệp xây dựng và xu thế
phát triển
1.3.1. Phân loại theo kiểu tổ chức cơ cấu quản trị
1.3.2. Xu hướng phát triển mô hình doanh nghiệp
xây dựng
1.4. Khái niệm, nội dung và đặc điểm cơ bản của
quản trị doanh nghiệp xây dựng
1.4.1. Khái niệm về quản trị doanh nghiệp xây
dựng
1.4.2. Nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp
xây dựng
1.4.3. Một số đặc điểm của quản trị doanh nghiệp
xây dựng
Chương 2

Tổ chức sản xuất kinh doanh ở các doanh
nghiệp xây dựng
2.1. Khái quát về hệ thống sản xuất kinh doanh
trong các doanh nghiệp xây dựng
2.1.1. Tính chất của hệ thống sản xuất kinh doanh
xây dựng
2.1.2. Mối quan hệ giữa hệ thống sản xuất kinh
doanh xây dựng với môi trường xung quanh
449

6

2

TH

Chương

Nội dung

LT

Số tiết
BT , ĐA

4

2

2.1.3. Nội dung cấu thành hệ thống sản xuất kinh
doanh xây dựng
2.1.4. Mục tiêu của hệ thống sản xuất kinh doanh
xây dựng
2.1.5. Các nhân tố của sản xuất xây dựng
2.2. Lựa chọn cơ cấu sản xuất kinh doanh hợp lý
cho doanh nghiệp xây dựng
2.1. Lựa chọn cơ cấu sản xuất kinh doanh hợp lý
cho quá trình xây dựng
2.2. Lựa chọn cơ cấu hoạt độn xây dựng hợp lý khi
lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của
doanh nghiệp xây dựng
2.3. Năng lực sản xuất và lựa chọn năng lực sản
xuất hợp lý để thực hiện nhiệm vụ sản xuất xây
dựng đã xác định
2.3.1. Năng lực sản xuất xây dựng
2.3.2. Lựa chọn năng lực sản xuất hợp lý để thực
hiện nhiệm vụ sản xuất xây dựng đã xác định
2.4. Lựa chọn quy mô sản xuất hợp lý cho doanh
nghiệp xây dựng
2.4.1. Các tiêu chuẩn lựa chọn quy mô sản xuất
hợp lý của doanh nghiệp xây dựng
2.4.2. Các phương pháp xác định quy mô sản xuất
hợp lý của doanh nghiệp xây dựng
2.5. Tổ chức cơ cấu của hệ thống sản xuất kinh
doanh xây dựng
2.5.1. Tổ chức cơ cấu sản xuất kinh doanh xây
dựng
2.5.2. Tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý sản xuất
kinh doanh xây dựng
Chương 3

Tổ chức cung ứng vật tư xây dựng
3.1. Những khái niệm và vấn đề chung
3.1.1. Nhiệm vụ của công tác cung ứng vật tư
3.1.2. Nội dung của công tác cung ứng vật tư
3.2. Các hình thức tổ chức cung ứng vật tư xây dựng
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TH

Chương

Nội dung

LT

Số tiết
BT , ĐA

3.2.1. Tổ chức cung ứng vật tư có kho trung gian
3.2.2. Tổ chức cung ứng vật tư đến thẳng chân công
trình
3.2.3. Tổ chức cung ứng vật tư theo hợp đồng xây
dựng
3.2.4. Tổ chức cung ứng vật tư đồng bộ
3.3. Xác định nhu cầu vật tư xây dựng
3.3.1. Căn cứ để xác định nhu cầu vật tư
3.3.2. Xác định nhu cầu vật tư về số lượng
3.3.3. Xác định nhu cầu vật tư về chủng loại
3.4. Xác định vật tư dự trữ
3.4.1. Nhiệm vụ của công tác dự trữ vật tư
3.4.2. Các loại dự trữ vật tư
3.4.3. Các chiến lược dự trữ vật tư
3.4.4. Mức sẵn sàng cung cấp tối ưu
3.5. Mua sắm vật tư
3.5.1. Xác định số lượng vật tư mua sắm mỗi lần tối
ưu
3.5.2. Các hình thức tổ chức mua sắm vật tư
3.6. Tổ chức kho bãi bảo quản vật tư
3.6.1. Nhiệm vụ của công tác bảo quản vật tư
3.6.2. Các loại kho bảo quản vật tư
3.6.3. Phân tích A, B, C
Kiểm tra
Chương 4

2

Quản trị lao động và tiền lương trong các
doanh nghiệp xây dựng
4.1. Khái niệm về quản trị lao động trong doanh
nghiệp xây dựng
4.1.1 Khái niệm
4.1.2. Vai trò của quản trị lao động trong doanh
nghiệp xây dựng
4.2. Quá trình cân bằng cung – cầu về lao động
trong doanh nghiệp xây dựng
4.2.1. Xác định nhu cầu về lao động
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Nội dung

LT

Số tiết
BT , ĐA

4

2

4.2.2 Khai thác các nguồn lao động
4.3. Tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng
4.3.1. Khái niệm về tiền lương
4.3.2. Mục tiêu của tiền lương
4.3.3. Các nguyên tắc xác định tiền lương
4.3.4. Nội dung của chế độ tiền lương
4.3.5. Các hình thức tiền lương
Chương 5

Tiến bộ khoa học – công nghệ trong xây dựng
5.1. Những vấn đề chung
5.1.1. Khái niệm và phân loại tiến bộ khoa học –
công nghệ
5.1.2. Vai trò của tiến bộ khoa học – công nghệ
5.1.3. phương hướng phát triển và ứng dụng khoa
học – công nghệ trong xây dựng
5.2. Một số đặc trưng của tiến bộ khoa học – công
nghệ xây dựng
5.2.1. Cơ giới hóa trong xây dựng
5.2.2. Áp dụng các bộ phận kết cấu lắp ghép, đúc
sẵn
5.3. phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của
đầu tư kỹ thuật mới
5.3.1. Quan niệm về hạ giá thành của sản phẩm
xây lắp
5.3.2. phương pháp xác định hiệu quả kinh tế
trong việc ứng dụng công cụ lao động mới
5.3.3. phương pháp xác định hiệu quả kinh tế
trong việc áp dụng kết cấu và vật liệu mới
5.4. Các trường hợp so sánh theo chỉ tiêu kinh tế
tổng hợp
5.4.1. phương pháp so sánh các phương án sử
dụng công nghệ mới với nhau
5.4.2. phương pháp so sánh các phương án máy
xây dựng
5.4.3. phương pháp so sánh các phương án vật
liệu và kết cấu xây dựng
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9
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5.5. Công nghiệp hóa xây dựng
5.5.1. Khái niệm về công nghiệp hóa xây dựng
5.5.2. Các hình thức công nghiệp hóa xây dựng
Tổng
10. Chuẩn đầu ra của môn học
- Về kiến thức
1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh
vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được
đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Tiêu chí
1)
2. Có kiến thức cơ bản về toán học phù hợp với ngành đào tạo ứng dụng trong quản lý
xây dựng và kinh tế xây dựng(Tiêu chí 2)
3. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm: quản
lý khai thác vận hành dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí trong doanh nghiệp xây
dựng; Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng (Tiêu chí 3)
4. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực kinh
tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng (Tiêu chí 4)
- Về kỹ năng
5. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
năng giải quyết vấn đề (Tiêu chí 5)
6. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử lý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản lý
xây dựng như: Quản lý tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, marketing, tổ chức sản xuất
(Tiêu chí 6)
7. Kỹ năng nghiên cứu định tính, định lượng độc lập và sáng tạo (Tiêu chí 7)
8. Kỹ năng tổ chức, điều hành thực hiện dự án từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án
đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào vận hành khai thác (Tiêu chí 8)
9. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý đầu
tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng (Tiêu chí 9)
453

- Về thái độ
10. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý
thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm (Tiêu chí 14)
11. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có
sáng kiến đột phá (Tiêu chí 15)
12. Biết tôn trọng các thành viên trong làm việc nhóm, biết lắng nghe, và khả năng giám
sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt (Tiêu chí 17)
13. Có ý thức phấn đấu và nâng cao trình độ và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức và
sáng tạo trong công việc (Tiêu chí 18)
11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra:
- Phương pháp giảng dạy thuyết trình;
- Chia lớp thảo luận nhóm;
- Phương pháp định hướng tự tìm hiểu, học hỏi;
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học.
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

HỢP ĐỒNG VÀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG
Construction Contract and bidding management
Mã số : CON367
1. Số tín chỉ : 2 (2-0-0)
2. Số tiết : tổng: 30; trong đó LT: 18; BT: 12;

TN. ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ,TT

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: QLXD
- Môn tự chọn cho ngành:Kinh tế,
4. Phương pháp đánh giá:
- Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp

, Viết

X

, Thi trên máy tính

; Thời

gian thi: 60 phút
-Thành phần điểm: Điểm quá trình:20%;Điểm thi kết thúc: 80%.
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức
Tỷ lệ (%)

Nhớ
30%

Hiểu
30%

Vận
dụng
20%

Phân tích
15%

Tổng
hợp
5%

Sáng tạo
0%

5. Điều kiện ràng buộc môn học
- Môn tiên quyết : Không
- Môn học trước: Kinh tế xây dựng 1
- Môn học song hành:Định mức – đơn giá – dự toán; Quản lý dự án
- Ghi chú khác:
6. Nội dung tóm tắt môn học
Tiếng Việt :Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cơ sở về đấu thầu
và đấu thầu xây lắp, các hình thức và phương thức lực chọn nhà thầu, quy trình tham
gia đấu thầu, nắm bắt được các tiêu chí và cơ sở pháp lý của hợp đồng, nội dung của
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hợp đồng. Qua đó sinh viên ra trường có thể vận dụng kiến thức đấu thầu thực tế và linh
hoạt đồng thời tuân thủ theo các quy định chung về hợp đồng và đấu thầu
Tiếng Anh : The course provides students with basic knowledge on the basis of bidding
and bidding for construction and installation, the forms and methods of contractor
selection, the bidding process, the criteria and The legal basis of the contract, the content
of the contract. Thus, graduates can applythe bidding knowledgein a practical and
flexible way and comply with general contract and bidding regulations.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

1

Ngô Thị Thanh Vân

Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lê Văn Chính
Nguyễn Bá Uân
Nguyễn Trọng Hoan
Đỗ Văn Quang
Đỗ Như Cường
Trần Thị Hồng Phúc
Nguyễn Thiện Dũng
Đỗ Văn Chính
Nguyễn Văn Phương
Bùi Anh Tú
Vũ Ngọc Luân
Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ

CHỨC DANH
Trưởng BM, Giảng viên cao
cấp
Phó BM, Phó Khoa KT&QL
Giảng viên cao cấp
Giảng viên cao cấp
Trưởng Khoa KT&QL
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình
[1] Quản lý dự án xây dựng : Thiết kế đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng, Bùi Ngọc
Toàn. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2014
Tài liệu tham khảo
[2] Các quy định về đấu thầu và xây dựng Quốc Cường, Thanh Thảo sưu tầm và hệ
thống hoá.Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 2003
[3] Điều kiện hợp đồng FIDIC: Điều kiện hợp đồng xây dựng dạng hợp đồng ngắn gọn
= Conditions of contract FIDIC: Conditons of contract for contraction short form of
contract, Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn Nhà xuất bản Xây dựng, Hà nội 2001.
9. Nội dung chi tiết
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Chương

I

Nội dung
Giới thiệu đề cương môn học
TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU
XÂY LẮP
1.1. Khái quát chung về đấu thầu
1.1.1.

Các văn bản pháp quy có liên quan

1.1.2.

Khái niệm về đấu thầu

1.1.3.

Đặc điểm đấu thầu

1.1.4.

Phân loại đấu thầu

1.2.

LT

Số tiết
BT, ĐA

6

3

2

1

4

2

Khái quát chung về đấu thầu xây lắp

1.2.1. Khái niệm về đấu thầu xây lắp
1.2.2. Phạm vi đối tượng áp dụng trong đấu thầu xây
lắp
1.2.3. Các hình thức, phương thức đấu thầu xây lắp
1.2.4. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu xây lắp
1.2.5. Vai trò của công tác đấu thầu
1.2.6. Quy trình đấu thầu xây lắp
II

CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP
2.1. Khái niêm cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp
2.2.

Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp

2.3.

Công cụ cạnh tranh trong đấu thầu

2.4.

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
trong đấu thầu của doanh nghiệp

2.5.

Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong
đấu thầu xây lắp

III

NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ HỒ SƠ
DỰ THẦU XÂY LẮP
3.1. Nội dung của hồ sơ mời thầu xây lắp
3.1.1. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
3.1.2. Yêu cầu về xây lắp
3.1.3. Yêu cầu về hợp đồng
3.2. Nội dung của hồ sơ dự thầu xây lắp
3.2.1. Đơn dự thầu
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Nội dung

LT

Số tiết
BT, ĐA

3

3

3

3

3.2.2. Giá dự thầu và biểu giá theo quy định của hồ sơ
mời thầu
3.2.3. Tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, năng lực,
kinh nghiệm của Nhà thầu
3.2.4. Tài liệu chứng minh tính phù hợp của vật tư,
máy móc đưa vào thi công xây lắp
3.2.5. Bảo đảm dự thầu theo quy định
3.2.6. Đề xuất về kỹ thuật
3.2.7. Các nội dung khác
IV

LẬP GIÁ DỰ THẦU XÂY DỰNG
4.1 Quy trình lập giá dự thầu xây dựng
4.1.1. Khái niệm Giá dự thầu xây dựng
4.1.2. Căn cứ lập giá dự thầu
4.1.3. Quy trình tổ chức lập giá dự thầu
4.1.4. Xác định giảm giá dự thầu
4.2 Xác định giá dự thầu của các công trình xây dựng
4.2.1. Lập giá dự thầu theo khối lượng và đơn giá xây
dựng chi tiết
4.2.2. . Lập giá dự thầu theo khối lượng và giá xây
dựng tổng hợp
4.2.3. Tính chi phí hạng mục chung
4.2.4. Chi phí dự phòng
4.3. Phương pháp lập đơn giá xây dựng chi tiết
4.3.1. Cơ sở lập đơn giá xây dựng chi tiết của công
trình
4.3.2. Lập đơn giá xây dựng chi tiết của công trình
không đầy đủ
4.3.3. Lập đơn giá xây dựng chi tiết của công trình
đầy đủ

V

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG
5.1. Những quyđịnhchung
5.1.1.Giải thích từ ngữ trong hợp đồng
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LT

Số tiết
BT, ĐA

18

12

TH

5.1.2. Các loại hợp đồng xây dựng
5.1.3. Các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
5.1.4. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng
5.1.5. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng
5.1.6. Quản lý thực hiện hợp đồng
5.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động đầu
tư xây dựng
5.2.1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động đầu tư xây dựng
5.2.2. Vai trò của hoạt động đầu tư xây dựng
5.3. Hợp đồng trong hoạt động giao nhận thầu xây
dựng
5.3.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng giao nhận
thầu xây dựng
5.3.2. Vai trò của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng
trong hoạt động đầu tư
5.3.3. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng giao nhận
thầu xây dựng
TỔNG

10. Chuẩn đầu ra của môn học
- Về kiến thức
1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên
ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc (Tiêu chí 1)
2. Có kiến thức cơ bản về toán học phù hợp với ngành đào tạo ứng dụng trong quản
lý xây dựng và kinh tế xây dựng(Tiêu chí 2)
3. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm:
Trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập,
thẩm tra và thẩm định các dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; lập, thẩm
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tra và thẩm định hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu trong xây dựng; quản lý dự án
đầu tư xây dựng; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng; quản lý
khai thác vận hành dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng; lập đơn giá xây dựng; định giá xây
dựng; quản lý Nhà nước về chi phí xây dựng; quản lý chi phí trong doanh nghiệp
xây dựng; kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng; Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực
xây dựng (Tiêu chí 3)
4. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực
kinh tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng (Tiêu
chí 4)
- Về kỹ năng
5. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống,
kỹ năng giải quyết vấn đề (Tiêu chí 5)
6. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử lý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản
lý xây dựng như: Quản lý tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, marketing, tổ chức sản
xuất (Tiêu chí 6)
7. Kỹ năng nghiên cứu định tính, định lượng độc lập và sáng tạo (Tiêu chí 7)
8. Kỹ năng tổ chức, điều hành thực hiện dự án từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự
án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào vận hành khai thác (Tiêu chí 8)
9. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý
đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng (Tiêu chí 9)
10. Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm trong lĩnh vực quản lý
xây dựng(Tiêu chí 10)
11. Có khả năng ứng dụng tin học trong hoạt động chuyên môn: sử dụng thành thạo
tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint; sử dụng thành thạo các phần mềm
chuyên ngành Autocad, Project, dự toán(Tiêu chí 11)
12. Có khả năng khai thác và ứng dụng thông tin trong lĩnh vực quản lý xây
dựng(Tiêu chí 12)
13. Kỹ năng ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tương đương đạt trình độ A2 theo khung
tham chiếu chuẩn Châu Âu, biêt vận dụng tiếng anh chuyên ngành trong quá trình
công tác (Tiêu chí 13)
- Về thái độ
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14. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm (Tiêu chí
14)
15. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy
sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến
tới có sáng kiến đột phá (Tiêu chí 15)
16. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách
về sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công (Tiêu chí
16)
17. Biết tôn trọng các thành viên trong làm việc nhóm, biết lắng nghe, và khả năng
giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt (Tiêu chí 17)
18. Có ý thức phấn đấu và nâng cao trình độ và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức
và sáng tạo trong công việc (Tiêu chí 18)
11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra
- Giảng dạy theo phương pháp thuyết trình
- Cho sinh viên thực hành công tác lập hồ sơ dự thầu xây lắp theo đúng mẫu của hồ sơ
mời thầu
- Thảo luận + làm việc nhóm
- Phương pháp định hướng tự học, tự nghiên cứu
Hà Nội, ngày 15 tháng8 năm 2018
Trưởng Bộ môn

Trưởng khoa

TS Đỗ Văn Quang

PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: KINH TẾ & QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KINH TẾ XÂY DỰNG I
Construction Economics I
Mã số : CECON316
1. Số tín chỉ : 2 (2-0-0)
2. Số tiết : tổng: 30; trong đó LT:18; BT:12; TN: 0; ĐA: 0 ; BTL:0 ; TQ: 0; TT:0
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: QLXD, CX-D, CX-DKT, C-TL, CT, GT-C,GT-D, C-ĐT +
C-TĐ, CTN, H, N-QH + QLT, N-QL, N-TK, KTXD, LT
- Môn tự chọn cho ngành: Kinh tế (KT), Kế toán tổng hợp (KTTH), Quản trị kinh
doanh (QTKD)
4. Phương pháp đánh giá:
- Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp

, Viết

X

, Thi trên máy tính

; Thời

gian thi: 60 phút
-Thành phần điểm: Điểm quá trình:20%;Điểm thi kết thúc: 80%.
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Phân tích

Tổng hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

30%

30%

20%

15%

5%

0%

5. Điều kiện ràng buộc môn học
- Môn tiên quyết : Không
- Môn học trước: Không
- Môn học song hành: Pháp luật trong xây dựng
- Ghi chú khác:
6. Nội dung tóm tắt môn học
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Tiếng Việt : Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vai trò, vị trí,
đặc điểm của ngành xây dựng; Giá trị tiền tệ theo thời gian; Quản lý vốn sản xuất trong
các doanh nghiệp xây dựng; Chi phí đầu tư và nội dung công tác quản lý chi phí đầu tư
xây dựng; Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng, các chỉ tiêu kinh tế
trong quản lý; Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng.
Tiếng Anh : This course provides to students with basic knowledge on the role, position,
and characteristics of the civil engineering; the Time-value of money; Managing the
capital for production in construction entrepreneurs (companies); Understanding on
investment cost and the content of the management for construction cost; National level
management for construction projects, economical criterias in management; Method to
assess economic efficiency of construction projects.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

1

Ngô Thị Thanh Vân

Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lê Văn Chính
Nguyễn Bá Uân
Nguyễn Trọng Hoan
Đỗ Văn Quang
Đỗ Như Cường
Trần Thị Hồng Phúc
Nguyễn Thiện Dũng
Đỗ Văn Chính
Nguyễn Văn Phương
Bùi Anh Tú
Vũ Ngọc Luân
Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ

CHỨC DANH
Trưởng BM, Giảng viên cao
cấp
Phó BM, Phó Khoa KT&QL
Giảng viên cao cấp
Giảng viên cao cấp
Trưởng Khoa KT&QL
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình
[1] Tập bài giảng Kinh tế xây dựng của Bộ môn Quản lý xây dựng (2017)
Tài liệu tham khảo
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[1] Kinh tế kỹ thuật (lưu hành nội bộ) /Jose A. Sepulveda, William E. Souder, Byron S.
Gottfried; Nguyễn Bá Uân biên dịch, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ,2009
[2] Jose A. Sepulveda, William E. Souder, and Byron S. Gottfried, Schaum's outline of
theory and problems of engineering economics, NXB McGraw-Hill, 1984;
[3] G.J. Thuesen, W.J. Fabrycky, Engineering economy,NXB Englewood Cliff, N.J,
2001;
[4] Andrew J. Szonyi ... [et al.], Principles of engineering economic analysis : with an
update reflecting new legislation and with corrections, NXB Wall & Thompson,
1989;
[5] John A. White, Kenneth E. Case, David B. Pratt, Principles of engineering economic
analysis, NXB Wiley, 2010.
9. Nội dung chi tiết
Chương

1

2

3

4

Nội dung
MỞ ĐẦU
1- Vai trò và nhiệm vụ của Ngành xây dựng trong nền
kinh tế quốc dân
2- Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng
3- Đặc điểm của thị trường xây dựng
CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH –
KTXH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1- Các loại chi phí
2- Thu nhập dự án
3- Giá trị tiền tệ theo thời gian
4- Phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền tệ
trong trường hợp dòng đơn và phân bố đều
5- Phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền tệ
trong trường hợp dòng đơn và phân bố không đều
6- Phương pháp phân tích đánh giá dự án đầu tư về mặt
kinh tế xã hội
7- Các phương pháp đánh giá dự án
VỐN SX TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XD
1- Khái niệm vốn sản xuất
2- Vốn cố định
3- Khái niệm, thành phần và cơ cấu Vốn lưu động
4- Chu chuyển VLĐ và các biện pháp tăng nhanh tốc độ
chu chuyển
KIỂM TRA
CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
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Số tiết
LT BT, ĐA TH
2

4

6

4

3

6

1
2

5

1- Nguyên tắc lập chi phí dự án ĐTXDCT
2- Tổng mức đầu tư
3- Dự toán xây dựng công trình
4- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, DTXDCT
PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH DỰ ÁN
1- Các trường hợp đánh giá dự án
2- Xác định các loại chi phí dự án
3- Xác định lợi ích các dự án đầu tư
4- Trình tự và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế
TỔNG CỘNG

2
18

12

10. Chuẩn đầu ra của môn học
- Kiến thức
1. Có kiến thức cơ bản về toán học phù hợp với ngành đào tạo ứng dụng trong quản lý
xây dựng và kinh tế xây dựng; (tiêu chí 2)
2. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm: Trình
tự đầu tư xây dựng cơ bản; Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm
tra và thẩm định các dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; lập, thẩm tra và
thẩm định hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu trong xây dựng; quản lý dự án đầu tư
xây dựng; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng; quản lý khai
thác vận hành dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; xây
dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng; lập đơn giá xây dựng; định giá xây dựng;
quản lý Nhà nước về chi phí xây dựng; quản lý chi phí trong doanh nghiệp xây dựng;
kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng; Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng;
(tiêu chí 3)
3. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực kinh
tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng; (tiêu chí 4)
- Kỹ năng
4. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống,
kỹ năng giải quyết vấn đề; (tiêu chí 5)
5. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử lý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản lý
xây dựng như: Quản lý tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, marketing, tổ chức sản
xuất; (tiêu chí 6)
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6. Kỹ năng nghiên cứu định tính, định lượng độc lập và sáng tạo; (tiêu chí 7)
7. Kỹ năng tổ chức, điều hành thực hiện dự án từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án
đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào vận hành khai thác; (tiêu chí 8)
8. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý đầu
tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng; (tiêu chí 9)
- Thái độ
9. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới
có sáng kiến đột phá; (tiêu chí 15)
10. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về
sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công; (tiêu chí 16)
11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra
- Giảng dạy theo phương pháp thuyết trình kết hợp các công cụ hỗ trợ giảng dạy
- Thảo luận + làm việc nhóm
- Phương pháp định hướng tự học, tự nghiên cứu

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Trưởng Bộ môn QLXD

Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: KINH TẾ & QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

PHÁP LUẬT XÂY DỰNG
Legal enviroment in Construction
Mã số: LAWC315
1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0)
2. Số tiết: tổng: 30; trong đó LT: 30; BT: 0; TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng
- Môn tự chọn cho ngành:Kế toán xây dựng
4. Phương pháp đánh giá:
- Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp

, Viết

X

, Thi trên máy tính

; Thời

gian thi: 60 phút
-Thành phần điểm: Điểm quá trình:20%;Điểm thi kết thúc: 80%.
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận
dụng

Phân
tích

Tổng
hợp

Sáng tạo

Tỷ lệ (%)

100

0

0

0

0

0

5. Điều kiện ràng buộc môn học
- Môn tiên quyết: Không
- Môn học trước: Không
- Môn học song hành:Kinh tế xây dựng I
- Ghi chú khác:
6. Nội dung tóm tắt môn học
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Tiếng Việt: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một bộ phận
của pháp luật đầu tư, xây dựng và quản lý kinh tế. Thông qua đó nâng cao ý thức pháp
luật cho họ về lĩnh vực này trong cuộc sống và công tác.
Tiếng Anh: This course provides to studentsbasic knowledge about a part of the
investment law, contruction and economic management. Through that, raising the legal
awareness for them in this field in life and work.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

1

Ngô Thị Thanh Vân

Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lê Văn Chính
Nguyễn Bá Uân
Nguyễn Trọng Hoan
Đỗ Văn Quang
Đỗ Như Cường
Trần Thị Hồng Phúc
Nguyễn Thiện Dũng
Đỗ Văn Chính
Nguyễn Văn Phương
Bùi Anh Tú
Vũ Ngọc Luân
Phùng Duy Hảo
Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ
Tiến sĩ
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ

CHỨC DANH
Trưởng BM, Giảng viên cao
cấp
Phó BM, Phó Khoa KT&QL
Giảng viên cao cấp
Giảng viên cao cấp
Trưởng Khoa KT&QL
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình
[1] Bùi Mạnh Hùng , Giáo trình Pháp luật về xây dựng , NXB Xây dựng (2017)
Tài liệu tham khảo
[1] Đào Thanh Hải sưu tầm và tuyển chọn, Quy định pháp luật mới về xây dựng /.-Hà
Nội: Lao động, 2004.
9. Nội dung chi tiết:
Số tiết
Chương
1

Nội dung
Nhữngvấnđềchungvềphápluậtxâydựng
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LT
3

BT,
ĐA

TH

Chương

Nội dung

LT

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Pháp luật trong xây dựng ở Việt Nam
1.3. Những vấn đề chung về Luật xây dựng năm
2014
2

Mộtsốluậtliênquanđếnhoạtđộngxâydựng

6

2.1. Luật Đấu thầu
2.2. Luật Đất đai
2.3. Luật Đầu tư công
2.4. Luật Doanh nghiệp
3

Quyhoạchxâydựng

5

3.1. Những Quy định chung
3.2. Quy hoạch xây dựng vùng
3.3. Quy hoạch đô thị
3.4. Quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù
3.5. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
3.6. Quản lý quy hoạch xây dựng
4

Quyđịnhvềlập, thẩmđịnh, phêduyệt,
điềuchỉnhdựánđầutưxâydựng

6

4.1. Những quy định chung
4.2. Lập dự án đầu tư xây dựng
4.3. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
4.4. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
5

Quyđịnhvềthựchiệndựánđầutưxâydựngcôngtrình

6

5.1. Giấy phép xây dựng
5.2. Giải phóng mặt bằng xây dựng
5.3. Khảo sát xây dựng
5.4. Thiết kế xây dựng
5.5. Thi công xây dựng
5.6. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
6

Quản lý nhà nước về xây dựng
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2

Số tiết
BT,
TH
ĐA

Chương

Nội dung

LT

Số tiết
BT,
TH
ĐA

6.1. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng
6.2. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng
6.3. Thanh tra xây dựng
6.4. Quyền khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải quyết
khiếu nại, tố cáo
6.5. Khen thưởng và xử lý vi phạm
7

Ôn tập & Kiểm tra

2

TỔNG

30

10. Chuẩn đầu ra của môn học
- Kiến thức
1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh
vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được
đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (tiêu chí
1);
2. Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng bao gồm: Trình
tự đầu tư xây dựng cơ bản; Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm tra
và thẩm định các dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; lập, thẩm tra và thẩm
định hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu trong xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng;
phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng; quản lý khai thác vận hành
dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật xây dựng; lập đơn giá xây dựng; định giá xây dựng; quản lý Nhà nước về
chi phí xây dựng; quản lý chi phí trong doanh nghiệp xây dựng; kiểm toán trong lĩnh
vực xây dựng; Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng (tiêu chí 3);
3. Có đủ kiến thức để nghiên cứu chuyên sâu, học tập ở sau đại học trong lĩnh vực kinh
tế và quản lý xây dựng hoặc các ngành khác thuộc khối ngành xây dựng (tiêu chí 4);
- Kỹ năng
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4. Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
năng giải quyết vấn đề(tiêu chí 5);
5. Kỹ năng tiếp cận, phân tích và xử lý một cách độc lập các vấn đề kinh tế và quản lý
xây dựng như: Quản lý tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, marketing, tổ chức sản
xuất(tiêu chí 6);
6. Kỹ năng cập nhật thường xuyên những thông tin và kiến thức mới trong quản lý đầu
tư và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng(tiêu chí 9);
- Thái độ
7. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý
thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm(tiêu chí 14);
8. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có
sáng kiến đột phá(tiêu chí 15);
9. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về
sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công(tiêu chí 16);
10. Trung thành với cấp dưới cũng như với cấp trên, có được sự tôn trọng của các thành
viên trong nhóm về năng lực cá nhân, lòng bao dung, và khả năng giám sát để tiến tới
trở thành người lãnh đạo tốt(tiêu chí 17).
11. Có ý thức phấn đấu và nâng cao trình độ và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức và
sáng tạo trong công việc(tiêu chí 18).
11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra
- Giảng dạy theo phương pháp thuyết trình kết hợp các công cụ hỗ trợ giảng dạy
- Thảo luận + làm việc nhóm
- Phương pháp định hướng tự học, tự nghiên cứu
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Trưởng Bộ môn QLXD

Trưởng khoa Kinh tế & Quản lý

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH
DOANH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KHỞI NGHIỆP
Business Startup
Mã số: BAEU201
1. Số tín chỉ:2 (1-1-0)
2. Số tiết:Tổng: 30;
Trong đó:LT: 20 ;BT: 10 ;TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành: Quản trị kinh doanh
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán, Kinh tế
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Chuyên cần

15 lần

Mô tả

Thời gian

Đánh giá mức độ chuyên
Mỗi buổi học
cần: lên lớp đúng giờ, tham

Trọng số
10 %

gia vào các hoạt động dạy
và học trên lớp
Bài kiểm tra
trên lớp

1 lần
lấy

- 50 phút
- 2 câu tự luận

- Tuần 8

10 %

điểm
Bài tập lớn

1 lần

- Sinh viên làm bài tập theo - Giao Bài tập

lấy
điểm

nhóm. Mỗi nhóm từ 3-5
sinh viên. Nộp bài và
thuyết trình trước lớp vào
tuần thứ 7.

lớn: Tuần thứ 2
- Nộp Bài tập lớn,
thuyết trình trước
lớp: Tuần thứ 7

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

- 60 phút
- 2 câu tự luận

40 %
1-2 tuần sau khi
kết thúc học phần
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20%

60 %

Cấu trúc đề thi theo thang đo Bloom
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích

dụng
Tỷ lệ (%)

30%

50%

Tổng

Sáng tạo

hợp

20%

5. Điều kiện ràng buộc học phần:
- Học phần tiên quyết : Không
- Học phần học trước: Quản trị học
- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần:
Tiếng Việt : Khởi nghiệp là học phần cơ bản của chuyên ngành quản trị kinh doanh và
các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, đề cập đến những kiến thức chuyên sâu gắn
với các vấn đề khởi sự kinh doanh của một doanh nghiệp. Học phần nghiên cứu những
nội dung chính sau: Môi trường kinh doanh, tố chất, kỹ năng cần có của chủ doanh
nghiệp; các phương pháp lựa chọn ý tưởng kinh doanh, nội dung cơ bản của kế hoạch
kinh doanh khởi sự; Triển khai các hoạt động kinh doanh vàtrách nhiệm và những rủi ro
thường gặp của các nhà khởi sự.
Tiếng Anh : Start up is the subject of the specialized knowledge of corporate
governance, refers to the knowledge associated with initialization now, the issues that
business owners need to understand and implement operating activitiesof a business. A
study of the following contents: Occupation and business entrepreneurs in a market
economy; formulate business ideas; business plan for the enterprise; Implement business
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
Học
hàm,
học vị

Điện thoại

Họ và tên

1

Trần Quốc
Hưng

TS.

0914562638 hungtq@tlu.edu.vn

Trưởng bộ môn

2

Hoàng Thị
Ba

ThS.

0936222356 baht@tlu.edu.vn

Giảng viên
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Email

Chức danh,
chức vụ

TT

3

Lê Thị Mỹ
Dung

ThS.

0904383198 dungltm@tlu.edu.vn Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:
Giáo trình:
[1] Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Khởi sự kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh
tế quốc dân, 2013.
9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

1

- Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học

Số tiết
LT BT TL
0,5

- Giới thiệu đề cương học phần,
cách thức kiểm tra, đánh giá kết
quả.

0

- Cung cấp bài giảng, giới thiệu giáo
trình, tài liệu tham khảo.
2

Chương 1: Nghề kinh doanh và Giảng viên:
doanh nhân trong nền kinh tế thị - Thuyết giảng
trường

- Đặt câu hỏi thảo luận
1.1 Những đặc trưng cơ bản của nền về sự khác biệt giữa kinh
doanh thời kỳ bao cấp và
kinh tế thị trường nước ta hiện nay
1.1.1 Nền kinh tế nước ta là nền kinh kinh doanh trong nền
kinh tế thị trường
tế thị trường
2,5
Sinh viên:
1.1.2 Các yếu tố ở thị trường nước ta
- Trả lời các câu hỏi thảo
đang được hình thành
luận do Giảng viên đưa
1.1.3 Tư duy còn mang tính manh
ra
mún, truyền thống, cũ kỹ
- Đặt câu hỏi thắc mắc
1.1.4 Môi trường kinh doanh hội về các nội dung giảng
nhập quốc tế
viên trình bày.
1.2 Đặc trưng của nghề kinh doanh
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TL

1.2.1 Nghề kinh doanh – một nghề
cần trí tuệ
1.2.2 Nghề kinh doanh – một nghề
cần nghệ thuật
1.2.3 Nghề kinh doanh – một nghề
cần có một chút “may mắn”
1.3 Tư chất của một nhà kinh doanh
sẽ “thành đạt”
1.4 Chuẩn bị trở thành người chủ
doanh nghiệp
1.4.1 Chuẩn bị các tố chất cần thiết
1.4.2 Chuẩn bị các kiến thức cần
thiết
3

Chương 2: Hình thành ý tưởng

- Thuyết giảng

kinh doanh
2.1 Đánh giá mạnh, yếu của bản thân
2.1.1 Nội dung cần đánh giá
2.1.2 Phương pháp tiến hành
2.2 Xác định cầu thị trường
2.2.1 Cách làm

Giảng viên:
- Truy vấn
- Hướng dẫn, truyền đạt
cho sinh viên kinh
nghiệm khi tìm kiếm và
lựa chọn ý tưởng kinh
doanh

2.2.2 Nội dung chủ yếu

- Cho ví dụ về xác định,
2.3 Xác định và lựa chọn ý tưởng đánh giá và lựa chọn ý
kinh doanh

tưởng kinh doanh

2.3.1 Viễn cảnh tương lai cuộc sống Sinh viên:
bản thân

- Trả lời các câu hỏi truy

2.3.2 Mô tả ý tưởng kinh doanh

vấn

2.4 Mô tả bước đầu hoạt động kinh - Đặt câu hỏi thắc mắc
về các nội dung được
doanh
học
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4

4

TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TL

- Thảo luận theo chủ đề
giảng viên đưa ra
4

Chương 3: Soạn thảo kế hoạch Giảng viên:
kinh doanh

- Thuyết giảng

3.1 Những vấn đề cơ bản

- Truy vấn

3.1.1 Khái niệm và phân loại kế - Ví dụ về bản kế hoạch
hoạch kinh doanh
kinh doanh
3.1.2 Mục đích của việc soạn thảo kế - Giải đáp các thắc mắc
hoạch kinh doanh
của sinh viên
3.1.3 Kết cấu điển hình của một bản Sinh viên:
kế hoạch kinh doanh
- Trả lời các câu hỏi truy
3.2 Nội dung cơ bản của kế hoạch
vấn
kinh doanh
- Tham gia thảo luận
3.2.1 Phân tích ngành, khách hàng và
- Đặt câu hỏi thắc mắc
đối thủ cạnh tranh
về nội dung của chương
3.2.2 Mô tả công ty và sản phẩm
nếu cần thiết
3.2.3 Kế hoạch marketing

6

6

2

5

3.2.4 Kế hoạch sản xuất/tác nghiệp
3.2.5 Kế hoạch phát triển doanh
nghiệp
3.2.6 Nhóm đống sáng lập và điều
hành doanh nghiệp
3.2.7 Các rủi ro chủ yếu và biện pháp
đối phó
3.2.8 Kế hoạch tài chính
5

Chương 4: Triển khai hoạt động Giảng viên:
kinh doanh
- Thuyết giảng
4.1 Tạo lập doanh nghiệp

- Truy vấn

4.1.1 Lập kế hoạch hành động tạo lập
doanh nghiệp
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TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT BT TL

4.1.2 Lựa chọn hình thức tạo lập - Cho ví dụ về các hình
thức

doanh nghiệp

tạo

lập

doanh

4.1.3 Tạo lập DN theo hình thức lựa nghiệp
Sinh viên:
chọn
4.2 Triển khai hoạt động kinh doanh - Trả lời các câu hỏi truy
vấn
4.2.1 Tổ chức bộ máy quản trị và
- Tham gia thảo luận
nhân sự
- Nêu vấn đề thảo luận
4.2.2 Thiết kế trụ sở và mua sắm
trang thiết bị văn phòng
4.2.3 Thiết lập các mối quan hệ bán
hàng
4.2.4 Quản trị hoạt động kế toán và
chi phí.
Tổng cộng

15

15

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

1

Kiến thức:

2

- Hiểu môi trường kinh doanh xung quanh, những tố chất và kỹ
năng cần có của các nhà khởi sự để tìm ra các ý tưởng cũng như
cơ hội kinh doanh
- Hiểu về quy trình lựa chọn, đánh giá các ý tưởng cũng như cơ
hội kinh doanh, hiểu được nội dung cơ bản của kế hoạch kinh
doanh khởi sự.
-Hiểu và sử dụng các phương pháp, công cụ phân tích, đánh giá
và lựa chọn ý tưởng kinh doanh
2

Kỹ năng:

8
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- Có kỹ năng phân tích và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, biến
những ý tưởng kinh doanh đó thành những cơ hội kinh doanh
thực sự, từ đó lập kế hoạch khởi sự và bắt đầu tiến hành kinh
doanh;
- Có kỹ năng trình bày và bảo vệ một dự án kinh doanh.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

14

- Hiểu môi trường kinh doanh, những tố chất và kỹ năng cần có
của các nhà khởi sự để tìm ra các ý tưởng cũng như cơ hội kinh
doanh;
- Hiểu về quy trình lựa chọn, đánh giá các ý tưởng cũng như cơ
hội kinh doanh, hiểu được nội dung cơ bản của kế hoạch kinh
doanh khởi sự.
- Áp dụng vào trong hoạt động kinh doanh thực tiễn của mình
(Hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh )
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 209 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: TS. Trần Quốc Hưng
- Số điện thoại: 0914.562.638
- Email: hungtq@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

TS. Trần Quốc Hưng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
Accounting for Construction Company
Mã số: ACC415
1. Số tín chỉ: 03 (2-1-0)
2. Số tiết: tổng: 45; trong đó LT: 30, TH: 12, KT: 3
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán, Quản lý xây dựng
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

2 lần lấy điểm

Mô tả

Thời gian

Trọng số

- Lần 1: Chương 3-4

- Tuần 3

5%

- Lần 2: Chương 5-6

- Tuần 6

5%

- 50 phút
- 1-2 bài tập

- Tuần 7

20 %

Tuần 1-8

10%

Bài kiểm tra trên lớp 1 lần lấy điểm
Hoạt động trên lớp

15 buổi
Tổng điểm quá trình

Thi cuối kỳ

1

40 %

- 90 phút

1-2 tuần

60 %

sau khi kết
thúc học
phần
- Hình thức/thời gian thi: Thi tự luận; Thời gian thi: 90 phút
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận
dụng

Phân
tích

Tổng
hợp

Sáng
tạo

Tỷ lệ (%)

20

20

40

20

0

0

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán
- Học phần trước: Kinh tế xây dựng
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- Học phần song hành: Không
- Ghi chú khác: không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên về hoạt động chính của các đơn vị
chủ đầu tư và doanh nghiệp thi công công trình xây dựng, doanh nghiệp tư vấn xây dựng
và vận dụng công tác trong các doanh nghiệp này. Nội dung tập trung vào công tác kế
toán xây dựng cơ bản, chi phí, tính giá thành công trình xây dựng, thanh quyết toán, xác
định doanh thu và kết quả kinh doanh của chủ đầu tư, công ty xây dựng cùng hệ thống
báo cáo tài chính.
Tiếng Anh: Tiếng Anh: This course provides knowledge regarding the main activities
of entities (the investors, construction companies, construction consulting companies...)
and guide to put these knowledge into practice. The course content focuses on basic
construction accounting, cost estimation, construction cost calculation, payment and
settlement, revenue and business
results determination for both investors and construction companies, and financial
reporting system.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Trịnh Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

0773.359.553

loanttt@tlu.edu.vn

Giảng viên

3

Nguyễn T. Quỳnh Nga

Thạc sĩ

0976.800.279

ngantq@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nguyễn Phú Giang (2010), Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp.
NXB Tài Chính.
Tài liệu tham khảo:
[1] Đặng Thị Loan (2013), GT Kinh kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, NXB ĐH
KTQD.
[2] Trương Thị Thủy và cộng sự (2009) Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB
Tài chính.
9. Nội dung chi tiết:
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T
T

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
- Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học

Số tiết
LT

BT

KT

5,5

0

0

6

2

0,5

- Giới thiệu đề cương học phần, cách
thức kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Cung cấp bài giảng, giới thiệu giáo
trình, tài liệu tham khảo.
1

Các đặc điểm hoạt động ảnh hưởng
đến kế toán doanh nghiệp thi công
xây lắp
1.1 Hợp đồng trong xây dựng cơ bản
1.1.1. Hợp đồng trong xây dựng

Giảng viên:
- Trình bày, phân
tích nội dung bài
giảng

1.1.2. Ảnh hưởng tới công tác kế toán

- Nêu tình huống
thảo luận

1.2 Dự toán xây dựng

Sinh viên:

1.2.1. Dự toán xây dựng

- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
bài tập ở nhà

1.2.2. Ảnh hưởng tới công tác kế toán
1.3 Định mức xây dựng
1.3.1. Dự toán xây dựng
1.3.2. Ảnh hưởng tới công tác kế toán
1.4 Ảnh hưởng của hoạt động xây lắp
tới công tác kế toán

- Nghe giảng,
- Thảo luận và
thuyết trình

1.4.1. Đặc điểm chung hoạt động xây
lắp
1.4.1. Ảnh hưởng tới công tác kế toán
2

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản Giảng viên:
trong doanh nghiệp
- Trình bày, phân
2.1. Những vấn đề chung về chủ đầu tư tích nội dung bài
và dự án đầu tư xây dựng cơ bản
giảng
2.1.1. Chủ đầu tư
2.1.2. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

- Nêu tình huống
thảo luận

2.2. Tổ chức công tác kế toán chủ đầu Sinh viên:
tư, ban quản lý dự án
- Nghiên cứu trước
2.2.1. Những vấn đề chung về tổ chức bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
công tác kế toán
bài tập ở nhà
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0

T
T

Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT

BT

6

2

4

2

KT

2.2.2. Tổ chức công tác kế toán chủ đầu - Nghe giảng,
tư và ban quản lý dự án
- Thảo luận và
2.3. Kế toán quá trình đầu tư XDCB và thuyết trình
thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB
2.3.1. Kế toán quá trình đầu tư XDCB
2.3.2. Thanh quyết toán vốn đầu tư
XDCB
3

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá Giảng viên:
thành sản phẩm xây lắp
- Trình bày, phân
3.1. Các vấn đề chung về chi phí sản tích nội dung bài
xuất và giá thành sản phẩm trong giảng
doanh nghiệp xây lắp.
- Nêu tình huống
3.1.1. Các loại giá thành trong sản thảo luận
xuất xây lắp.
Sinh viên:
3.1.2. Nội dung các khoản mục chi phí - Nghiên cứu trước
cấu thành sản phẩm xây lắp.
bài giảng, tài liệu
3.1.3. Đối tượng hạch toán chi phí sản tham khảo và làm
xuất và đối tượng tính giá thành.
bài tập ở nhà

0

3.1.4. Phương pháp quy nạp chi phí - Nghe giảng,
sản xuất trong sản xuất XDCB.
- Thảo luận và
3.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thuyết trình
thành sản phẩm xây lắp
3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
3.2.2. Kế toán tổng hợp, phân bổ và
kết chuyển chi phí.
3.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang
cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm xây
lắp hoàn thành.
4

Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác Giảng viên:
định kết quả sản xuất kinh doanh
- Trình bày, phân
4.1. Các hình thức thầu
tích nội dung bài
giảng
4.1.1. Khái niệm về thầu
- Nêu tình huống
thảo luận

4.1.2. Các hình thức thầu
4.2. Kế toán doanh thu
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0

T
T

Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT

BT

KT

4

3

0

4.2.1. Doanh thu của hợp đồng xây Sinh viên:
dựng.
- Nghiên cứu trước
4.2.2. Tài khoản sử dụng.
bài giảng, tài liệu
4.2.3. Nội dung và phương pháp kế tham khảo và làm
bài tập ở nhà
toán doanh thu
4.3. Kế toán dự phòng về chi phí bảo - Nghe giảng,
hành công trình xây lắp
- Thảo luận và
thuyết trình
4.3.1. Tài khoản sử dụng
4.3.2. Nội dung và phương pháp phản
ánh
4.4. Kết toán xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp xây lắp.
4.4.1. Kế toán xác định kết quả kinh
doanh của hoạt động kinh doanh.
4.4.2. Kế toán xác định lợi nhuận sau
thuế TNDN
5

Kế toán doanh nghiệp tư vấn xây Giảng viên:
dựng
- Trình bày, phân
5.1 Đặc điểm của các doanh nghiệp tư tích nội dung bài
vấn xây dựng
giảng
5.1.1. Đặc điểm doanh nghiệp tư vấn - Nêu tình huống
xây dựng
thảo luận
5.1.2. Ảnh hưởng tới công tác kế toán

Sinh viên:

5.2 Kế toán chi phí giá thành trong - Nghiên cứu trước
doanh nghiệp tư vấn xây dựng
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
5.2.1. Kế toán chi phí
bài tập ở nhà
5.2.2. Kế toán giá thành
5.3 Kế toán xác định doanh thu và kết - Nghe giảng,
quả kinh doanh trong các doanh nghiệp - Thảo luận và
thuyết trình
tư vấn xây dựng
5.3.1. Kế toán xác định doanh thu
5.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh
doanh
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T
T
6

Hoạt động dạy và
học

Nội dung

Số tiết
LT

BT

4

4

KT

Báo cáo tài chính tại đơn vị chủ đầu Giảng viên:
tư và doanh nghiệp thi công, tư vấn - Trình bày, phân
xây dựng
tích nội dung bài
6.1 Cân đối số phát sinh
giảng
6.1.1. Nguyên tắc chung
6.1.2. Phương pháp lập

- Nêu tình huống
thảo luận

6.2 Bảng cân đối kế toán

Sinh viên:

6.2.1. Nguyên tắc chung

- Nghiên cứu trước
bài giảng, tài liệu
tham khảo và làm
bài tập ở nhà

6.2.2. Phương pháp lập
6.3 Báo cáo kết quả kinh doanh
6.3.1. Nguyên tắc chung

- Nghe giảng,

6.3.2. Phương pháp lập

- Thảo luận và
thuyết trình

6.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6.4.1. Nguyên tắc chung
6.4.2. Phương pháp lập
Kiểm tra

2

Tổng cộng

30

13

2

10. Chuẩn đầu ra của học phần
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

- Kiến thức:
- Quy trình, thủ tục, phương pháp kế toán tại đơn vị chủ đầu tư, ban
quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn
- Quy định sử dụng chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo tài chính tại các

3

doanh nghiệp xây dựng, bao gồm chủ đầu tư và nhà thầu.
- Phương pháp lập báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng.
2

- Kỹ năng:
+ Biết cách lập các chứng từ kế toán, kỹ năng ghi sổ và lập báo cáo
tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng.
+ Kỹ năng xử lý các tình huống kế toán trong xây dựng
484

7

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
+ Khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức công việc theo nhóm tuỳ
theo phân công của kế toán trưởng doanh nghiệp xây dựng
+ Kỹ năng khai thác các báo cáo kế toán một cách hiệu quả, đáp ứng
cung cấp thông tin kịp thời cho quản trị doanh nghiệp.

3

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các
hoạt động liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp xây dựng.
+ Có khả năng tự định hướng, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ
chuyên môn để thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi.
+ Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên
quan đến kế toán trong doanh nghiệp xây dựng. Có năng lực lập kế

13, 14, 16

hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động
chuyên môn kế toán trong doanh nghiệp xây dựng. Có năng lực đánh
giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn kế toán xây dựng.
+ Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán,
tư vấn thuế trong doanh nghiệp xây dựng.
4

- Phẩm chất, đạo đức
+ Có ý thức thận trọng, nghiêm túc và khách quan trong thực hiện

17

nhiệm vụ.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Financial Audit
Mã số : ACC419
1. Số tín chỉ : 3(2-1-0)
2. Số tiết : Tổng: 45;
Trong đó LT: 30 ;BT 15;TN.... ; ĐA:.... ; BTL:.... ; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành:Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

Bài kiểm tra trên
lớp

Mô tả

Thời gian

Trọng số

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 2-3

- Tuần 3

10 %

điểm

- Lần 2: Chương 4-6

- Tuần 7

10%

1 lần lấy
điểm

- 50 phút
- 3-4 câu tự luận

- Tuần 6

20%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40 %

- 90 phút
1-2 tuần sau
- 20 câu trắc nghiệm, khi kết thúc
2 câu tự luận.

60%

học phần

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

10%

10%

20%

Phân tích Đánh giá
40%

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán, Kiểm toán căn bản
- Học phần trước: Kế toán tài chính I, II
- Học phần song hành: Không
486

20%

Sáng tạo
0

- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt:Tổng quan về kiểm toán tài chính (đối tượng của kiểm toán tài chính, phương
pháp kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát
nội bộ, kế hoạch kiểm toán…) và trình bày các kỹ năng nghiệp vụ đối với kiểm toán các
chu trình và khoản mục chủ yếu (kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền, kiểm toán chu
trình mua hàng-thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, …)
Tiếng Anh : The subject includes two main contents: overview of financial auditing
(object of financial auditing, auditing methods, auditing objective, evidence, evaluate
internal control, auditing plan, implement auditing plan…) and present professional
skills to audit main components and cycles (sales-collection, purchase-payment,
inventories,…)
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Số điện thoại

Email

Chức
danh,
chức vụ

1

Hoàng Thị Mai Lan

Thạc sĩ

0389.975.878

lanhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

2

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên

3

Đào Thúy Hà

Tiến sĩ

0904.106.676

hadt@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ , Giáo trình kiểm toán tài chính, NXB ĐH
KTQD, 2014
Tài liệu tham khảo:
[1] Đậu Ngọc Châu, Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính, NXB Tài Chính, 2011
[2] Nguyễn Trọng Cơ, Thịnh Văn Vinh, Tổ chức Kiểm toán, NXB Tài Chính, 2018.
[3] Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder And Philip Wallage, Principles of
auditing: An Introcdution to International Standards on Auditing, 2012
[4] Alvin A Arrens, James K Loebbecke, Auditing: An Intergrated Approach, Seventh
Edition, Prentice Hall Publisher, 2014.
[5] International Auditing and Asssurance Standards Board, Hệ thống chuẩn mực
kiểm toán quốc tế ( Bản dịch), NXB Tài chính, 2013.
9. Nội dung chi tiết:
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1

2

Hoạt động dạy và
Số tiết
học
LT BT KT
Giới thiệu đề cương học phần và các quy
- Giới thiệu đề cương 0,5
định của lớp học.
học phần, cách thức
kiểm tra, đánh giá kết
quả.
- Cung cấp bài giảng,
giới thiệu giáo trình,
tài liệu tham khảo
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán tài
Giảng viên:
chính
- Thuyết giảng
1.1. Khái niệm và mục tiêu của kiểm toán báo - Truy vấn
cáo tài chính
- Giao bài tập về nhà
1.1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính
thuộc các mục 1.1,
Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính
1.2, 1.3, 1.4
1.2. Trách nhiệm của KTV và doanh nghiệp
Sinh viên:
kiểm toán
- Trả lời các câu hỏi
3,5 1
0
1.2.1 Trách nhiệm của Kiểm toán viên
truy vấn
1.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
- Giải quyết tình
1.3.1 Tìm hiểu khách hàng
huống
1.3.2 Lập kế hoạch kiểm toán
- Nêu vấn đề thảo
1.3.3 Thực hiện kiểm toán
luận
1.3.4 Hoàn thành kiểm toán
Làm bài tập về nhà
1.4. Kiểm soát chất lượng về kiểm toán báo
thuộc các mục 1.1,
cáo tài chính
1.2, 1.3, 1.4
Chương 2: Kiểm toán chu trình bán hàngGiảng viên:
thu tiền
- Thuyết giảng
2.1. Tổng quan về chu trình bán hàng – thu
- Truy vấn
tiền với vấn đề kiểm toán
- Tạo tình huống
2.1.1 Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng - Sử dụng hình ảnh
và thu tiền
thực tế
2.1.2 Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và - Giao bài tập về nhà
thu tiền
thuộc các mục 2.1,
5
2
0
2.2. Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống
2.2, 2.3
kiểm soát nội bộ đối với chu trình
Sinh viên:
2.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ bán
- Trả lời các câu hỏi
hàng và thu tiền
truy vấn
2.1.2 Thử nghiệm kiểm soát nghiệp vụ bán
- Giải quyết tình
hàng và thu tiền
huống
2.3. Các thử nghiệm cơ bản trong chu trình
- Nêu vấn đề thảo luận
2.3.1 Thử nghiệm cơ bản đối với nghiệp vụ
Làm bài tập về nhà
Nội dung
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3

4

Hoạt động dạy và
Số tiết
học
LT BT KT
bán hàng
thuộc các mục 2.1,
2.3.2 Thử nghiệm cơ bản đối với nghiệp vụ thu 2.2, 2.3
tiền
Chương 3: Kiểm toán chu trình mua hàng
Giảng viên:
và thanh toán
- Thuyết giảng
3.1. Tổng quan về chu mua hàng và thanh toán - Truy vấn
với vấn đề kiểm toán
- Tạo tình huống
3.1.1 Chức năng cơ bản của chu trình mua
- Giao bài tập về nhà
hàng và thanh toán
thuộc các mục 3.1,
3.1.2 Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và 3.2, 3.3
thu tiền
Sinh viên:
3.2. Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống
- Trả lời các câu hỏi
kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và truy vấn
5
2
0
thanh toán
- Giải quyết tình
3.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ mua huống
hàng và thanh toán
- Nêu vấn đề thảo luận
3.1.2 Thử nghiệm kiểm soát nghiệp vụ mua Làm bài tập về nhà
hàng và thanh toán
thuộc các mục 3.1,
3.3. Các thử nghiệm cơ bản trong chu trình
3.2, 3.3
3.3.1 Thử nghiệm cơ bản đối với nghiệp vụ mua
hàng
3.3.2 Thử nghiệm cơ bản đối với nghiệp vụ
thanh toán
Chương 4: Kiểm toán chu trình hàng tồn
Giảng viên:
kho
- Thuyết giảng
4.1. Tổng quan về chu trình hàng tồn khovới - Truy vấn
vấn đề kiểm toán
- Tạo tình huống
4.1.1 Chức năng cơ bản của chu trình hàng tồn - Giao bài tập về nhà
kho
thuộc các mục 4.1,
4.1.2 Mục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho 4.2, 4.3
4.2. Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm Sinh viên:
4
2
0
soát nội bộ đối với chu trình
- Trả lời các câu hỏi
4.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho
truy vấn
4.1.2 Thử nghiệm kiểm soát đối với hàng tồn - Giải quyết tình
kho
huống
4.3. Các thử nghiệm cơ bản trong chu trình
- Nêu vấn đề thảo luận
4.3.1 Thủ tục phân tích đối với hàng tồn kho
Làm bài tập về nhà
4.3.2 Thủ tục kiểm tra chi tiết hàng tồn kho
thuộc các mục 4.1,
4.2, 4.3
Nội dung
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Nội dung

5

Chương 5: Kiểm toán tài sản cố định và các
khoản đầu tư dài hạn
5.1. Tổng quan về chu trình tài sản cố định và
các khoản đầu tư dài hạnvới vấn đề kiểm toán
5.1.1 Chức năng cơ bản của tài sản cố định và
mục tiêu kiểm toán tài sản cố định
5.1.2 Chức năng cơ bản và mục tiêu kiểm toán
các khoản đầu tư dài hạn
5.2. Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm
soát nội bộ tài sản cố định và các khoản đầu tư
dài hạn
5.2.1 Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ tài sản cố định
5.2.2 Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ các khoản đầu tư dài hạn
5.3. Các thử nghiệm cơ bản đối với tài sản cố
định và các khoản đầu tư dài hạn
5.3.1 Các thử nghiệm cơ bản đối với tài sản cố
định
5.3.2 Các thử nghiệm cơ bản đối với các khoản
đầu tư dài hạn
Chương 6: Kiểm toán chu trình tiền lương
và nhân sự
6.1. Tổng quan về chu trình tiền lương và nhân
sựvới vấn đề kiểm toán
6.1.1 Chức năng cơ bản của chu trình tiền lương
và nhân sự
6.1.2 Mục tiêu kiểm toán về chu trình tiền lương
và nhân sự
6.2. Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm
soát nội bộ đối với chu trình
6.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với tiền lương và
nhân sự
6.1.2 Thử nghiệm kiểm soát đối với tiền lương
và nhân sự
6.3. Các thử nghiệm cơ bản trong chu trình
6.3.1 Thủ tục phân tích đối với chu trình tiền
lương và nhân sự
6.3.2 Thủ tục kiểm tra chi tiết tiền lương và

6
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Hoạt động dạy và
Số tiết
học
LT BT KT
Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Tạo tình huống
- Giao bài tập về nhà
thuộc các mục 5.1,
5.2, 5.3
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi
truy vấn
- Giải quyết tình 4
2
0
huống
- Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà
thuộc các mục 5.1,
5.2, 5.3

Giảng viên:
Thuyết giảng
Truy vấn
Tạo tình huống
Giao bài tập về nhà
thuộc các mục 6.1,
6.2, 6.3
Sinh viên:
Trả lời các câu hỏi
truy vấn
Giải quyết tình huống
Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà
thuộc các mục 6.1,
6.2, 6.3

4

2

0

TT

Hoạt động dạy và
học

Nội dung
nhân sự
Chương 7: Kiểm toán vốn bằng tiền
7.1. Tổng quan về vốn bằng tiền với vấn đề
kiểm toán
7.1.1 Chức năng cơ bản của vốn bằng tiền
7.1.2 Mục tiêu kiểm toán vốn bằng tiền
7.2. Kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm
soát nội bộ đối với chu trình
7.2.1 Kiểm soát nội bộ đối với vốn bằng tiền
7.1.2 Thử nghiệm kiểm soát đối với vốn bằng
tiền
7.3. Các thử nghiệm cơ bản trong đối với vốn
bằng tiền
7.3.1 Thủ tục phân tích đối với vốn bằng tiền
7.3.2 Thủ tục kiểm tra chi tiết vốn bằng tiền

7

Số tiết
LT BT KT

Giảng viên:
Thuyết giảng
Truy vấn
Tạo tình huống
Giao bài tập về nhà
thuộc các mục 7.1,
7.2, 7.3
Sinh viên:
Trả lời các câu hỏi
truy vấn
Giải quyết tình huống
Nêu vấn đề thảo luận
Làm bài tập về nhà
thuộc các mục 7.1,
7.2, 7.3

Tổng cộng

4

2

2

30

13

2

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Kiến thức
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính bao
gồm vai trò, chức năng, của kiểm toán báo cáo tài chính, trách nhiệm
của kiểm toán viên, kiểm soát chất lượng kiểm toán, các kỹ năng nghiệp
vụ đối với kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu (kiểm toán chu
trình bán hàng-thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng-thanh toán, kiểm

6

toán chu trình hàng tồn kho, ….
+ Hiểu rõ luật pháp, chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam và quốc tế đối
với kiểm toán báo cáo tài chính;
+ Nắm được các quy định về hành nghề kiểm toán: đạo đức, tính chuyên
nghiệp, môi trường các vấn đề pháp lý khác.
2

Kỹ năng
+ Biết cách lập báo cáo kiểm toán

9, 11

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, trao đổi và bảo vệ quan điểm..
491

TT
3

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt
động liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.
+ Có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiế thức, quy định, chuẩn mực
kiểm toán và chuẩn mực kế toán để thích nghi với môi trường làm việc
luôn thay đổi.
+ Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận liên quan đến kiểm

13, 14,
15,16

toán báo cáo tài chính. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động
trí tuệ tập thể trong các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính. Có năng
lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn kiểm toán báo cáo tài
chính.
+ Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán
báo cáo tài chính.
4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
+ Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Đề cao đạo đức cá nhân đồng thời tuân thủ đạo đức nghề nghiệp bao
gồm: chính trực, bảo mật thông tin, trung thành, trung thực công bằng

17

và độc lập.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Internal Audit
Mã số : ACC420
1. Số tín chỉ : 3 (2-1-0)
2. Số tiết : Tổng: 45;
Trong đó LT: 30 ;BT 15;TN.... ; ĐA:.... ; BTL:.... ; TQ,TT
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Học phần bắt buộc cho ngành:
- Học phần tự chọn cho ngành: Kế toán
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Bài tập ở nhà

Mô tả

Thời gian

Trọng số

2 lần lấy

- Lần 1: Chương 1-3

- Tuần 3

10 %

điểm

- Lần 2: Chương 4-7

- Tuần 7

10%

Bài kiểm tra trên

1 lần lấy

- 50 phút

- Tuần 6

10%

lớp

điểm

- 3-4 câu tự luận

Bài tập nhóm

1 lần lấy

Làm bài tập nhóm ở nhà, - Tuần 2,

10%

điểm

thuyết trình trên lớp

4,6

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

40 %
1-2 tuần

- 90 phút
- 20 câu trắc nghiệm, 2
câu tự luận.

60%

sau khi kết
thúc học
phần

- Hình thức/thời gian thi: Thi viết; Thời gian thi: 90 phút
- Thành phần điểm: Điểm quá trình: 40%Điểm thi kết thúc học phần: 60%
- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)
Mức

Nhớ

Hiểu

Vận dụng

Tỷ lệ (%)

20%

20%

30%

Phân tích Đánh giá
15%

5. Điều kiện ràng buộc
- Học phần tiên quyết : Nguyên lý kế toán, Kiểm toán căn bản
- Học phần trước: Kế toán tài chính I, II
- Học phần song hành: Không
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15%

Sáng tạo
0

- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt của học phần
Tiếng Việt: Học phần trang bị những kiến thức tổng quan về kiểm toán nội bộ,
làm nổi bật tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp cũng như trong
nền kinh tế. Đồng thời làm rõ quy trình và những kiến thức nghề nghiệp của kiểm soát
nội bộ để người học có thể nắm được công việc của kiểm toán viên nội bộ cũng như sự
hiệu quả của chức năng kiểm toán nội bộ trong một doanh nghiệp.
Tiếng Anh : The aim of the subject is to provide learners with internal auditing
knowledge, highlight the growing importance of internal auditing in all aspects of
business, government, and other activities. In addition, The concepts of the subject is a
complete guide to the process and profession of internal auditing what professionals
need to know to successfully perform individual internal audits and what an enterprise
needs to know to launch an effective internal audit function.
7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
Học
Số điện
TT
Họ tên
hàm,
thoại
1
Hoàng Thị Mai Lan
Thạchọc
sĩ 0389.975.87
8
2
Vũ Thị Thu Phương
Thạc sĩ 0915.573.88
3

Đào Thúy Hà

Tiến sĩ

4

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

4
0904.106.67
6
0984.537.28

Email
lanhtm@tlu.edu.vn

Chức
danh,
Giảng
viên

phuongvtt@tlu.edu.v
n
maunh@tlu.edu.vn

Giảng viên

lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

Giảng viên

2
8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình:
[1] Robert R.Moeller, Brink’s Modern Internal Auditing, Seventh Edition, 2009
Các tài liệu tham khảo:
[1] Phan Trung Kiên, Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính,
2015
[2] Nguyễn Phú Giang, Kiểm toán nội bộ, Nhà xuất bản Tài chính, 2015
[3] Internal Control Report 2013, COSO
[4] Internal Control Report 1992, COSO
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9. Nội dung chi tiết:
TT

Nội dung

Hoạt động dạy và học

1

Giới thiệu đề cương học phần và
các quy định của lớp học.

- Giới thiệu đề cương học phần,
cách thức kiểm tra, đánh giá kết
quả.

Số tiết
LT BT KT
0,5

- Cung cấp bài giảng, giới thiệu
giáo trình, tài liệu tham khảo

2

Chương 1:Khái quát về Kiểm
toán nội bộ
1.1. Bản chất của kiểm toán nội bộ
1.1.1 Sự hình thành và phát triển
của Kiểm toán nội bộ
1.1.2. Định nghĩa kiểm toán nội bộ
1.2. Qui trình kiểm toán nội bộ
1.2.1. Khái quát các giai đoạn của
một cuộc kiểm toán nội bộ
1.2.2. Quan hệ giữa kiểm toán hoạt
động, tài chính và kiểm toán hệ
thống thông tin trong kiểm toán nội
bộ
1.3. CBOK – Cơ sở cho cuộc kiểm
toán nội bộ
1.3.1. Bản chất của CBOK
1.3.2. Những yêu cầu đối với một
cuộc kiểm toán nội bộ
Chương 2: Kiểm soát nội bộ và
kiểm toán nội bộ
2.1. Kiểm soát nội bộ
2.1.1. Bản chât của kiểm soát nội
bộ
2.1.2. Phân loại kiểm soát nội bộ
2.2. Vai trò của kiểm soát nội bộ
với kiểm toán nội bộ
2.2.1. Sử dụng kiểm soát nội bộ
trong kiểm toán nội bộ
2.2.2. Ảnh hưởng của hiểu biết về
rủi ro tới thực hiện kiểm toán nội
bộ hiệu lực

Giảng viên:

3,5

1

4

2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Trả lời các câu hỏi của sinh
viên
- Giao bài tập về nhà
Bài tập trắc nghiệm chương 1
Bài tập tự luận chương 1 (bài
1.1, 1.2, 1.3)
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Đặt câu hỏi thắc mắc về học
phần.
Làm bài tập về nhà (bài 1.1,
1.2, 1.3)
Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Tạo tình huống
- Giải đáp thắc mắc của người
học
- Giao bài tập về nhà
Bài tập trắc nghiệm chương 2
Bài tập tự luận (bài 2.1, 2.2)
Bài tập nhóm số 1: Xây dựng hệ
thống kiểm soát nội bộ tại 1
công ty.
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Số tiết
LT BT KT

Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
- Làm bài tập về nhà
- Nhóm 1 thuyết trình, các sinh
viên khác phản biện, đặt câu hỏi
Chương 3: Quản lý hoạt động
kiểm toán nội bộ
3. 1. Lập kế hoạch cho hoạt động
kiểm toán nội bộ
3.1.1. Chiến lược kiểm toán cho bộ
phận kiểm toán nội bộ
3.1.2. Kế hoạch kiểm toán hàng
năm cho kiểm toán nội bộ
3.2. Tổ chức chức năng kiểm toán
nội bộ
3.2.1. Mô hình chung tổ chức hoạt
động kiểm toán nội bộ
3.2.2. Mô hình hoạt động của kiểm
toán nội bộ và cơ chế báo cáo kết
quả kiểm toán
3.2.3. Tổ chức nhóm kiểm toán
3.2.4. Chỉ đạo và kiểm soát thực
hiện chức năng kiểm toán nội bộ
3.3. Quản lý kiểm toán viên nội bộ
3.2.1. Yêu cầu và lựa chọn kiểm
toán viên nội bộ trong doanh
nghiệp
3.2.2. Tuyển dụng và đào tạo nhân
viên
3.2.3. Đánh giá và khuyến khích
nhân viên
Chương 4: Phương pháp tiếp cận
kiểm toán
4.1. Nhu cầu của quản trị và khả
năng đáp ứng của kiểm toán nội bộ
4.1.1. Quan hệ giữa nhà quản trị và

Giảng viên:

4

2

5

2

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Tạo tình huống
- Giải đáp thắc mắc của người
học
- Giao bài tập về nhà
Bài tập trắc nghiệm chương 3
Bài tập tự luận (bài 3.1, 3.2)
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
- Làm bài tập về nhà

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Tạo tình huống
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kiểm toán viên nội bộ
4.1.2. Trọng tâm của kiểm toán nội
bộ - Đáp ứng yêu cầu của quản lý
4.1.3. Phân loại những dịch vụ của
kiểm toán nội bộ
4.2. Phương pháp tiếp cận kiểm
toán của kiểm toán nội bộ
4.2.1. Tiếp cận theo các hệ thống
4.2.2. Tiếp cận theo mô hình tự
đánh giá rủi ro kiểm soát – CRSA
4.3. Phương pháp tiếp cận thực
hiện hoạt động tư vấn
4.3.1. Hoạt động tư vấn và phương
pháp tiếp cận thực hiện của kiểm
toán nội bộ
4.3.2. Trình tự chung thực hiện
hoạt động tư vấn
Chương 5: Lập kế hoạch và thực
hiện kiểm toán nội bộ
5.1. Thực hiện hoạt động kiểm toán
nội bộ
5.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán
5.1.2. Thiết kế chương trình kiểm
toán
5.1.3. Thực hiện các chương trình
kiểm toán
5.2. Kiểm soát thực hiện dự án
kiểm toán nội bộ
5.2.1. Kiểm soát theo lĩnh vực
kiểm toán
5.2.2. Kiểm soát các dự án kiểm
toán và đảm bảo chất lượng kiểm
toán
5.3. Sử dụng Giấy làm việc trong
kiểm toán nội bộ
5.3.1. Vai trò của giấy làm việc
trong kiểm toán nội bộ
5.3.2. Kết cấu và ghi chép giấy làm
việc

- Giải đáp thắc mắc của người
học

Số tiết
LT BT KT

- Giao bài tập về nhà (bài 4.1,
4.2, 4.3)
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận.
- Làm bài tập về nhà

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Tạo tình huống
- Giải đáp thắc mắc của người
học
- Giao bài tập về nhà (bài 5.1,
5.2, 5.3)
- Giao bài tập nhóm 2: Lập kế
hoạch kiểm toán dự án nhà máy
xi măng Hoàng Mai.
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận.
- Làm bài tập về nhà
- Nhóm 2 thuyết trình, các sinh
viên khác phản biện, đặt câu hỏi
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5.3.3. Tổ chức lưu trữ giấy làm
việc
5.3.4. Kiểm soát và đánh giá giấy
làm việc của kiểm toán viên
Chương 6: Thu thập bằng chứng
kiểm toán trong kiểm toán nội bộ
6.1. Thu thập bằng chứng kiểm
toán thích hợp trong kiểm toán nội
bộ
6.1.1. Phân loại bằng chứng kiểm
toán trong kiểm toán nội bộ
6.1.2. Kỹ thuậtthu thập bằng chứng
kiểm toán
6.2. Giới thiệu về Kỹ thuậtchọn
mẫu trong kiểm toán nội bộ
6.2.1. Quyết định chọn mẫu trong
kiểm toán nội bộ
6.2.2. Những Kỹ thuậtchọn mẫu
kiểm toán phổ biến
6.3. Vận dụng phương pháp chọn
mẫu trong kiểm toán nội bộ
6.3.1. Chọn mẫu thuộc tính
6.3.2. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ
6.3.3. Những Kỹ thuậtchọn mẫu
khác trong kiểm toán nội bộ
6.3.4. Cải thiện hiệu quả và hiệu
lực kiểm toán từ chọn mẫu kiểm
toán
Chương 7: Lập báo cáo kiểm
toán nội bộ
7.1. Khái quát về báo cáo kiểm
toán nội bộ
7.1.1. Mục đích của báo cáo kiểm
toán nội bộ
7.1.2. Phân loại báo cáo kiểm toán
nội bộ
7.1.3. Phương pháp tiếp cận viết
báo cáo kiểm toán nội bộ
7.1.4. Nguyên tắc lập báo cáo kiểm

Hoạt động dạy và học

Giảng viên:

Số tiết
LT BT KT

4

2

4

3

- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Tạo tình huống
- Giải đáp thắc mắc của người
học.
- Giao bài tập về nhà bài 6.1,
6.2, 6.3
- Bài tập nhóm số 3: Thu thập
bằng chứng kiểm toán của cuộc
kiểm toán báo cáo tài chính
Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận.
- Làm bài tập về nhà.
- Nhóm 3 thuyết trình, các sinh
viên khác phản biện, đặt câu hỏi.

Giảng viên:
- Thuyết giảng
- Truy vấn
- Tạo tình huống
- Giải đáp thắc mắc của người
học.
- Giao bài tập về nhà bài 7.1,
7.2, 7.3
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toán nội bộ
7.2. Lập báo cáo kiểm toán nội bộ
7.2.1. Trình bày nội dung của báo
cáo kiểm toán nội bộ
7.2.2. Trình tự viết báo cáo kiểm
toán nội bộ
7.3. Cải thiện hiệu quả quá trình
lập báo cáo kiểm toán nội bộ
7.3.1. Giải quyết những vấn đề
phát sinh trong lập báo cáo kiểm
toán nội bộ
7.3.2. Truyền thông hiệu quả đối
với kiểm toán nội bộ
7.3.3. Cải thiện tác động của kết
quả kiểm toán tới sự thay đổi trong
tổ chức
Tổng cộng

- Bài tập nhóm số 4: Lập báo
cáo kiểm toán

TT

Số tiết
LT BT KT

Sinh viên:
- Trả lời các câu hỏi truy vấn
- Giải quyết tình huống
- Nêu vấn đề thảo luận
- Làm bài tập về nhà
- Nhóm 4 thuyết trình, các sinh
viên khác phản biện, đặt câu hỏi.

30

14

1

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
TT
1

CĐR của học phần
Kiến thức:
+ Kiến thức cơ bản về kiểm toán nội bộ, kiến thức chuyên sâu về các phương
pháp, thủ tục kiểm toán nội bộ trong các giai đoạn kiểm toán.
+ Kiến thức về hệ thốngkiểm soát nội bộ.
+ Kiến thức về luật pháp và chuẩn mực kiểm toán nội bộ (chuẩn mực đạo đức
và chuẩn mực chuyên môn)

2

CĐR của
CTĐT
tương ứng

6

Kỹ năng:
+ Kỹ năng xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp (trong đó
có tổ chức kế toán), kỹ năng thiết lập các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu lực, hiệu
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp có đặc thù hoạt
động sản xuất kinh doanh khác nhau.
+ Kỹ năng thu thập, đánh giá bằng chứng kiểm toán .
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TT

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

+ Kỹ năng phản hồi kết quả kiểm toán nội bộ với nhà quản trị cấp cao đồng
thời đề xuất các ý tưởng, quan điểm về cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ mà
đặc biệt là hệ thống kế toán.
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán nội
bộ.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động
kiểm soát nội bộ.
+ Có khả năng tự định hướng trong việc thiết kế, vận hành hệ thống kiểm soát
nội bộ, định hướng các Kỹ thuậtkiểm toán phù hợp trong việc thu thập bằng
chứng kiểm toán khi môi trường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn
thay đổi.
+ Có khả năng đánh giá, phân tích tổng hợp bằng chứng kiểm toán để từ đó
đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến tính hiệu quả hiệu lực của hệ
thống kiểm soát nội bộ trong đó có hệ thống kế toán.
+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong triển
khai các Kỹ thuậtkiểm toán.
+ Có năng lực đánh giá và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và các Kỹ
thuậtkiểm toán khi thu thập bằng chứng kiểm toán.
+ Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính,
kiểm toán tuân thủ,kiểm toán hoạt đông, tư vấn thiết kế hệ thống kiểm soát nội
bộ.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:

500
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11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên:PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936811916
- Email:loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Trưởng Bộ môn

Trưởng khoa

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Trình độ đào tạo: Đại học

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
INTERNSHIP AND GRADUATION PAPERS
Mã số: ACC134
1. Số tín chỉ: 7 (0-7-21)
2. Số tiết: tổng: 400;trong đó LT: 0;BT 0;TN 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ,TT: 210
3. Thuộc chương trình đào tạo ngành:
- Môn bắt buộc cho ngành: kế toán
- Môn tự chọn cho ngành:
4. Phương pháp đánh giá:
Hình thức

Số lần

Mô tả

Bài tập ở nhà

0

Không

0

Không

Bài kiểm tra
trên lớp
Hoạt động

Nghiên cứu tại doanh

trên lớp

nghiệp

Thời gian

Trọng
số

14 tuần

20%

Tổng điểm quá trình
Thi cuối kỳ

1

Khóa luận tốt nghiệp từ 601-2 tuần sau
80 trang
khi kết thúc
Bảo vệ khóa luận tốt
học phần
nghiệp

20%
80%

- Hình thức/thời gian thi:Viết khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp.
Thời gian thi:
- Thành phần điểm: Điểm trung bình của người hướng dẫn, điểm của 2 phản biện và
điểm trung bình của Hội đồng chấm khóa luận.
- Thang điểm khóa luận:
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TT

Nội dung

Yêu cầu

Trình bày được các vấn đề lý
thuyết cơ bản liên quan đến đề
nghiên cứu
tài nghiên cứu.
Đặc điểm về tổ chức kinh
Trình bày được các đặc điểm
doanh và quản lí kinh
kinh doanh và QLKD chủ yếu có
1
doanh ở công ty ảnh hưởng ảnh hưởng đến vấn đề kế toán
đến đề tài nghiên cứu.
thuộc đề tài nghiên cứu.
Hình thức kế toán và tổ
Trình bày các chính sách kế toán
2 chức bộ máy kế toán trong
chủ yếu áp dụng tại công ty.
công ty
Trình bày quy trình thu thập, xử
Thực trạng kế toán tại công lý thông tin kế toán, các nguyên
3
ty theo đề tài nghiên cứu.
tắc kế toán được áp dụng, kết
quả đầu ra.
Nhận xét về công tác kế
Chỉ ra được các ưu điểm, tồn tại
4 toán và tổ chức kế toán tại của công tác kế toán và tổ chức
công ty
kế toán.
Đề xuất được các giải pháp hoàn
Các kiến nghị hoàn thiện
5
thiện công tác kế toán và tổ chức
công tác kế toán tại công ty
kế toán.
Tổng điểm
5. Điều kiện ràng buộc học phần
Khung lý thuyết về đề tài

Điểm

Thang đo
Bloom

1

Nhớ (10%)

0,5

Hiểu (10%)

0,5

Vận dụng
(10%)

2

Phân tích
(20%)

3

Đánh giá
(30%)

3

Sáng tạo
(30%)

10

100%

- Môn tiên quyết: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính I, kế toán tài chính II, kế toán
quản trị, phân tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính
- Học phần trước: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính I, kế toán tài chính II, kế toán
quản trị, phân tích báo cáo tài chính
- Học phần song hành: không
- Ghi chú khác: Không
6. Nội dung tóm tắt học phần
Tiếng Việt: Học phần khóa luận tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế,
tìm hiểu môi trường hoạt động của đơn vị, vận dụng những kiến thức đã được trang bị
trong nhà trường vào thực tiễn. Thông qua quá trình nghiên cứu, phân tích thực tế tại
đơn vị, sinh viên có điều kiện củng cố và hiểu sâu hơn được kiến thức đã học, biết cách
vận dụng lý thuyết để nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu và đánh giá thực tế, biết cách vận
dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế gắn với doanh
nghiệp.
Tiếng Anh:The module of internship and graduation paper provides students
opportunities to approach the practice, study the working environment of the enterprise
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and apply equipped knowledge at the university program into real situation. Through
the course of reality-based research and analysis accounting practice at the enterprises,
the student can enhance and obtain further understanding related to the instructed
knowledge, being able to put theories in to research, analysis, study and review of the
accounting practice. Additionally, they will receiving the capacity of giving solutions
for some accounting problems associated with the enterprise in practice.
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
TT
1

Họ tên
Nghiêm Văn Lợi

Học
hàm,
học vị

Điện thoại

PGS.TS

0936.811.916

Email
loinv@tlu.edu.vn

Chức
danh,
chức vụ
GVCC,
TBM

2

Vũ Thị Nam

Thạc sĩ

0912.199.696

namvt@tlu.edu.vn

Phó BM

3

Nguyễn Huy Mậu

Thạc sĩ

0989.468.924

maunh@tlu.edu.vn

Phó BM

4

Phạm Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

0914.824.418

thuyptt@tlu.edu.vn

Giảng viên

5

Bùi Văn Vịnh

Thạc sĩ

0944.736.555

vinhbv@tlu.edu.vn

Giảng viên

6

Ngô Thị Hải Châu

Thạc sĩ

0913.380.437

chaunth@tlu.edu.vn

Giảng viên

7

Tô Minh Hương

Tiến sĩ

0936.109.858

huongtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

8

Thiều Kim Cường

Thạc sĩ

0985.748.686

cuongtk@tlu.edu.vn

Giảng viên

9

Hoàng Thị Mai Lan

Thạc sĩ

0389.975.878

lanhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

10

Vũ Lê Lam

Thạc sĩ

0943.960.148

lamvl@tlu.edu.vn

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

0983.871.531

hangntkt@tlu.edu.vn

Giảng viên

12

Vũ Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

0984.962.887

thaovtp@tlu.edu.vn

Giảng viên

13

Vũ Thị Thu Phương

Thạc sĩ

0915.573.884

phuongvtt@tlu.edu.vn Giảng viên

14

Trịnh Thị Thanh Loan

Thạc sĩ

0773.359.553

loanttt@tlu.edu.vn

Giảng viên

15

Nguyễn T. Quỳnh Nga

Thạc sĩ

0976.800.279

ngantq@tlu.edu.vn

Giảng viên

16

Vũ Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

0946.93.0791

trangvth@tlu.edu.vn

Giảng viên

17

Lương Thị Giang

Thạc sĩ

0973.474.895

gianglt09@tlu.edu.vn

Giảng viên

18

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

0934.478.790

anhhtm@tlu.edu.vn

Giảng viên

19

Đào Thúy Hà

Tiến sĩ

0904.106.676

hadt@tlu.edu.vn

Giảng viên
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TT

Họ tên

Học
hàm,
học vị

Điện thoại

Chức
danh,
chức vụ

Email

20

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sĩ

0969.145.569

thuhangkt@tlu.edu.vn Giảng viên

21

Lê Thị Tâm

Tiến sĩ

0984.537.282

lethitam@tlu.edu.vn

Giảng viên

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo
Giáo trình: Các giáo trình của các học phần được sử dụng làm cơ sở cho nghiên cứu
thực tế: guyên lý kế toán, kế toán tài chính I, kế toán tài chính II, kế toán quản trị, phân
tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính
9. Nội dung chi tiết:
Tuần

1-3

Nội dung

Hoạt động dạy và học

1. Nghiên cứu tổng quan đặc điểm
kinh doanh, tổ chức quản lý sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp có ảnh
hưởng đến tổ chức kế toán
1.1. Quá trình thành lập và phát triển của
doanh nghiệp
1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp
2. Tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ
máy quản lý sản xuất kinh doanh

Nêu mục tiêu, nhiệm vụ
của sinh viên, quy định

TT

0

0

24

8

khóa luận.
Phê duyệt đề tài, hướng

16

dẫn đề cương, cách thu
thập dữ liệu, viết và
trình bày khóa luận theo
đề cương

doanh nghiệp

thực tập của sinh viên.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng

Sinh viên:

ban trong doanh nghiệp

Liên hệ với doanh

2.3. Tổ chức bộ máy kế toán của doanh

nghiệp, xin đến thực
tập, nghiên cứu đề

của doanh nghiệp

BT

của trường, kinh nghiệm
thực tập, quy định viết

Kiểm tra, giám sát việc

3. Quy trình kế toán một số hoạt động

LT

Giảng viên:

2.1. Tổ chức sản xuất kinh doanh của

nghiệp

Số tiết

cương, thực tập theo đề
cương và hướng dẫn của

0

0

40
8
16
16

0

0

56

giảng viên.

3.1. Kế toán tiền mặt, TGNH

8
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Tuần

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Số tiết
LT

BT

3.2. Kế toán vật liệu, thành phẩm, hàng

8

hóa
3.3. Kế toán bán hàng

8

3.4. Kế toán các khoản phải thu, phải trả

8

3.5. Kế toán tiền lương, các khoản trích
theo lương và tạm ứng

8

3.6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành
sản phẩm

8

Viết báo cáo tổng hợp, chọn đề tài
nghiên cứu cho khóa luận

4

0

0

4.1. Viết báo cáo tổng hợp kết quả
nghiên cứu thực tế từ tuần 1 đến tuần 3

5-8
9 - 11

TT

40
24

4.2. Đăng ký đề tài với giảng viên hướng
dẫn

8

4.3. Viết đề cương chi tiết sau khi được
phê duyệt đề tài

8

Nghiên cứu thực tế, thu thập dữ liệu
phục vụ cho viết khóa luận
Nghiên cứu thực tế, thu thập dữ liệu và
viết khóa luận

12 -

Gửi bản thảo khóa luận cho giảng viên

13

hướng dẫn đọc, góp ý

14

Hoàn thiện khóa luận theo góp ý của
giảng viên và nộp cho khoa
Tổng cộng

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần:
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0

0

160

0

0

120

0

0

400

CĐR của học phần

CĐR của
CTĐT
tương ứng

Học phần này giúp cho sinh viên hiểu sâu, củng cố các kiến thức về luật
pháp, kiến thức chuyên môn kế toán, tài chính đã học và vận dụng vào

1, 2, 3, 4, 5,
6

TT
1

Kiến thức:

thực tiễn.
2

Kỹ năng:
Phân tích, tổng hợp và nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu liên quan đến
tổ chức bộ máy kế toán, kế toán các hoạt động và các vấn đề liên quan
đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, tài chính trong đơn
vị thực tập, cụ thể:
Nghiên cứu đặc điểm hoạt động (SXKD) và tổ chức bộ máy kế toán và
công tác kế toán của đơn vị thực tập, đánh giá sự phù hợp giữa đặc điểm
hoạt động với tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán.
Nghiên cứu tổ chức và quy trình kế toán một số hoạt động chủ yếu của đơn vị
(kế toán tiền mặt, TGNH, kế toán TSCĐ, kế toán vật liệu, kế toán tiền lương,

7, 8, 9, 10,
11, 12

kế toán chi phí sản xuất, kế toán tiêu thụ sản phẩm, v.v…).
Đánh giá tình hình tổ chức và thực hiện công tác kế toán của đơn vị thực
tập trên các khía cạnh: sự phù hợp giữa tổ chức bộ máy và công tác kế
toán với đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động (SXKD) của đơn vị; sự
phù hợp của công tác kế toán với các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán;
mức độ đáp ứng thông tin cho quản trị doanh nghiệp của hệ thống kế toán.
- Biết cách giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp, giải quyết các vấn đề phát
sinh trong quá trình thực tập.
3

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Trong quá trình thực tập và viết khóa luận sinh viên sẽ học được các
kiến thức và kinh nghiệm thực tế để có thể dẫn dắt các hoạt động chuyên
môn, nghiệp liên quan đến kế toán, tài chính. Từ sự hiểu biết sâu sắc lý
thuyết, sinh viên có thể vận dụng sáng tạo lý thuyết để giải quyết các tình
huống kế toán, tài chính cụ thể ở doanh nghiệp.
- Môi trường thực tế tại doanh nghiệp sẽ giúp cho sinh viên khả năng tự
định hướng, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi, biết làm quen,
tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, không ngừng cập nhật kiến thức,
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13, 14, 15,
16

TT

CĐR của
CTĐT
tương ứng

CĐR của học phần
nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn kế toán, tài chính để đáp ứng
được đòi hỏi của doanh nghiệp.
- Yêu cầu nghiên cứu phát hiện và giải quyết các tình huống kế toán, tài
chính trong thực tế tại doanh nghiệp giúp cho sinh viên khả năng tổng hợp
và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến kế toán, tài chính từ
đó đề xuất các giải pháp cải thiện các hoạt động tài chính, kế toán tại
doanh nghiệp. Quá trình nghiên cứu thực tế tại doanh nghiệp cùng các
sinh viên khác đòi hỏi sinh viên năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy
động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn.
- Kiến thức và kinh nghiệm thu được trong quá trình nghiên cứu và tìm
hiểu và giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán, tài chính phát sinh
trong thực tế giúp cho sinh viên khả năng thực hiện và cung cấp các dịch
vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, bảo hiểm, đầu tư tài chính cho các
khách hàng.

4

Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội:
+ Rèn luyện thái độ đúng đắn, nghiêm túc, khách quan và khoa học trong
việc đánh giá thực tế tổ chức kế toán và công tác kế toán của đơn vị.

17

+ Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy của nhà trường và
của đơn vị thực tập.
11. Thông tin liên hệ của Bộ môn
A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 208 – Nhà A5, Trường đại học Thủy Lợi
B. Trưởng bộ môn:
- Họ và tên: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi
- Số điện thoại: 0936.811.916
- Email: loinv@tlu.edu.vn
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018
TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Văn Quang

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
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