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PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1. Một số thông tin về chương trình đào tạo 
- Tên chương trình 

    + Tiếng Việt:  Quản lý đất đai 

   + Tiếng Anh:  Land Administration 

- Trình độ đào tạo:  Đại học 

- Ngành đào tạo:  Quản lý đất đai 

- Mã số:  7 85 01 03 

- Thời gian đào tạo:  04 năm 

- Loại hình đào tạo:  Chính quy 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp 

    + Tiếng Việt:  Kỹ sư Quản lý đất đai 

   + Tiếng Anh:  Engineer of Land Administration 

1.2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân Quản lý đất đai đạt được các mục tiêu sau: 
MT1: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 

đất đai; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự 

nhiên và xã hội trong quản lý, sử dụng đất để phát triển kiến thức mới; có kiến 
thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý và sử dụng đất. 

MT2: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng 
những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong 

quản lý đất đai; có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các chủ đề quen 

thuộc trong công việc ngành quản lý đất đai; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn 

đạt, xử lý một số tình huống trong quản lý đất đai thường gặp; có thể viết được 
báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất 

đai. 
MT3: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định 
hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng 
đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một 

số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 
trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy 

mô trung bình. 
     MT4: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách 

nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây 
dựng đất nước. 
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     MT5: Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn. 

1.3. Đối tượng, tiêu chí tuyển sinh: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt 

điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường. 

1.4. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

1.5.Điều kiện tốt nghiệp 
Thực hiện theo Điều 28 của Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 3473/QĐ-TĐHHN ngày 03 tháng 11 năm 
2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

  



3 

 

PHẦN 2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

2.1. Kiến thức 

* Kiến thức Đại cương 
KT1:  Hiểu được các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và những kiến thức trong lĩnh 
vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; hiểu được 

kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, ngoại ngữ, tin học đại cương, làm nền tảng để tiếp 
thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

* Kiến thức Cơ sở ngành 
KT2: Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích và đánh giá được hiện trạng 

tài nguyên đất đai, số lượng và chất lượng đất đai, tiềm năng đất đai để quản lý và sử 

dụng đất hiệu quả, bền vững. 

*Kiến thức Ngành  
KT3: Hiểu và áp dụng được hệ thống pháp luật cũng như các văn bản dưới luật 

đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai để tổ chức thực hiện 

các nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý đất đai, bao gồm: tổ chức xây dựng và thực 
hiện quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận, thống kê, kiểm kê đất đai, giải quyết các tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, phân tích được thị trường bất động sản và từ đó 

đề xuất các giải pháp hiệu quả trong thực tiễn 

* Kiến thức thực tập và đồ án tốt nghiệp 
KT4: Vận dụng thành thạo các kiến thức đã học để tổ chức thực hiện các quy 

trình chuyên môn trong quản lý nhà nước về đất đai tại các cơ quan, địa phương thực 

tập. 

* Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học 
KT5: Đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 theo khung châu Âu (hoặc tương 

đương). 

KT7: Đạt chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 
KN1: Vận dụng thành thạo được các các văn bản pháp quy và chính sách của nhà 

nước về lĩnh vực quản lý đất đai như để thực hiện các công việc của cán bộ chuyên 
môn trong hệ thống quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương  tới các cấp cơ sở.  

KN2: Thành thạo trong việc tìm kiếm và sử dụng thông tin trong lĩnh vực quản lý và 
sử dụng đất đai; biết phân tích, tổng hợp các thông tin liên quan đến tài chính đất, giá 

trị kinh tế của thửa đất;  
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KN3: Biết ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản lý đất đai, 
sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.  

KN4: Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề trong công việc chuyên môn 
sáng tạo, hiệu quả 

2.2.2. Kỹ năng mềm 
KN5: Có kỹ năng làm việc theo nhóm và khả năng độc lập trong nghiên cứu và tác 

nghiệp; giao tiếp cộng đồng, truyền đạt thông tin; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn 
thuyết và ứng xử giao tiếp về lĩnh vực quản lý đất đai; có kỹ năng hoạt động và cộng 

tác trong một tập thể đa ngành, đa lĩnh vực.  
KN6: Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo để tổng hợp, phân tích và đề xuất các chính 

sách, biện pháp phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc 
lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai có hiệu quả.  

2.3. Về phẩm chất đạo đức 
* Phẩm chất đạo đức cá nhân 
ĐĐ1: Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, 
sẵn sàng nhận nhiệm vụ.  

ĐĐ2: Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để 
hoàn thành nhiệm vụ.  

ĐĐ3: Chấp hành tốt đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị. 

ĐĐ4: Có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác lâu dài. 

* Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 
ĐĐ5: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp 
luật của nhà nước, đặc biệt là các quy định của pháp luật về đất đai; Có ý thức học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;  
ĐĐ6: Phẩm chất đạo đức xã hội: Có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường, đất đai. Hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong giao tiếp với cộng đồng 

* Phẩm chất đạo đức xã hội 
ĐĐ7: Có lòng yêu nước, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

ĐĐ8: Hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong giao tiếp với cộng đồng. 
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PHẦN 3. MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ  

CHUẨN ĐẦU RA 

 

CHUẨN ĐẦU RA  
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 

1.Kiến thức 

KT1 x       x 

KT2 x         

KT3 x x     x 

KT4 x x x   x 

KT5 x x x   x 

KT6       x   

KT7   x x x   

2.Kỹ năng 

KN1 x x x   x 

KN2 x x x   x 

KN3 x x x   x 

KN4 x x x   x 

KN5 x x x   x 

KN6   x x   x 

3. Phẩm chất 
đạo đức 

ĐĐ1       x   

ĐĐ2       x   

ĐĐ3       x   

ĐĐ4           

ĐĐ5       x   

ĐĐ6       x   

ĐĐ7           

ĐĐ8           
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PHẦN4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

4.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích luỹ 130 

Trong đó:   

- Khối kiến thức Giáo dục đại cương 
(Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

35 

           + Bắt buộc:  (33) 

           + Tự chọn:  (02) 

- Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 95 

• Kiến thức cơ sở ngành 34 

           + Bắt buộc:  (28) 

           + Tự chọn:  (06) 

• Kiến thức ngành 49 

           + Bắt buộc:  (33) 

           + Tự chọn:  (16) 

• Kiến thức thực tập và đồ án tốt nghiệp 12 

4.2. Khung chương trình đào tạo 

      Ký hiệu:      -    LT : Lý thuyết 

- TL, TH, TT: Thảo luận, thực hành, thực tập 

TT Tên học phần 
Mã  

học phần 
Tổng 
sốTC 

Số giờTC Mã  
học phần 
tiên quyết LT 

TL,TH, 
TT 

Tự 
học 

I Khối kiến thức giáo dục đại cương  35     

I.1  Lý luận chính trị  10     

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 1 

LTML2101 2 21 09 60  

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

LTML2102 3 30 15 90 LTML2101 

3. Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

LTĐL2101 3 32 13 90 LTTT2101 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh  LTTT2101 2 21 09 60 LTML2102 

I.2  Khoa học xã hội  6     

I.2.1 Bắt buộc  4     

5. Pháp luật đại cương LTPL2101 2 20 10 60  

6. Kỹ năng mềm KTQU2151 2 20 10 60  

I.2.2 Tự chọn  2/6     
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TT Tên học phần 
Mã  

học phần 
Tổng 
sốTC 

Số giờTC Mã  
học phần 
tiên quyết LT 

TL,TH, 
TT 

Tự 
học 

7. Phong thủy trong quy hoạch đất đai QĐKĐ2211  2 22 8 60  

8. Xã hội học đại cương QĐĐC2201 2 20 10 60  

9. Địa lý kinh tế Việt Nam KĐHO2202 2 20 10 60  

I.3 Ngoại ngữ  8     

10. Tiếng Anh 1 NNTA2101 3 10 35 90  

11. Tiếng Anh 2 NNTA2102 3 10 35 90 NNTA2101 

12. Tiếng Anh 3 NNTA2103 2 6 24 60 NNTA2102 

I.4 Khoa học tự nhiên – Tin học  11     

13. Toán cao cấp 1 KĐTO2101 3 27 18 90  

14. Toán cao cấp 2 KĐTO2102 2 15 15 60 KĐTO2101 

15. Tin học đại cương CTKH2151 2 20 10 60  

16. Hóa học đại cương KĐHO2101 2 16 14 60  

17. Xác suất thống kê KĐTO2106 2 15 15 60  

I.5  Giáo dục thể chất  5     

I.6  Giáo dục quốc phòng-an ninh  8     

II 
Khối kiến thức giáo dục chuyên 
nghiệp 

 95     

II.1 Kiến thức cơ sở ngành  34     

II.1.1 Bắt buộc  28     

18. Trắc địa cơ sở TBTĐ2351 3 32 13 90 KĐTO2102 

19. Đo đạc địa chính TBTĐ2352 3 37 8 90 TBTĐ2351 

20. Khoa học đất (*) QĐKĐ2302 3 31 14 90  

21. Quản lý tài nguyên môi trường MTQM2351 2 16 14 60  

22. Hệ thống thông tin địa lý TBAB2351 2 20 10 60  

23. Quản lý nhà nước về đất đai QĐQN2301 2 24 6 60 LTML2102 

24. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế, xã hội 

QĐKĐ2303 2 22 8 60  

25. Quản lý và sử dụng đất trong điều 
kiện biến đổi khí hậu 

QĐKĐ2304 2 22 8 60 QĐQN2301 
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TT Tên học phần 
Mã  

học phần 
Tổng 
sốTC 

Số giờTC Mã  
học phần 
tiên quyết LT 

TL,TH, 
TT 

Tự 
học 

26. Sử dụng đất và kinh tế đất QĐKĐ2305 2 21 9 60 QĐKĐ2302 

27. Bản đồ học TBAB2352 2 27 3 60 TBTĐ2351 

28. Quy hoạch nông nghiệp và phát triển 
nông thôn 

QĐKĐ2306 3 36 9 90 QĐKĐ2303 

29. Lập và quản lý dự án đầu tư trong 
lĩnh vực đất đai 

QĐĐC2302 2 22 8 60 QĐQN2301 

II.1.2 Tự chọn  6/12     

30. Hóa học đất QĐKĐ2407 2 22 8 60 KĐHO2101 

31. Đánh giá đất QĐKĐ2408 2 20 10 60 QĐKĐ2302 

32. Quy hoạch đô thị QĐKĐ2409 2 18 12 60 QĐKĐ2303 

33. Cơ sở viễn thám TBAB2453 2 22 8 60 TBTĐ2351 

34. Quy hoạch cảnh quan QĐKĐ2410 2 23 7 60 QĐKĐ2303 

35. Đánh giá tác động môi trường MTQM2452 2 20 10 60 MTQM2351 

II.2 Kiến thức ngành  49     

II.2.1 Bắt buộc  33     

36. Chính sách đất đai QĐQN2502 3 30 15 90 LTPL2101 

37. Tiếng Anh chuyên ngành NNTA2554 3 11 34 90 NNTA2103 

38. Thống kê đất đai QĐQN2503 2 20 10 60 QĐQN2502 

39. Giao đất QĐQN2504 2 20 10 60 QĐQN2502 

40. Đăng ký đất đai QĐQN2505 3 30 15 90 QĐQN2504 

41. Cơ sở dữ liệu đất đai QĐĐC2503 3 28 17 90 TBAB2351 

42. Thanh tra đất đai và xây dựng QĐQN2506 3 32 13 90 QĐQN2505 

43. Tin học ứng dụng trong quản lý đất 
đai 1(*) 

QĐĐC2504 3 13 32 90 QĐĐC2503 

44. Tin học ứng dụng trong quản lý đất 
đai 2 

QĐĐC2505 3 18 27 90 QĐĐC2504 

45. Thực tập trắc địa cơ sở TBTĐ2553 2  30 60 TBTĐ2351 

46. Thực tập đo đạc địa chính TBTĐ2554 3  45 90 TBTĐ2352 

47. Thực tập Đăng ký thống kê đất đai QĐQN2507 3  45 40 QĐQN2505 

II.2.1 Tự chọn  16/32     
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TT Tên học phần 
Mã  

học phần 
Tổng 
sốTC 

Số giờTC Mã  
học phần 
tiên quyết LT 

TL,TH, 
TT 

Tự 
học 

 Chuyên sâu về Quản lý đất đai  16     

48. Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép 
môi trường(*) 

QĐKĐ2611 3 31 14 90 QĐKĐ2303 

49. Định giá đất QĐQN2608 2 20 10 60 QĐQN2502 

50. Tài chính đất đai QĐQN2609 2 18 12 60 QĐQN2502 

51. Quản lý thị trường bất động sản QĐQN2610 2 22 8 60 QĐQN2502 

52. Dịch vụ công về đất đai QĐQN2611 2 22 8 60 QĐQN2505 

53. Kỹ năng       

54. Thực tập quy hoạch sử dụng đất QĐKĐ2612 3  45 40 QĐKĐ2611 

55. Thực tập tin học ứng dụng trong 
quản lý đất đai 

QĐĐC2606 2  30 30 QĐĐC2505 

 Chuyên sâu về Địa chính  16     

56. Chính sách nhà ở QĐQN2612 2 20 10 60 LTPL2101 

57. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn (*) QĐKĐ2613 2 22 8 60 QĐKĐ2303 

58. Điều vẽ ảnh TBAB2654 3 30 15 90 TBAB2352 

59. Trắc địa công trình TBTC2651 3 33 12 90 TBTĐ2351 

60. Kinh doanh bất động sản QĐĐC2607 2 21 9 60 QĐQN2612 

61. Thực tập quy hoạch điểm dân cư 
nông thôn 

QĐKĐ2614 2  30 40 QĐKĐ2613 

62. Thực tập điều vẽ ảnh TBAB2655 2  30 60 TBAB2654 

II.3 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp  12     

63. Thực tập tốt nghiệp QĐQN2713 6  90   

64. Đồ án tốt nghiệp QĐQN2814 6  90   

 Các môn thay thế Đồ án tốt nghiệp  6     

65. Hồ sơ địa chính QĐQN2815 3 28 17 90 QĐQN2505 

66. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo về đất đai 

QĐQN2816 3 10 35 90 QĐQN2506 

Tổng cộng 
 130/ 

162 
    

Ghi chú: (*) Các học phần đề xuất giảng dạy bằng tiếng Anh 
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4.3. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần để đạt được chuẩn đầu ra 

CÁC HỌC PHẦN TRONG  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra 

1.Kiến thức 2.Kỹ năng 3. Phẩm chất đạo đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 ĐĐ5 ĐĐ6 ĐĐ7 ĐĐ8 

I 
Khối lượng kiến thức giáo 
dục đại cương 

                                    
      

I.1 Lý luận chính trị                                           

1 
Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 1 

x                         x x x   x   x   

2 
Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

x                         x x x   x   x   

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh x                         x x x   x   x x 

4 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

x                         x x x   x   x x 

I.2 Khoa học xã hội                                           

  Bắt buộc                                           
5 Pháp luật đại cương x                         x x x   x   x   
6 Kỹ năng mềm                     x x x x x x   x   x x 

  Tự chọn                                           

7 
Phong thủy trong quy hoạch 
đất đai 

  x                       x x x   x       

8 Xã hội học đại cương   x                       x x x   x   x x 
9 Địa lý kinh tế Việt Nam   x                       x x x   x   x   

I.3 Ngoại ngữ                                           
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CÁC HỌC PHẦN TRONG  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra 

1.Kiến thức 2.Kỹ năng 3. Phẩm chất đạo đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 ĐĐ5 ĐĐ6 ĐĐ7 ĐĐ8 

10 Tiếng Anh 1           x               x x x   x       
11 Tiếng Anh 2           x               x x x   x       
12 Tiếng Anh 3           x               x x x   x       

I.4 Khoa học Tự nhiên - Tin Học                                           

13 Toán cao cấp 1   x                       x x x   x       
14 Toán cao cấp 2   x                       x x x   x       
15 Tin học đại cương   x         x     x       x x x   x       

16 Hóa học đại cương   x                       x x x   x       
17 Xác suất thống kê   x                       x x x   x       

I.5 Giáo dục thể chất                           x x x x x       

I.6 Giáo dục quốc phòng-an ninh x                         x x x x x       

II 
Khối kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp 

                                          

II.1 Kiến thức cơ sở ngành                                           
II.1.1 Bắt buộc                     

 
                    

18 Trắc địa cơ sở     x               x     x x x   x       

19 Khoa học đất     x               x     x x x   x       

20 
Quản lý tài nguyên môi 
trường 

    x               x     x x x   x x     

21 Đo đạc địa chính     x               x     x x x   x       
22 Quản lý nhà nước về đất đai x   x x x       x   x     x x x   x   x   
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CÁC HỌC PHẦN TRONG  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra 

1.Kiến thức 2.Kỹ năng 3. Phẩm chất đạo đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 ĐĐ5 ĐĐ6 ĐĐ7 ĐĐ8 

23 
Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế, xã hội 

    x   x       x   x     x x x   x       

24 Hệ thống thông tin địa lý     x               x     x x x   x       

25 
Quản lý và sử dụng đất 
trong điều kiện biến đổi khí 
hậu 

    x               x     x x x   x x     

26 Sử dụng đất và kinh tế đất     x               x     x x x   x x     
27 Bản đồ học     x               x     x x x   x       

28 
Quy hoạch nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 

    x   x       x   x     x x x   x x     

29 
Lập và quản lý dự án đầu tư 
trong lĩnh vực đất đai 

    x   x       x   x   x x x x   x       

II.1.2 Tự chọn                                           

30 Hóa học đất     x               x     x x x   x       
31 Đánh giá đất     x               x     x x x   x       
32 Quy hoạch đô thị     x   x       x   x     x x x   x       
33 Cơ sở viễn thám     x   x       x   x     x x x   x       
34 Quy hoạch cảnh quan     x   x       x   x     x x x   x       

35 
Đánh giá tác động môi 
trường 

    x   x       x   x     x x x   x x     

II.2 Kiến thức ngành                                           
II.2.1 Bắt buộc                                           

36 Chính sách đất đai       x x     x x   x     x x x   x   x   
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CÁC HỌC PHẦN TRONG  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra 

1.Kiến thức 2.Kỹ năng 3. Phẩm chất đạo đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 ĐĐ5 ĐĐ6 ĐĐ7 ĐĐ8 

37 Tiếng Anh chuyên ngành           x         x     x x x   x       
38 Cơ sở dữ liệu đất đai       x x     x x x x     x x x   x       
39 Thống kê đất đai       x x     x x   x     x x x   x       
40 Giao đất       x x     x x   x     x x x   x       

41 
Tin học ứng dụng trong 
quản lý đất đai 1 

      x x     x x x x     x x x   x       

42 Đăng ký đất đai       x x     x x   x     x x x   x       

43 
Thanh tra đất đai và xây 
dựng 

      x x     x x   x     x x x   x       

44 
Tin học ứng dụng trong 
quản lý đất đai 2 

      x x     x x x x     x x x   x       

45 Thực tập trắc địa cơ sở       x x     x x x x x   x x x   x       
46 Thực tập đo đạc địa chính       x x     x x x x x   x x x   x       

47 
Thực tập Đăng ký thống kê 
đất đai 

      x x     x x x x x   x x x   x       

II.2.1 Tự chọn                                           

  
Hướng chuyên sâu về Quản 
lý đất đai 

                                          

48 
Quy hoạch sử dụng đất lồng 
ghép môi trường 

      x x     x x   x     x x x   x x     

49 Định giá đất       x x     x x   x     x x x   x       
50 Tài chính đất đai       x x     x x   x     x x x   x       
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CÁC HỌC PHẦN TRONG  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra 

1.Kiến thức 2.Kỹ năng 3. Phẩm chất đạo đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 ĐĐ5 ĐĐ6 ĐĐ7 ĐĐ8 

51 
Thực tập quy hoạch sử dụng 
đất 

      x x     x x x x x   x x x   x       

52 
Quản lý thị trường bất động 
sản 

      x x     x x   x     x x x   x       

53 Dịch vụ công về đất đai       x x     x x   x     x x x   x       

54 
Thực tập tin học ứng dụng 
trong quản lý đất đai 

      x x     x x x x x   x x x   x       

  
Hướng chuyên sâu về Địa 
chính 

                                          

55 Chính sách nhà ở       x x     x x   x     x x x   x       

56 
Quy hoạch điểm dân cư 
nông thôn 

      x x     x x   x     x x x   x       

57 Điều vẽ ảnh       x x     x x   x     x x x   x       
58 Trắc địa công trình       x x     x x   x     x x x   x       

59 Kinh doanh bất động sản       x x     x x   x     x x x   x       

60 
Thực tập quy hoạch điểm 
dân cư nông thôn 

      x x     x x x x x   x x x   x       

61 Thực tập điều vẽ ảnh       x       x     x x   x x x   x       

II.3 Thực tập và đồ án tốt nghiệp                                           

62 Thực tập tốt nghiệp         x     x x   x x   x x x   x       
63 Đồ án tốt nghiệp         x     x x   x x   x x x   x       

 
Các môn thay thế đồ án tốt 
nghiệp 
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CÁC HỌC PHẦN TRONG  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra 

1.Kiến thức 2.Kỹ năng 3. Phẩm chất đạo đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 ĐĐ4 ĐĐ5 ĐĐ6 ĐĐ7 ĐĐ8 

64 Hồ sơ địa chính         x     x x   x     x x x   x       

65 
Giải quyết tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo về đất đai 

        x     x x   x     x x x   x       
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4.4. Dự kiến phân bổ số học phần theo học kỳ (học đúng tiến độ) 

TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương         

I.1 Lý luận chính trị          

1.  Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

LTML2101 2        

2.  Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

LTML2102  3       

3.  Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

LTĐL2101    3     

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh  LTTT2101   2      

5.  Pháp luật đại cương LTPL2101 2        

6.  Kỹ năng mềm KTQU2151 2        

7. 7Tự chọn kiến thức đại cương    2/6      

8.  Tiếng Anh 1 NNTA2101 3        

9.  Tiếng Anh 2 NNTA2102  3       

10.  Tiếng Anh 3 NNTA2103   2      

11.  Toán cao cấp 1 KĐTO2101 3        

12.  Toán cao cấp 2 KĐTO2102  2       

13.  Tin học đại cương CTKH2151 2        

14.  Hóa học đại cương KĐHO2101 2        

15.  Xác suất thống kê KĐTO2106   2      

16. 6 Giáo dục thể chất  1 1 1 2     

17.   Giáo dục quốc phòng-an ninh  8        

18.  Trắc địa cơ sở TBTĐ2351  3       

19.  Khoa học đất (*) QĐKĐ2302   3      

20.  Quản lý tài nguyên môi trường MTQM2351  2       

21.  Đo đạc địa chính TBTĐ2352   3      

22.  Quản lý nhà nước về đất đai QĐQN2301   2      

23.  Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế, xã hội 

QĐKĐ2303  2       

24.  Hệ thống thông tin địa lý TBAB2351    2     
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.  Quản lý và sử dụng đất trong 
điều kiện biến đổi khí hậu 

QĐKĐ2304    2     

26.  Sử dụng đất và kinh tế đất QĐKĐ2305    2     

27.  Bản đồ học TBAB2352    2     

28.  Quy hoạch nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 

QĐKĐ2306    3     

29.  Lập và quản lý dự án đầu tư 
trong lĩnh vực đất đai 

QĐĐC2302     2    

30.  Tự chọn Cơ sở ngành      6/12    

31.  Hóa học đất      2    

32.  Đánh giá đất      2    

33.  Quy hoạch đô thị      2    

34.  Chính sách đất đai QĐQN2502     3    

35.  Tiếng Anh chuyên ngành NNTA2554      3   

36.  Cơ sở dữ liệu đất đai QĐĐC2503     3    

37.  Thống kê đất đai QĐQN2503      2   

38.  Giao đất QĐQN2504      2   

39.  Tin học ứng dụng trong quản 
lý đất đai 1 (*) 

QĐĐC2504      3   

40.  Đăng ký đất đai QĐQN2505       3  

41.  Thanh tra đất đai và xây dựng QĐQN2506       3  

42.  Tin học ứng dụng trong quản 
lý đất đai 2 

QĐĐC2505       3  

43.  Thực tập trắc địa cơ sở TBTĐ2553   2      

44.  Thực tập đo đạc địa chính TBTĐ2554    3     

45.  Thực tập Đăng ký thống kê đất 
đai 

QĐQN2507        3 

 
Tự chọn Chuyên sâu về Quản 

lý đất đai          

46.  Quy hoạch sử dụng đất lồng 
ghép môi trường (*) 

QĐKĐ2611     3    

47.  Định giá đất QĐQN2608      2   

48.  Tài chính đất đai QĐQN2609      2   

49.  Thực tập quy hoạch sử dụng QĐKĐ2612      3   
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

đất 

50.  Quản lý thị trường bất động 
sản 

QĐQN2610       2  

51.  Dịch vụ công về đất đai QĐQN2611       2  

52.  Thực tập tin học ứng dụng 
trong quản lý đất đai 

QĐĐC2606       2  

 
Tự chọn Chuyên sâu về Địa 

chính          

53.  Chính sách nhà ở QĐQN2612      2   

54.  Quy hoạch điểm dân cư nông 
thôn (*) 

QĐKĐ2613     2    

55.  Điều vẽ ảnh TBAB2654      3   

56.  Trắc địa công trình TBTC2651      3   

57.  Kinh doanh bất động sản QĐĐC2607       2  

58.  Thực tập quy hoạch điểm dân 
cư nông thôn 

QĐKĐ2614       2  

59.  Thực tập điều vẽ ảnh TBAB2655       2  

60.  Thực tập tốt nghiệp QĐQN2713        6 

61.  
Đồ án tốt nghiệp/Các học phần 

thay thế 
        6/12 

Tổng cộng (**) 130/162  16 15 18/21 17 17/23 17/27 15/21 15/21 

Ghi chú: (**) Không kể GDTC và GDQP-AN 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

4.5. Đề cương các học phần 
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4.5.1. Hóa học đại cương        2 TC 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 
 Tiếng Việt: Hóa học đại cương 
 Tiếng Anh: General chemistry   

- Mã học phần: KĐHO2101 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ đại học, các ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý 

đất đai, Địa chất, Biến đổi khí hậu, Tài nguyên nước và Quản lý biển. 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
□ 

Kiến thức cơ sở ngành  
□ 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

□ 
Bắt buộc  
 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc 
□ 

Tự chọn 
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   16 tiết 
 Bài tập:     11 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm: 02 tiết 
 Kiểm tra:     01 tiết 

- Thời gian tự học:     60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học đại cương. 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
- Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về cơ sở lý thuyết các quá trình hóa 
học, đồng thời hiểu và trình bày được các công thức, các đại lượng quan trọng trong 
nội dung kiến thức của từng chương. 

+ Sinh viên vận dụng được các kiến thức lý thuyết về Hóa học đại cương vào 
lĩnh vực chuyên môn mà sinh viên sẽ được đào tạo. 

- Về kĩ năng: 
+ Sinh viên áp dụng được những kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết các 

dạng bài tập trong chương trình. 
+ Áp dụng kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn có liên quan đến hoá học. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: 
+ Hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. 
+ Trau dồi khả năng vận dụng kiến thức của các môn học có liên quan với nhau. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  
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 Học phần Hóa học đại cương  nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về các vấn đề: 

- Nhiệt động học của một số quá trình hóa học. 
- Động hóa học và xúc tác. 
- Hiện tượng cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng hóa học. 
- Dung dịch và các kiến thức liên quan. 
- Một số quá trình điện hóa học. 
- Hiện tượng bề mặt – dung dịch keo. 

Các kiến thức đại cương này giúp cho sinh viên học tiếp các kiến thức cơ sở của 
hóa học như hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa học phân tích v.v, cũng như vận dụng 
sự hiểu biết này đối với việc nghiên cứu các chuyên ngành có liên quan đến hóa học 
như môi trường, quản lý đất đai, khí tượng thủy văn, khoa học biển, biến đổi khí hậu, 
địa chất và nhiều chuyên ngành khác. 
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 
1. Lê Ngọc Anh (chủ biên), 2014, Hóa học đại cương, NXB ĐHQG HN. 
2. Nguyễn Hạnh, 2012, Cơ sở lý thuyết Hóa học, Phần II, NXB GD VN. 
3. Lê Mậu Quyền, 1995, Cơ sở lý thuyết Hóa học, Phần bài tập, NXB KH&KT. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1. Vũ Đăng Độ (chủ biên), 2011, Bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình Hóa học, 

NXB Giáo dục Việt Nam. 
2. Đào Đình Thức, 2011, Hóa học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Môn học này được coi là môn học cơ bản nhất của Hóa học, chính vì vậy sinh viên 

cần hiểu rõ các khái niệm, định luật cơ bản và vận dụng vào trường hợp cụ thể. Do đó 
giảng viên sử dụng phương pháp giảng viên thuyết trình, thảo luận nhóm là chính. Giảng 
viên hướng dẫn các phần khó hiểu tại lớp, phần dễ hiểu hướng dẫn sinh viên tự học ở nhà. 
Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn học này. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên chuẩn bị bài học ở nhà theo hướng dẫn của giảng viên. 

 Tại lớp, giảng viên cùng sinh viên trao đổi các vấn đề đã chuẩn bị ở nhà. 

 Vận dụng các kiến thức để làm các dạng bài tập cơ bản tương ứng với từng nội 
dung chính của môn học. 

 Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 
7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 
điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 
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8.2. Điểm thi kết thúc học phần:Trọng số 60% 
- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 
với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1.  
Đại cương về nhiệt động học 

4 2 1 7 14 
 

1.1. Nguyên lý I của nhiệt động học và áp 
dụng vào Hóa học 

1.1.1. Các khái niệm: Hệ nhiệt động học, 
trạng thái, quá trình, hàm trạng thái, 
nhiệt , công, qui ước dấu nhiệt động học 

1.1.2. Nội năng. Nguyên lý I của nhiệt 
động học 

1.1.3. Áp dụng nguyên lý I của nhiệt động 
học vào Hóa học 

2   2 4 - Đọc TLC 
(1) từ trang 
13-43 

 

- Làm bài 
tập trang 44-
48 TLC (1) 

1.2. Nguyên lý II của nhiệt động học và áp 
dụng vào Hóa học. 

1.2.1. Khái niệm entropi. Nguyên lý II của 
nhiệt động học 

1.2.2. Thế nhiệt động đẳng nhiệt, đẳng áp. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến thế nhiệt động 
đẳng nhiệt, đẳng áp 

1.2.3. Cách tính G của phản ứng và xác 
định chiều diễn biến của quá trình hoá học 

2   2 4 

1.3. Bài tập chương 1  2  2 4 

1.4. Thảo luận 
  1 1 2 Thảo luận 

các bài tập 
khó 

Chương 2. 
Đại cương về động hóa học 

1,5 2  3,5 7  

2.1. Một số khái niệm (Tốc độ phản ứng, 
phân tử số, bậc riêng phần, bậc toàn phần 
của phản ứng) 

0,5   0,5 2 
 

- Đọc và làm 
bài tập trong 
TLC (1) từ 
trang 49-62 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản 0,5   0,5 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 
với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ứng. 

2.3. Phương trình động học của các phản ứng 
có bậc đơn giản 

2.3.1. Phương trình động học của phản 
ứng bậc 1 

2.3.2. Phương trình động học của phản 
ứng bậc 2 

0,5   0,5 1 

2.4. Bài tập chương 2  2  2 4 

Chương 3. Cân bằng hóa học 1,5 2 2 5,5 11  
3.1. Các khái niệm 

3.1.1. Phản ứng thuận nghịch 
3.1.2. Cân bằng hóa học 
3.1.3. Phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff  

và hằng số cân bằng 

1   1 2 - TLC (1) từ 
trang 63-78 

3.2. Sự chuyển dịch cân bằng 
3.2.1. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le 

Châttelier 
3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân 

bằng hóa học 

0,5   0,5 1 

3.3. Bài tập chương 3  2  2 4 

Kiểm tra    1 1 2 

Thảo luận 
  1 1 2 Chữa bài 

kiểm tra 

Chương 4: Dung dịch 4 3  7 14  
4.1. Một số khái niệm  

4.1.1.Một số định nghĩa: Dung dịch, dung 
dịch bão hòa, dung dịch lý tưởng, nhiệt 
hòa tan 

4.1.2. Nồng độ của dung dịch 
4.1.3.Quá trình hòa tan, độ hòa tan 

0,5   0,5 1 Đọc và làm 
bài tập trong 
TLC (1) từ 

trang 79-112 

4.2. Tính chất của dung dịch 
4.2.1. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch 
4.2.2. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc 

của dung dịch 
4.2.3. Áp suất thẩm thấu 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 
với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4.3. Dung dịch chất điện li 
 4.3.1. Khái niệm về chất điện li, Độ điện 

li. Hằng số điện li 
4.3.2. Cân bằng trong dung dịch 

3,5   3,5 7 

4.4. Bài tập chương 4  3  3 6 

Chương 5. 
Các quá trình điện hóa học 

3 2  5 10  

5.1.Pin điện hóa 
5.1.1. Khái niệm về pin điện hóa và điện cực 
5.1.2. Sức điện động của pin. 
5.1.3. Thế điện cực và cách xác định thế 
điện cực. Phương trình Nernst 
5.1.4. Xác định hằng số cân bằng và 
chiều của phản ứng oxi – hóa khử dựa 
vào thế điện cực 

2,5   2,5 5 Đọc và làm 
bài tập trong 
TLC (1) từ 
trang 113-

137 
 

5.2. Sự điện phân 
5.2.1. Khái niệm về sự điện phân 
5.2.2. Sự phân cực 
5.2.3. Thế phân hủy và quá thế 
5.2.4. Điện phân chất điện li 
5.2.5. Định luật Faraday 

0,5   0,5 1 Đọc TLC 
(2), trang 
207-231 

5.3. Bài tập chương 5  2  2 4 

Chương 6. Hiện tượng bề mặt và dung 
dịch keo 

2   2 4  

6.1. Hiện tượng bề mặt và năng lượng bề 
mặt 

6.1.1. Hiện tượng bề mặt 
6.1.2. Năng lượng bề mặt 
6.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng 

lượng bề mặt 

0,5   0,5 1 - Đọc TLC 
(1) từ trang 
138-144. 
- Đọc thêm 
trong TLC 
(2), trang 
163-182. 6.2. Sự hấp phụ và hấp thụ 

6.2.1. Định nghĩa 
6.2.2. Hấp phụ vật lý và hóa học 
6.2.3. Chất hoạt động bề mặt 
6.2.4. Sự  hấp phụ trên ranh giới rắn – 

1   1 2 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 
với sinh viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

khí và rắn – dung dịch 
6.2.5. Sự thấm ướt 

6.3. Dung dịch keo 
6.3.1. Điều chế và tính chất của dung dịch 

keo. 
6.3.2. Cấu tạo của hạt keo và sự đông tụ keo. 

0,5   0,5 1 

Cộng 16 11 3 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.2. Phong thủy trong quy hoạch đất đai     2 TC 
1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Phong thủy trong quy hoạch đất đai  
 Tiếng Anh: Feng shui in planning 

- Mã học phần: QĐKĐ2201 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 
Kiến thức cơ sở ngành  

□ 
Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  
 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   22tiết 
 Bài tập:    04 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm: 02 tiết 
 Kiểm tra:    02 tiết 

- Thời gian tự học:  30 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Quản Lý Đất Đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:Hiểu được một số kiến thức cơ bản về phong thủy, nắm vững và 

hiểu được cơ sở khoa  học của phong thủy, các nguyên tắc trong phong thủy hiện đại; 
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cảnh quan môi trường tốt theo quan niệm phong thủy; đặc biệt là phong thủy với đất 
đai và nhà ở 

- Về kỹ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để ứng dụng trong phân tích 
các vấn đề về đất đai và nhà ở phù hợp với phong thủy; Vận dụng trong quy hoạch 
kiến trúc nhà ở, công trình xây dựng, trong công tác định giá đất và kinh doanh bất 
động sản. Nhận biết được cảnh quan môi trường tốt theo quan niệm phong thủy 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, sáng 
tạo trong công việc và có ý thức về việc chấp hành pháp Luật.  
3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Phong thủy trong quy hoạch đất đai cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức: Khái quát chung về phong thủy; phong thủy trong đất đai, nhà ở và cảnh 
quan môi trường; ứng dụng phong thủy trong quy hoạch đất đai, bố trí nhà ở và nội 
thất giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện và có kỹ năng để nghiên cứu về Phong thủy 
trong quy hoạch đất đai. 
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính(TLC) 
1. Hoàng Tú, 2007, Phong thủy ứng dụng trong xây dựng và bài trí nhà cửa,, 

NXB Lao động xã hội. 
2. Tống Thiều Quang, 2002, Phong thủy thực hành, NXB Văn hóa Thông tin. 

 4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1. Lillian Too (Nguyễn Mạnh Thảo dịch), 2008, Khoa học Phong thủy trong cuộc 

sống, NXB Trẻ. 
2. Lý Cư Minh, 2009, Phong thủy để phát đạt, NXB Văn hóa Thông tin. 

 3. Hoàng Gia Ngôn, Quý Long, 2007, Phong thủy phòng ngủ, NXB Hải Phòng. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng chohọc phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: Phát 
vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiếttham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  



25 

 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 
 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
CHƯƠNG 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 

PHONG THỦY 

8 1  9 18  

1.1. Khái niệm Phong thủy 1   1  Đọc mục 1.1, TLC (1). 
1.1.1. Phong thủy học là gì?       
1.1.2. Lịch sử của học 
Phong thủy 

      

1.2. Cơ sở khoa học của 
Phong thủy 

3   3  Đọc mục 1.2, TLC (1). 

1.2.1  Các yếu tố của 
phong thủy 

2   2   

1.2.2.  Tính khoa hoc của 
phong thủy 

1   1   

1.3. Các nguyên tắc của 
Phong thuỷ hiện đại 

3   3   

1.3.1. Nguyên tắc một hệ 
thống chỉnh thể 

1   1  Đọc mục 1.3, TLC (1). 

1.3.2. Nguyên tắc nhân - 
địa phù hợp 

      

1.3.3. Nguyên tắc dựa vào 
sơn thuỷ 

      

1.3.4. Nguyên tắc quan sát 
hình thế 

      

1.3.5. Nguyên tắc thẩm 
định địa chất  

1   1   

1.3.6. Nguyên tắc thẩm 
định nguồn nước 

      

1.3.7. Nguyên tắc tọa Bắc 
hướng Nam 

      

1.3.8. Nguyên tắc hài hoà 
trung tâm 

1   1   

1.3.9. Nguyên tắc cải tạo       
1.3.10. Nguyên tắc tiên       
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Nội dung 
 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
tích đức hậu tầm long 
1.3.11. Nguyên tắc mệnh 
và phong thủy 

      

1.4. Phong thủy môt số 
nước trên thế giới 

1     Đọc mục 1.2, TLC 
(1),. 

Bài tập chương 1  1    Tổng hợp kiến thức 
chương 1 

Kiểm tra chương 1   1 1 2  
CHƯƠNG 2. PHONG 
THỦY TRONG ĐẤT 
ĐAI, NHÀ Ở VÀ CẢNH 
QUAN MÔI TRƯỜNG 

7 1  8 16  

2.1. Phong thuỷ đối với 
vấn đề đất đai 

2   2   

2.1.1. Cơ sở lựa chọn đất 
và thế đất 

1   1  Đọc mục 2.1, TLC (1). 

2.1.2. Chất và thế đất tốt 1   1   
2.1.3. Chất và thế đất xấu 
cần tránh 

      

2.2. Phong thủy đối với 
vấn đề nhà ở  

2   2  Đọc mục 2.2, TLC (1). 

2.2.1. Chọn hướng nhà 1   1   
2.2.2. Lựa chọn vị trí nhà 1   1   
2.3. Phong thủy trong 
nguyên tắc bố trí nội ngoại 
thất 

1   1  Đọc mục 2.3, TLC (1). 

2.3.1. Bố trí cổng và cửa 
nhà 

      

2.3.2. Bố trí nội thất và 
trang trí 

      

2.4. Phong thủy trong cảnh 
quan môi trường 

2     Đọc mục 2.4, TLC (1). 

2.4.1. Ánh sáng 1      
2.4.2. Sinh vật trong vùng       
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Nội dung 
 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
2.4.3. Cảnh quan nhân tạo 1      
Bài tập chương 2  1   2 Tổng hợp kiến thức 

chương 2 

CHƯƠNG 3. ỨNG 
DỤNG PHONG THỦY 
TRONG QUY HOẠCH 
ĐẤT ĐAI, BỐ TRÍ NHÀ 
Ở VÀ NỘI THẤT 

7 2  9 18  

3.1. Ứng dụng phong thủy 
trong quy hoạch đất đai 

2   2  Đọc mục 3.1, TLC (1). 

3.1.1. Lựa chọn địa điểm 
xây dựng khu đô thị, khu 
dân cư nông thôn và các 
mục đích phi nông nghiệp 
khác 

1   2   

3.1.2. Bố trí phân khu chức 
năng đất đai và cảnh quan 
môi trường 

1   2   

3.2. Tinh bàn và nhận định 
tốt xấu cho ngôi nhà 

1   1  Đọc mục 3.2, TLC (1). 

3.2.1. Phương pháp lập 
Tinh bàn 

      

3.2.2. Nhận định tốt xấu 
cho ngôi nhà 

      

3.2.3. Một số cách hóa giải       
3.3. Ứng dụng phong thủy 
trong lựa chọn hướng nhà 
tốt 

2   2  Đọc mục 3.3, TLC (1). 

3.3.1. Cách xác định tâm 
nhà 

1   1   

3.3.2. Cung mệnh và các 
hướng cát hung 

1   1   

3.3.3. Ứng dụng lựa chọn 
bố trí hướng nhà tốt 
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Nội dung 
 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
3.4. Ứng dụng phong thủy 
trong bố trí nội thất 

2   2  Đọc mục 3.4, TLC (1). 

3.4.1. Bố trí phòng khách 1   1   
3.4.2. Bố trí bàn thờ       
3.4.3. Bố trí bếp 1   1   
3.4.4. Bố trí giường ngủ        
3.4.5. Bố trí nhà vệ sinh       
Bài tập chương 3  

 
2  2 4 Tổng hợp kiến thức 

chương 3 
Thảo luận theo chủ đề   2 2 4 Chuẩn bị các bài thảo 

luận theo chủ đề, theo 
nhóm trước khi lên 
lớp, thuyết trình và trả 
lời câu hỏi 

 Kiểm tra chương 2+3   1 1 2  

Tổng 22 4 4 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.3. Xã hội học đại cương       2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Xã hội học đại cương   
 Tiếng Anh: General sociology 

- Mã học phần: QĐĐC2201 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 

Kiến thức cơ sở ngành 
□ 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  
 

Bắt buộc 
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 
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 Nghe giảng lý thuyết:   20 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm:  04 tiết 

 Bài tập:  04 tiết 

 Kiểm tra:  02 tiết 

- Thời gian tự học: 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chính, Khoa Quản lý Đất đai. 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Phát biểu được hệ thống các khái niệm cơ bản của xã hội học; nắm 
được lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học. 

- Về kỹ năng:Hiểu và có thể vận dụng được một số kiến thức xã hội học vào 
phân tích thực tiễn xã hội. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm công dân 
cao, giáo dục ý thức sống làm việc theo pháp Luật. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Xã hội học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về quá trình hình thành và phát triển môn Xã hội học với tư cách là một môn khoa học; 
cung cấp những khái niệm, những luận điểm cơ bản của cách tiếp cận xã hội học đối 
với các vấn đề xã hội; những phương pháp nghiên cứu cơ bản của xã hội học. Đồng 
thời cung cấp các kiến thức thực tiễn về các vấn đề xã hội ở Việt Nam; giúp sinh viên 
có cái nhìn toàn diện về các vấn đề xã hội và có kỹ năng cần thiết để nghiên cứu về 
một vấn đề xã hội. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên), 2001, Giáo trình Xã hội 
học, NXB Thế giới. 

2. Đào Hữu Hồ, 2007, Thống kê  xã hội học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Lê Ngọc Hùng, 2002, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: phát 
vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
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- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiếttham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1.  MỘT SỐ VẤN 
ĐỀ CHUNG VỀ XÃ HỘI 
HỌC 

4   4 8  

1.1. Sự hình thành và phát triển 
của xã hội học  

2   2  
Đọc TLC (1) , trang 
10 – 42. 

1.1.1. Khái niệm        
1.1.2. Tiền đề ra đời của môn xã 
hội học  

     

1.1.3. Sự hình thành và phát 
triển của xã hội học thế giới. 

      

1.2. Đối tượng, chức năng, 
nhiệm vụ của xã hội học 

2   2   

CHƯƠNG 2.  HÀNH ĐỘNG 
XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI, 
THIẾT CHẾ XÃ HỘI VÀ XÃ 
HỘI HÓA 

8   8 16  

2.1. Hành động xã hội 2   2  Đọc TLC (1), trang 
128 -278. 

2.1.1. Khái niệm hành động xã hội       
2.1.2. Những yếu tố quyết định 
hành động xã hội 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2.1.3. Cấu trúc hành động xã hội       
2.1.4. Phân loại hành động xã 
hội     

      

2.2. Tổ chức xã hội 2   2   
2.2.1. Nhóm xã hội       
2.2.2. Tổ chức xã hội       
2.3. Thiết chế xã hội 2   2   
2.3.1. Khái niệm       
2.3.2. Đặc điểm của thiết chế xã 
hội. 

      

2.3.3. Chức năng của thiết chế 
xã hội. 

      

2.3.4. Các loại thiết chế cơ bản       
2.4. Xã hội hóa 2   2   
2.4.1.Khái niệm xã hội hóa       
2.4.2.Môi trường xã hội hóa       
2.4.3.Phân đoạn quá trình xã hội 
hóa 

      

2.4.4.Vai trò của xã hội hóa đối 
với cá nhân 

      

Kiểm tra chương 1+2   1 1 2  
CHƯƠNG 3. BẤT BÌNH 
ĐẲNG, PHÂN TẦNG XÃ HỘI 
VÀ SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI 

8 4 4 16 32  

3.1. Bất bình đẳng xã hội 2  2 4 8 
Đọc TLC (1), trang 
223 - 303 

3.1.1. Khái niệm bất bình đẳng 
xã hội 

      

3.1.2. Cơ sở tạo nên sự bất bình 
đẳng 

      

3.2. Phân tầng xã hội 3   3 6  
3.2.1. Khái niệm về phân tầng xã 
hội 

     
 

3.2.2. Nguyên nhân của hiện 
tượng phân tầng. 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3.2.3. Hệ thống phân tầng xã hội       
3.3. Sự biến đổi xã hội 3  2 5 10  
3.3.1. Khái niệm biến đổi xã hội       
3.3.2. Đặc điểm biến đổi xã hội       
3.3.3. Những nhân tố của sự 
biến đổi xã hội 

      

3.3.4. Những biến đổi xã hội Việt 
Nam trong giai đoạn mới 

      

Bài tập chương 3: Tìm hiểu một 
số vấn đề xã hội học ở Việt Nam 

 4  4 8 
Tổng hợp kiến thức 

chương 3 

Kiểm tra chương 3   1 1 2  
Tổng 20 4 6 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.4. Trắc địa cơ sở        3 TC 
1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Trắc địa cơ sở   

 Tiếng Anh: Elementary Surveying 
- Mã học phần: TBTĐ2351 
- Số tín chỉ: 3 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 
Kiến thức cơ sở 

ngành  
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và 
đồ án tốt 
nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Toán cao cấp 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     32 tiết 
 Bài tập, thảo luận, hoạt động nhóm:  11 tiết 
 Kiểm tra:     02 tiết 

- Thời gian tự học:      90 giờ 
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- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Trắc địa cơ sở, Khoa Trắc địa – Bản đồ 
2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nội dung về các kiến thức cơ bản của Trắc địa: đơn vị đo trong 
trắc địa, hình dạng, kích thước trái đất. Hệ tọa độ cầu, hệ tọa phẳng dùng trong 
trắc địa. Các kiến thức về  đo góc, đo cạnh và đo chênh cao. 
+ Trình bày được nguyên lý tính năng, tác dụng của các loại máy kinh vĩ, máy 
thủy chuẩn có độ chính xác trung bình, máy đo xa và máy toàn đạc điện tử. Nêu 
được các nội dung, phương pháp kiểm nghiệm đối với từng loại máy. 
+ Trình bày khái niệm sai số, phân loại sai số, sai số trung bình, trung phương… 
+ Trình bày được nội dung các kiến thức về lưới khống chế mặt bằng, lưới khống 

chế độ cao, lưới khống chế đo vẽ và phương pháp đo vẽ bản đồ địa hình. 
- Về kỹ năng: 

 + Xác định, tính đúng các loại góc phương vị dùng trong trắc địa và xây dựng 
được công thức thể hiện mối quan hệ giữa các loại góc phương vị đó, mối quan hệ 
giữa góc phương vị với góc bằng 

+ Sử dụng được bản đồ địa hình 
+ Sử dụng được máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn có độ chính xác trung bình và máy 
toàn đạc điện tử để đo góc, cạnh và chênh cao. 
+ Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh được máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn có độ chính 
xác trung bình. 
+ Ghi chép, tính toán và xử lý kết quả đo. 
+ Thiết kế được lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao hạng 4 và thủy 
chuẩn kỹ thuật. 
+ Tính toán và bình sai gần đúng được lưới đường chuyền, lưới khống chế độ 
cao hạng 4 và thủy chuẩn kỹ thuật. 
+ Tính toán được các bài toán giao hội xác định vị trí điểm. 
+ Thành lập được bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc 
- Về thái độ, chuyên cần:  
+ Cẩn thận, trung thực, tôn trọng quy trình đo đạc và xử lý số liệu. 
+ Tìm hiểu tài liệu về các vấn đề có liên quan đến học phần. 
+ Yêu thích ngành nghề. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Học phần trình bày những kiến thức cơ bản trong trắc địa như:  
- Các hệ tọa độ dùng trong trắc địa, các mặt thủy chuẩn, góc phương vị, bài toán 

trắc địa thuận, nghịch, sai số đo, tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác. 
- Các kiến thức về máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn, máy toàn đạc 
- Phương pháp đo góc, đo khoảng cách và đo chênh cao 
- Thiết kế và đo đạc lưới khống chế mặt bằng cấp 1, 2. 
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- Thiết kế và đo đạc lưới đường chuyền kinh vĩ 
- Thiết kế và đo đạc lưới thủy chuẩn hạng 4 và kỹ thuật 
- Bình sai gần đúng lưới đường chuyền và lưới độ cao hạng 4, kỹ thuật 
- Thành lập bản đồ địa bình bằng phương pháp toàn đạc 
- Phương pháp giao hội để xác định vị trí điểm. 

4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Bá Dũng, 2012, Trắc địa cơ sở 1, Trường đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội. 

  2. Nguyễn Trọng San, 2015, Trắc địa cơ sở,tập 1, Nhà xuất bản Giao thông vận 
tải. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
 1. Võ Chí Mỹ, 2001, Trắc địa đại cương, Trường đại học Mỏ địa chất. 
2. Nguyễn Trọng San – Đào Quang Hiếu – Đinh Công Hòa, 2009, Trắc địa cơ sở 

1, Trường đại học Mỏ địa chất. 
3. Nguyễn Trọng San – Đào Quang Hiếu – Đinh Công Hòa, 2009, Trắc địa cơ sở 

2, Trường đại học Mỏ địa chất. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp thuyết trình 
- Phương pháp phát hiện vấn đề 
- Phương pháp làm việc nhóm, chia sẻ. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Sinh viên cần chủ động học tập và tự nghiên cứu, trao đổi học nhóm, làm bài tập 

thực hành; chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, nộp bài đầy đủ, đảm bảo chất 
lượng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 
7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4. theo 
quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
 Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 60% 
- Hình thức thi 
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL, KT 
Tổng  
cộng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1. Những kiến thức cơ 

bản 
6 1  7 14  

1.1. Các đơn vị dùng trong trắc địa 
1.1.1. Đơn vị đo chiều dài 
1.1.2. Đơn vị đo góc 

0, 5   0, 5 1 - Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp. 
- Chuẩn bị một số tài 
liệu phục vụ cho bài 
học, như: Bản đồ địa lý 
của Việt Nam, quả địa 
cầu… 
- Chuẩn bị máy tính để 
làm bài tập. 
- Nghe giảng và chủ 
động ghi chép 
- Làm bài tập trên lớp 

1.2. Hình dạng, kích thước trái đất 
và các mặt chuẩn quy chiếu 

1.2.1. Hình dạng tự nhiên của 
trái đất 

1.2.2. Các mặt chuẩn quy chiếu 

0, 5   0, 5 2 

1.3. Hệ tọa độ trên mặt cầu  
1.3.1. Hệ tọa độ địa lý 
1.3.2. Hệ tọa độ trắc địa 

1   1 2 

1.4. Ảnh hưởng của độ cong trái đất 
đến các kết quả đo trong trắc địa 

1.4.1. Ảnh hưởng của độ cong 
trái đất đến kết quả đo khoảng 
cách 
1.4.2. Ảnh hưởng của độ cong 
trái đất đến kết quả đo độ cao 
1.4.3. Ảnh hưởng của độ cong 
trái đất đến kết quả đo góc bằng 

0, 5   0, 5 1 

1.5. Định hướng đường thẳng 
1.5.1. Góc phương vị thực 
1.5.2. Góc phương vị từ 
1.5.3. Góc phương vị toạ độ 

1   1 2 

1.6. Bài toán xác định tọa độ vuông 
góc phẳng và độ cao 

1.6.1. Bài toán xác định tọa độ 
vuông góc phẳng 

1.6.2. Bài toán xác định độ cao 

1 1  2 4 

1.7. Khái niệm, phân loại sai số đo 
1.7.1. Khái niêm. 
1.7.2. Phân loại 

0, 5   0, 5 
 

1 
 

1.8. Tiêu chuẩn đánh giá độ chính 
xác 

1.8.1. Sai số trung bình 
1.8.2. Sai số trung phương 
1.8.3. Sai số xác suất 

1   1 2 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL, KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.8.4. Sai số tương đối 
1.8.5 Sai số giới hạn 

CHƯƠNG 2. Máy kinh vĩ và đo 
góc 

6 1  7 14  

2.1. Khái niệm về góc bằng, góc 
đứng 

0, 5   0, 5 1 - Nghiên cứu TLC (1), 
(2)  trước khi lên lớp. 
- Chuẩn bị trang sổ đo 
góc, máy tính để tính 
toán sổ đo. 
- Nghe giảng và chủ 
động ghi chép 
- Làm bài tập trên lớp 

2.2. Nguyên lý cấu tạo và các bộ 
phận cơ bản của máy kinh vĩ quang 
học 

2.2.1. Nguyên lý cấu tạo 
2.2.2. Các bộ phận cơ bản của 
máy kinh vĩ 

1   1 2 

2.3. Máy toàn đạc điện tử 
2.3.1. Nguyên lý cấu tạo 
2.3.2. Cách sử dụng  
2.3.3. Các nguồn sai số 

1   1 2 

2.4. Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh 
máy kinh vĩ 

2.4.1. Trục của ống bọt nước dài 
vuông góc với trục đứng của máy 
2.4.2. Lưới chỉ chữ thập 

2.4.3. Trục ngắm của ống kính 
vuông góc trục quay của ống kính 
2.4.4. Trục quay của ống kính 
vuông góc với trục quay của máy 
2.4.5 Sai số MO 
2.4.6 Bộ phận dọi tâm quang học 

1, 5   1, 5 3 

2.5. Phương pháp đo góc 
2.5.1. Phương pháp đo góc bằng 
2.5.2. Phương pháp đo góc đứng 

1 1  2 4 

2.6. Các nguồn sai số và độ chính 
xác trong đo góc 

2.6.1. Các nguồn sai số và độ 
chính xác đo góc bằng 
2.6.2. Các nguồn sai số và độ 

1   1 2 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL, KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
chính xác trong đo góc đứng 

CHƯƠNG 3. Đo khoảng cách 2  1 3 6  
3.1. Khái niệm về đo khoảng cách 0, 5   0, 5 1 - Nghiên cứu TLC (1), 

(2) trước khi lên lớp. 
- Ôn tập các kiến thức 
của chương 1, 2, 3 để 
kiểm tra. 

3.2. Dóng hướng đường thẳng 
3.2.1. Dóng hướng bằng mắt 
3.2.2. Dóng hướng bằng máy kinh 
vĩ 

0, 5   0, 5 1 

3.3. Các phương pháp đo khoảng 
cách 

3.3.1. Đo khoảng cách trực tiếp 
3.3.2. Đo khoảng cách gián tiếp 

1   1 2 

Kiểm tra   1 1 2  

CHƯƠNG 4. Đo chênh cao 4 1  5 10  
4.1. Phương pháp đo cao hình học 

4.1.1. Nguyên lý đo cao hình học 
4.1.2. Đo cao hình học 
4.1.3. Máy và mia thủy chuẩn độ 
chính xác trung bình 
4.1.4. Kiểm nghiệm máy và mia 
thủy chuẩn độ chính xác trung 
bình 
4.1.5. Các loại sai số trong đo 
cao hình học độ chính xác trung 
bình 

2   2 4 - Nghiên cứu TLC (1), 
(2)] trước khi lên lớp. 
- Chuẩn bị trang sổ đo 
thủy chuẩn và máy tính 
để tính toán sổ đo. 
- Nghe giảng và chủ 
động ghi chép 
- Làm bài tập trên lớp 

4.2. Phương pháp đo cao lượng 
giác  

4.2.1. Nguyên lý đo cao lượng 
giác 
4.2.2. Đo cao lượng giác 

1   1 2 

4.3. Đo thủy chuẩn hạng 4 và thủy 
chuẩn kỹ thuật 

4.3.1. Đo thủy chuẩn hạng 4 
4.3.2. Đo thủy chuẩn kỹ thuật 

1 1  2 4 

Chương 5.   
Lưới khống chế địa hình 

6, 5 4 1 11, 
5 

23  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL, KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
5.1. Khái niệm và phân loại 

5.1.1. Khái niệm 
5.1.2. Phân loại 

1   1 2 - Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp. 
- Chuẩn bị máy tính để 
làm bài tập. 
- Nghe giảng và chủ 
động ghi chép 
- Làm bài tập trên lớp 
- Ôn tập các kiến thức 
chương 4, 5 để kiểm tra. 

5.2. Mật độ điểm khống chế 
5.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
mật độ điểm 
5.2.2. Phương pháp xác định diện 
tích 1 điểm 
5.2.3. Mật độ điểm khống chế 

1, 5   1, 5 3 

5.3. Độ chính xác cần thiết của các 
cấp khống chế mặt bằng 

5.3.1. Yêu cầu độ chính xác của 
cấp cuối cùng 
5.3.2. Quan hệ hợp lý 
5.3.3. Phương pháp ước tính độ 
chính xác của từng cấp lưới. 

1 1  2 4 

5.4. Thiết kế khảo sát xây dựng tiêu 
mốc. 

0, 5   0, 5 1 

5.5 Lưới tam giác cấp 1., cấp 2. 0, 5   0, 5 1 
5.6 Lưới đường chuyền cấp 1, cấp 
2. 

5.6.1 Lưới đường chuyền cấp 1, 2 
5.6.2 Tính toán lưới đường chuyền 
cấp 1, 2 

1 1  2 4 

5.7 Lưới thủy chuẩn hạng 4. và kỹ 
thuật 

5.7.1. Lưới thủy chuẩn hạng 4 
5.7.2. Lưới thủy chuẩn kỹ thuật 
5.7.3. Bình sai gần đúng lưới thủy 
chuẩn hạng 4 và kỹ thuật 

1 2  3 6 

CHƯƠNG 6. 
Lưới khống chế đo vẽ 

3 4  7 14  

6.1. Đường chuyền kinh vĩ 
6.1.1. Các dạng đồ hình 
6.1.2. Yếu tố kỹ thuật 

2 3  4 8 - Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp. 
- Chuẩn bị máy tính để 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL, KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
6.1.3. Đo đạc đường chuyền kinh 
vĩ 
6.1.4. Tính toán lưới đường 
chuyền kinh vĩ 

làm bài tập. 
- Nghe giảng và chủ 
động ghi chép 
- Làm bài tập trên lớp 

6.2. Phương pháp giao hội 
6.2.1. Giao hội góc thuận 
6.2.2. Giao hội nghịch 
6.2.3. Giao hội cạnh 

1 1  2 4 

CHƯƠNG 7. Thành lập bản đồ 
địa hình 

4, 5  1 5, 5 13  

7.1. Khái niệm về phương pháp 
toàn đạc 

7.1.1. Các phương pháp thành lập 
BĐĐH 
7.1.2. Nội dung phương pháp 
toàn đạc 
7.1.3. Thành lập BĐĐH bằng 
toàn đạc 

1   1 2 - Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp. 
- Chuẩn bị tờ BĐĐH để 
phục vụ cho việc biên 
tập bản đồ. 

7.2. Đo chi tiết bằng toàn đạc 
7.2.1. Công tác chuẩn bị 
7.2.2. Đo chi tiết 
7.2.3. Cách chọn điểm chi tiết 
7.2.4. Làm bản can địa vật, độ 
cao 

1, 5   1, 5 3 

7.3. Biên tập bản đồ gốc 
7.3.1. Biên vẽ theo phương pháp 
thủ công 
7.3.2. Biên vẽ bằng máy tính 

1     

7.4. Kiểm tra, tu chỉnh, nghiệm thu 
7.4.1.  Tu chỉnh, nghiệm thu bản 
đồ 
7.4.2. Kiểm tra thành quả 
7.4.3. nghiệm thu bản đồ 

1   1 2 

Kiểm tra   1 1 2  

Tổng 32 11 2 45 90  
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Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra 
4.5.5. Đo đạc địa chính        3 TC 
1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Đo đạc địa chính  
 Tiếng Anh: Cadastral Surveying 

- Mã học phần: TBTĐ2352  
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp □ 

Kiến thức cơ sở ngành  
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và 
đồ án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/ học trước: Trắc địa cơ sở, Bản đồ, Pháp luật đại cương, 
Tin đại cương 
-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    36 tiết 
 Bài tập thực hành:   07 tiết 
 Kiểm tra:                          02 tiết 

-  Thời gian tự học:                           90 giờ 
-  Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Trắc địa cơ sở, Khoa Trắc địa - Bản đồ 

2. Mục tiêu của học phần:  
Sau khi kết thúc học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
-Về kiến thức: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về địa chính, các chức năng nhiệm vụ 
của địa chính. Hệ thống địa chính Việt Nam.  

- Trình bày được các khái niệm về bản đồ địa chính. 
- Trình bày được quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn 

đạc và từ ảnh hàng không. 
- Trình bày được nội dung cần thể hiện trên bản đồ địa chính. 

- Về kỹ năng: 
- Xác định được mật độ điểm khống chế đo vẽ, thiết kế được lưới khống chế đo 

vẽ theo quy phạm 
- Sử dụng được các phương pháp thành lập bản đồ địa chính 
- Biết quá trình biên tập thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm theo quy 

định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
- Về thái độ, đạo đức nghề nghiệp: 

- Nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu tài liệu giáo trình, bài giảng. 
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- Có tinh thầnđoàn kết, chủ động, học hỏi. 
- Phối hợp trong làm việc nhóm 

3. Tóm tắt nội dung môn học: 
- Các khái niệm cơ bản về địa chính. 
- Bản đồ địa chính. 
- Lưới tọa độ địa chính. 
- Phương pháp thành lập bản đồ địa chính 

4. Tài liệu học tập: 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Trọng San, 2002, Giáo trình: Đo đạc địa chính, Đại học Mỏ - Địa chất. 
2. Nguyễn Trọng San, 2005, Giáo trình: Đo đạc địa chính, Đại học Mỏ - Địa chất. 

4.1. Tài liệu tham khảo (TLĐT) 
1. Nguyễn Bá Dũng và nhóm tác giả, 2014, Giáo trình: Địa chính đại cương. Đại 

học Tài nguyên và Môi trường. 
2. Đỗ Văn Dương, Đoàn Xuân Hùng, 2015, Bài giảng: Đo đạc địa chính. Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội. 
3. Các văn bản Luật và dưới luật 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần 
- Phương pháp thuyết trình 
- Phương pháp phát hiện vấn đề 
- Phương pháp làm việc nhóm, chia sẻ. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên cần chủ động học tập và tự nghiên cứu, trao đổi học nhóm, làm bài 

tập thực hành; chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, nộp bài đầy đủ, đảm bảo 
chất lượng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông tin. 

Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 
tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 
theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình:Trọng số là 40%  

- Điểm kiểm tra 02 bài, hệ số 1 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số là 60%  

- Hình thức thi 
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với 

Lên lớp (Tiết) Tự 
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LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

học 
(Giờ) 

sinh viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1. ĐỊA CHÍNH VÀ  

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 
4   4 8  

1.1.  Địa chính và quản lý địa 
chính 

1   1 2 Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp 

1.1.1. Địa chính       
1.1.2. Quản lý địa chính       

1.2.  Đo đạc địa chính 1,5   1,5 3  
1.2.1. Tổng quan về đo đạc 

địa chính 
      

1.2.2 .Đặc điểm kỹ thuật và 
nội dung của công tác đo đạc 
địa chính 

      

1.3.  Khái niệm về địa giới hành 
chính 

1,5   1,5 3  

1.3.1. Khái niệm đường 
ĐGHC 

      

1.3.2. Nội dung công việc xác 
định đường ĐGHC, cắm mốc địa 
giới và lập hồ sơ ĐGHC 

      

CHƯƠNG 2. BẢN ĐỒ ĐỊA 
CHÍNH 

10 1,5  11,5 23  

2.1. Bản đồ địa chính 1,5   1,5 3 Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp. 
- Nghe giảng và chủ 
động ghi chép 

2.1.1. Khái niệm bản đồ địa 
chính 

     

2.1.2. Mục đích của bản đồ 
địa chính 

     

2.1.3. Phân loại bản đồ địa 
chính 

     

2.2. Mảnh trích đo địa chính 0,5   0,5 1  
2.2.1. Khái niệm mảnh trích 

đo địa chính 
      

2.2.2. Mục đích của trích đồ 
địa chính 

      

2.2.3. Quy định về công tác 
trích đo địa chính 

      

2.3. Nội dung bản đồ địa chính 1,5   1,5 3  
2.3.1. Các yếu tố chính trên       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
bản đồ địa chính 

2.3.2. Nội dung của bản đồ 
địa chính 

      

2.4. Phép chiếu và hệ tọa độ địa 
chính 

1   1 2  

2.4.1. Phép chiếu trong thành 
lập bản đồ địa chính 

      

2.4.2. Hệ tọa độ địa chính       
2.5. Yêu cầu độ chính xác bản 
đồ địa chính 

0,5   0,5 1  

2.6. Chia mảnh và đánh số bản đồ 
địa chính 

3 1,5  4,5 9  

2.6.1. Cơ sở toán học        
2.6.2. Lựa chọn tỷ lệ thành 

lập bản đồ địa chính 
      

2.6.3. Chia mảnh và đánh số 
bản đồ địa chính 

      

2.6.4. Đánh số bản đồ trích 
đo 

      

2.7. Ký hiệu bản đồ địa chính 1   1 2  
2.7.1. Phân loại ký hiệu       
2.7.2. Vị trí tâm ký hiệu       
2.7.3. Màu của đối tượng trên 

bản đồ 
      

2.8. Khái quát quy trình công 
nghệ thành lập bản đồ địa chính 

1   1 2  

2.8.1. Tổng quan về công tác 
thành lập BĐĐC 

      

2.8.2. Quy trình công nghệ 
thành lập BĐĐC 

      

CHƯƠNG 3. LƯỚI ĐỊA 
CHÍNH 

6   6 12  

3.1 Lưới địa chính 2   2 4 Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp. 
 

3.1.1. Mục đích thành lập 
lưới địa chính 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3.1.2. Đặc điểm lưới địa 

chính 
     

3.1.3. Sơ đồ phát triển lưới 
địa chính 

     

3.2. Mật độ điểm địa chính 0,5   0,5 1  
3.3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 
lưới địa chính 

2   2 4  

3.3.1. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản 
chung của lưới địa chính 

      

3.3.2. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
khi lập lưới địa chính bằng công 
nghệ GNSS. 

      

3.3.3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
khi lập lưới địa chính bằng 
phương pháp đường chuyền. 

      

3.4.  Lưới độ cao kỹ thuật 1,5   1,5 3  
3.4.1. Mục đích xây dựng lưới 

độ cao 
      

3.4.2. Yêu cầu độ chính xác        
3.4.3. Đo đạc lưới độ cao       

Kiểm tra chương 1+2+3   1 1 2  
CHƯƠNG 4.  

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA 
CHÍNH 

12 4  16 32  

4.1 Thành lập bản đồ địa chính 
bằng phương pháp đo trực tiếp 

2   2 4 Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp 
 4.1.1.  Quy trình công nghệ      

4.1.2. Nội dung và các yêu 
cầu kỹ thuật 

     

4.2. Thành lập bản đồ địa chính 
bằng ảnh hàng không 

2   2 4  

4.2.1. Quy trình công nghệ       
4.2.2. Nội dung và các yêu 

cầu kỹ thuật 
      

4.3.  Đánh số thửa, tính diện tích 1,5   1,5 3  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
trên bản đồ địa chính  

4.3.1. Đánh số thửa       
4.3.2. Tính diện tích thửa đất       

4.4. Tiếp biên và xử lý tiếp biên 
bản đồ địa chính 

0,5   0,5 1  

4.5.  Biên tập bản đồ địa chính 1   1 2  
4.6.  Lập hồ sơ thửa đất 1   1 2  
4.7. Công nghệ biên tập bản đồ 
địa chính 

3   3 6  

4.7.1. Giới thiệu chung về 
phần mềm MicroStation và phần 
mềm Famis 

      

4.7.2. Các bước trong quá 
trình biên tập BĐĐC bằng 
MicroStation và Famis 

      

4.8. Đo đạc chỉnh lý, bổ sung, đo 
vẽ lại bản đồ địa chính 

1   1 2  

4.8.1. Chỉnh lý BĐĐC       
4.8.2. Đo vẽ bổ sung BĐĐC       
4.8.3. Đo vẽ lại BĐĐC       

4.9. Bài tập thực hành thành lập 
bản đồ địa chính 

 4  4 8  

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ VÀ 
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA 

CHÍNH 

2,5   2,5 5  

5.1. Lập thiết kế kỹ thuật-dự 
toán công trình đo đạc bản đồ 
địa chính 

1   1 2 Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp 

5.2. Quy định giám sát, kiểm tra, 
nghiệm thu, xác nhận sản phẩm 

1   1 2 

5.3. Đóng gói, giao nộp sản 
phẩm 

0,5   0,5 1 

CHƯƠNG 6. MỘT SỐ ỨNG 
DỤNG TRẮC ĐỊA TRONG 
CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH 

1,5 1,5 1 4 8  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
5.1. Xác định tọa độ điểm trên 
đoạn thẳng 

0,5 0,5  1 2 Nghiên cứu TLC (1), 
(2) trước khi lên lớp 

5.2. Chia thửa đất dạng đa giác 
theo diện tích định trước 

0,5 0,5  1 2 

5.3. Hoạch định lại đường biên 
với điều kiện diện tích không đổi 

0,5 0,5  1 2 

Kiểm tra chương 4+5+6   1 1 2  
Tổng   36 7 2  90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra 

 

4.5.6. Khoa học đất        3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Khoa học đất   

 Tiếng Anh: Soil Science 
- Mã học phần: QĐKĐ2302 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở 

ngành 
Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   31 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm: 05 tiết 

 Làm bài tập trên lớp:   01 tiết 

 Thực hành:    05 tiết 

 Kiểm tra:    03 tiết 

- Thời gian tự học:   90 giờ 
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- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai. 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Nắm được hệ thống kiến thức về sự hình thành đất, thành phần và 
tính chất cơ bản của đất, phân loại đất, về độ phì nhiêu của đất. Hệ thống kiến thức 
khoa học đất cơ bản làm nền tảng cho ứng dụng trong đánh giá đất, quy hoạch sử dụng 
đất, định giá đất. 

- Về kỹ năng:Biết vận dụng được kiến thức khoa học đất phục vụ đánh giá đất, quy 
hoạch sử dụng đất và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất trong sản xuất nông - lâm 
nghiệp. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: có ý thức trong truyền đạt kiến thức sử dụng đất bền 
vững tới các chủ sử dụng đất, góp phần bảo vệ tài nguyên quan trọng này của đất 
nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Khoa học đất là môn khoa học nghiên cứu vỏ thổ quyển Trái đất như vật thể tự 

nhiên. Nội dung căn bản của môn học là nghiên cứu các quá trình hình thành đất như 
quá trình phong hóa, các quá trình thổ nhưỡng cơ bản; nghiên cứu tính chất vật lý, hóa 
học của đất; phân loại đất và một số vấn đề về môi trường đất như xói mòn đất, ô 
nhiễm, sa mạc hóa, mặn hóa và phèn hóa.  
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Trần Văn Chính, 2006, Giáo trình Thổ Nhưỡng học, NXB, NXB Nông Nghiệp. 

2. Nguyễn Hữu Thành, 2006, Giáo trình Thực tập thổ nhưỡng, NXB Nông nghiệp 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1. Hội khoa học đất, 2000, Đất Việt Nam, NXB Nông Nghiệp. 
2. Nguyễn Thế Đặng, 2008, Giáo trình Đất trồng trọt, Đại học Nông lâm Thái 

Nguyên, NXB Nông nghiệp.  
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần:  

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: phát 
vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
BÀI MỞ ĐẦU  1    1 2  
1. Khái niệm đất         
2. Lịch sử phát triển khoa 
học đất  

       

3.Đối tượng, nhiệm vụ môn 
học  

       

Chương 1. SỰ HÌNH 
THÀNH ĐẤT 

6    6 12  

1.1. Khoáng vật  1    1  Đọc mục 1.1 và 1.2, 
TLC (1), trang 9-21 1.1.1. Khái niệm       

1.1.2. Tính chất cơ bản của 
khoáng vật  

      

1.1.3. Phân loại khoáng vật        
1.2.Đá 1    1  
1.2.1. Khái niệm, phân loại        
1.2.2. Đá macma       
1.2.3. Đá trầm tích        
1.2.4. Đá biến chất        
1.3.Phong hóa đá, khoáng 
vật  

1    1  Đọc mục 1.3 và 1.4, 
TLC (1), trang 23-34 

1.3.1. Khái niệm phong hóa        
1.3.2. Phong hóa lý học        
1.3.3. Phong hóa hóa học        
1.3.4. Phong hóa sinh học       
1.4.Yếu tố hình thành đất 1    1  
1.4.1. Đá mẹ        
1.4.2. Sinh vật       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1.4.3. Địa hình       
1.4.4. Khí hậu       
1.4.5. Thời gian        
1.4.6. Con người        
1.5. Quá trình thổ nhưỡng cơ 
bản 

1    1  Đọc mục 1.5 và 1.6, TLC 
(1). 

1.6.Hình thái đất 1    1   
1.6.1. Cấu tạo phẫu diện         
1.6.2. Màu sắc và chất lẫn 
tạp  

       

Chương 2. TÍNH CHẤT 
CƠ BẢN CỦA ĐẤT 

8 1   9 18 Đọc mục 2.1, TL (1), 
TLC (1), trang 140-149, 
164-212 

2.1. Tính chất vật lý của đất 2    2 4  
2.1.1. Thành phần cơ giới, 
kết cấu đất  

1       

2.1.2.  Nước, không khí, 
nhiệt trong đất 

1       

2.1.3.  Một số tính chất vật 
lý, cơ lý  

       

2.2.  Tính chất hóa học của 
đất  

3 1   4 8 Đọc mục 2.2, TL (1), Tài 
liệu chính, trang 81-128 

2.2.1.  Keo đất và khả năng 
hấp thụ của đất  

      

2.2.2.  Phản ứng của đất         
2.2.3. Thành phần hóa học 
của đất  

       

2.3. Chất hữu cơ của đất       Đọc mục 2.3 và 2.4, TL 
(1), Tài liệu chính, trang 
62-80. 
Trả lời câu hỏi trang 80. 

2.3.1. Khái niệm chất hữu cơ 
đất  

      

2.3.2. Nguồn chất hữu cơ đất        
2.3.3. Quá trình khoáng hóa        
2.3.4. Quá trình mùn hóa        
2.3.5. Thành phần mùn trong 
đất  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2.3.6. Vai trò chất hữu cơ và 
mùn trong đất  

       

2.3.7. Chất hữu cơ và mùn 
trong đất, biện pháp duy trì   

       

2.4.  Độ phì nhiêu đất  1    1   

Kiểm tra chương 1 và 2   1  1 2  

Chương 3. PHÂN LOẠI 
ĐẤT  

6   4 10 20 Đọc TLC (1), trang 260-
355. Trả lời câu hỏi 
trang 355 3.1. Khái niệm và mục đích 

phân loại đất  
1      

3.2. Các phương pháp phân 
loại đất  

1      

3.3. Phân loại đất theo FAO-
UNESCO tại Việt Nam 

1      

3.4. Một số nhóm đất chính ở 
Việt Nam 

3    3 6 

3.4.1. Đất đồng bằng và ven 
biển 

      

3.4.2. Đất vùng đồi núi       
Bài tập 1: Quan sát và mô tả 
đất, đá, phẫu diện  

   2   

Bài tập 2: Tìm hiểu bản đồ 
đất. 

   2   

Kiểm tra chương 3   1  1 2 
Chương 4.  THOÁI HÓA 
ĐẤT  

8  4  12 24 Đọc TLC (1), trang 214-
245.  
Hệ thống hóa lại kiến 
thức bằng sơ đồ 
Nghiên cứu xây dựng 
một số biện pháp chống 
thoái hóa đất dựa trên 
thực tế tại địa phương 

4.1.  Khái niệm, các dạng 
thoái hóa đất 

1    1  

4.2.  Xói mòn đất 2  1  3  
4.2.1.  Khái niệm xói mòn 
đất 

1    1  

4.2.2.  Các loại xói mòn       
4.2.3.  Các nhân tố ảnh hưởng  
xói mòn đất 

1    1  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
4.2.4.   Các biện pháp chống 
xói mòn đất 

  1  1  

4.3.  Ô nhiễm đất 2  1  3  
4.3.1.  Khái niệm ô nhiễm 

đất  
1    1  

4.3.2.  Nguồn gây ô nhiễm 
đất  

      

4.3.3.  Ô nhiễm đất ở Việt 
Nam  

1  1  1  

4.3.4.  Phương hướng phòng 
chống ô nhiễm  

      

4.4.  Chua hóa, mặn hóa, 
phèn hóa, sa mạc hóa  

1    1  

4.4.1. Chua hóa môi trường 
đất  

      

4.4.2. Mặn hóa, phèn hóa        
4.4.3. Sa mạc hóa        
4.4.4. Cải tạo đất chua, mặn, 
phèn 

      

4.5.   Biện pháp phòng 
chống thoái hóa đất  

1    1  

4.5.1. Biện pháp kỹ thuật        
4.5.2. Biện pháp kinh tế        
4.5.3. Công cụ Luật, hành 
chính 

      

Tiểu luận, bài thu hoạch      2   

Kiểm tra Chương 4 1  1     

Tổng 31 1 8 6 45 90  
Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 
 
 
 
 

4.5.7. Quản lý tài nguyên môi trường      2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
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 Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên môi trường   
 Tiếng Anh: Environmental and Natural Resources Management 

- Mã học phần: MTQM2352 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở 

ngành 
Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  Khoa học đất, Quản lý nhà nước về đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     16 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm:  13 tiết 
 Kiểm tra:    01 tiết 

- Thời gian tự học:      60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Khoa 

Môi trường 
2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
 - Về kiến thức: Sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản về tài nguyên và môi 

trường, bản chất và mục đích của công tác quản lý tài nguyên và môi trường; Phân loại 
được các công cụ quản lý môi trường. 

- Về kĩ năng:Vận dụng được các công cụ quản lý tài nguyên và môi trường vào 
thực tế để quản lý các thành phần môi trường hiệu quả. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:Sinh viên rèn luyện sự cần cù, chăm chỉ và sáng  tạo 
trong học tập và ngành nghề. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần gồm 3 chương, giới thiệu các kiến thức cơ bản về tài nguyên và môi 
trường; Các nhóm công cụ quản lý tài nguyên và môi trường: Công cụ pháp lý, công 
cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật và công cụ phụ trợ; Sử dụng các công cụ quản lý môi 
trường trong quản lý các đối tượng tài nguyên cụ thể 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Ngọc Dung, 2008, Quản lý tài nguyên và môi trường, NXB Xây dựng. 
2. Lưu Đức Hải, Phạm Thị Hoàng Liên, Vũ Quyết Thắng, 2008, Cẩm nang quản 

lý môi trường, NXB Giáo dục 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản dưới luật. 
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5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
- Phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Học tập trên lớp: nghe giảng, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng 

viên 
- Học tập ở nhà: Tự học, tự đọc, tra cứu tài liệu ở nhà theo nội dung học tập mà 

giáo viên yêu cầu, làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
 Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƯƠNG 1.  NHỮNG VẤN 
ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI 
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

5   5 10 
 

1.1. Những vấn đề cơ bản về tài 
nguyên 

1.1.1 . Khái niệm và phân loại 
tài nguyên  thiên nhiên 

1.1.2 . Tầm quan trọng của tài 
nguyên thiên nhiên. 

1.1.3 . Hiện trạng tài nguyên 
thiên nhiên Việt Nam 

1   1 2 Đọc TLC (1), trang 
7-9 

1.2. Những vấn đề cơ bản về 
môi trường 

1.2.1 Khái niệm và phân loại 
môi trường 

1.2.2 Mối quan hệ giữa môi 
trường và con người 

3   3 6 Đọc TLC (1), trang  
9-12 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.2.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm 

môi trường đến sức khỏe của 
con người 
1.3. Phát triển bền vững 

1.3.1. Mối quan hệ giữa môi 
trường và phát triển 

1.3.2. Khái niệm và mô hình 
phát triển bền vững 

1.3.3. Các nguyên tắc phát 
triển bền vững 

1   1 2 Đọc TLC (1), trang 
12-31 

CHƯƠNG 2. CÁC CÔNG CỤ 
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG 

9  10 19 38  

2.1. Khái niệm và nguyên tắc 
quản lý môi trường 

1  1 2 4 Đọc TLC (2) trang 
5-12; 

2.2. Hệ thống tổ chức quản lý tài 
nguyên và môi trường ở Việt 
Nam 

1   1 2 Đọc TLC (2) 

2.3. Các công cụ pháp lý trong 
quản lý tài nguyên và môi 
trường 

2.3.1. Pháp luật tài nguyên và 
môi trường 

2.3.2. Thanh tra tài nguyên 
và môi trường 

2  2 4 8 Đọc TLC (1), trang 
54-59 
Đọc TLC (2), trang 
49-52 

2.4. Các công cụ kinh tế trong 
quản lý tài nguyên và môi 
trường 

 2.4.1. Thuế tài nguyên 
2.4.2. Thuế, phí và lệ phí môi 

trường; 
2.4.3. Các công cụ tạo ra thị 

trường. 
2.4.4. Các định chế tài chính và 
tín dụng môi trường 

2  3 5 10  Đọc TL (1),  trang 
59-62 
Đọc TLC (2) 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2.5. Các công cụ kỹ thuật trong 
quản lý tài nguyên và môi 
trường 

2.5.1. Quan trắc môi trường 
2.5.2. Đánh giá môi trường  
2.5.3. Đánh giá vòng đời sản 
phẩm (LCA) 

2  3 5 10 Đọc TL (1), trang 
36-43 
Đọc TL (2), trang 
57-81 

2.6. Công cụ phụ trợ (Giáo dục, 
truyền thông) trong quản lý tài 
nguyên và môi trường 

1  1 2 4 Đọc TLC(1),  trang 
62-65 

Kiểm tra    1 1 2  
CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ TÀI 
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

2  3 5 10  

3.1. Quản lý tài nguyên và môi 
trường nước 

0,5  0,5 1 2 Đọc TLC (1),  
trang 72-92 
Đọc TLC (4) 

3.2. Quản lý tài nguyên và môi 
trường không khí 

0,5  0,5 1 2 Đọc TLC (1),  
trang 171-224  
Đọc TLC (2) 

3.3. Quản lý tài nguyên và môi 
trường đất 

0,5  0,5 1 2 Đọc TLC (1),  
trang 175-224 
Đọc TLC (2) 

3.4. Quản lý tài nguyên rừng 0,5  0,5 1 2 Đọc TLC (1), (2)  
3.5. Quản lý tài nguyên khoáng 
sản 

0,5  0,5 1 2 Đọc TLC (1), (2) 

Cộng 16  13 30 60  
Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.8. Hệ thống thông tin địa lý       2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:    
 Tiếng Việt: Hệ thống thông tin địa lý   
 Tiếng Anh: Geographic Information System (GIS) 

- Mã học phần: TBAB2351 
- Số tín chỉ: 02 
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- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở 

ngành  
Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Bản đồ học, Trắc địa cơ sở, Cơ sở viễn thám 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    20 tiết 
 Bài tập:    06 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm:  02 tiết 
 Kiểm tra:    02 tiết 

- Thời gian tự học:     60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ảnh - Bản đồ, Khoa Trắc địa - Bản đồ 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
- Về kiến thức: 

+ Trình bày được khái niệm hệ thống thông tin địa lý, các thành phần và các 
chức năng cơ bản của GIS. 

+ Nêu ra được các đối tượng địa lý và các thông tin được mô hình hóa trong 
GIS theo một ứng dụng cụ thể. 

+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm của các mô hình dữ liệu 
không gian, mô hình dữ liệu thuộc tính. So sánh, đánh giá được khả năng ứng dụng 
giữa các mô hình không gian và thuộc tính. 

+ Liệt kê ra được các bước trong quá trình xây dựng CSDL trong GIS; Trình 
bày được các phương pháp, công nghệ nhập dữ liệu Vector, dữ liệu Raster vào trong 
GIS; Trình bày được yêu cầu và cách tổ chức, nhập dữ liệu thuộc tính trong GIS. 

+ Trình bày được vai trò và ý nghĩa của kết nối cơ sở dữ liệu bản đồ với dữ liệu 
thuộc tính; Khái quát được các dạng phân tích dữ liệu không gian trong hệ thống thông 
tin địa lý.  

+ Trình bày được nguyên lý chuyển cấu trúc dữ liệu dạng Raster sang Vector và 
ngược lại; nguyên lý của phương pháp chồng xếp các lớp dữ liệu Raster; phương pháp 
phân tích lân cận với dữ liệu Vector và Raster; Trình bày một số dạng phân tích dữ 
liệu thuộc tính cơ bản.  

- Về kỹ năng: 
+ Thực hành nhập dữ liệu vào trong GIS; Tạo được một cơ sở dữ liệu cho một 

ứng dụng cụ thể; Thiết lập được các câu lệnh truy vấn cho một yêu cầu cụ thể và đưa 
ra được kết quả tương ứng; 
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+ Vận dụng các bài toán phân tích không gian của hệ thống thông tin địa lý và 
các nguyên tắc thể hiện bản đồ vào nhiệm vụ cụ thể. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề; 

 + Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; 
+ Yêu thích nội dung của môn học, tích cực tham khảo tài liệu. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  

- Tổng quan về GIS, khái niệm cơ bản về GIS, các thành phần của GIS, lịch sử 
phát triển  GIS và một số  ứng dụng của GIS.   

- Nguyên lý cơ bản về các kiểu cấu trúc dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý. 
- Quá trình nhập dữ liệu và biên tập dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, hiển thị và xuất 

dữ liệu.  
- Các phương pháp phân tích dữ liệu cơ bản GIS.  

4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Ngọc Thạch, 2011, Địa thông tin (Những nguyên lý cơ bản về Viễn 
thám, Hệ thống thông tin địa lý và Hệ thống định vị toàn cầu), NXB Đại học quốc gia 
Hà Nội. 

2. Nguyễn Ngọc Thạch, 2011, Địa thông tin ứng dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Lê Bảo Tuấn, Hệ thống thông tin địa lý,NXB đại học Huế,. 
 2. Francis Harvey, 2008, A primer of GIS: fundamental geographic and 

cartographic concepts,  The Guilford Press 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

- Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; 
- Phương pháp dạy học theo nhóm; 
- Phương pháp dạy học thông qua làm tiểu luận môn học…  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Dự lớp đầy đủ; Chấp hành đầy đủ các nội quy trong lớp học của trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 
- Tự nghiên cứu trước nội dung bài học ở nhà; 
- Lắng nghe bài giảng của thầy cô giáo và tham gia xây dựng bài học; 
- Làm đủ bài tập, bài kiểm tra điều kiện và các bài thu hoạch. 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
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 Bao gồm: 2 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1. TỔNG 
QUAN VỀ HỆ THỐNG 
THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

3  1 4 8  

1.1. Khái niệm, Lịch sử 
phát triển của GIS và Mối 
quan hệ của GIS với các 
ngành khoa học khác 

1   1 2 - Nghiên cứu TLC (1), (2).  
- Liên hệ với Bản đồ học 

1.1.1. Khái niệm GIS                  
    1.1.2. Lịch sử phát triển 
của GIS 

      

    1.1.3. Mối quan hệ của 
GIS với các ngành khoa học 
khác 

      

1.2. Thành phần và chức 
năng của GIS      
 

1   
 
 

1 2 - Nghiên cứu TLC (1), (2). 
- Trả lời câu hỏi đặt vấn đề 
cho bài học 
- Chuẩn bị cho thảo luận 
Ứng dụng của GIS. 

    1.2.1. Các thành phần cơ 
bản của GIS 

     

    1.2.2. Chức năng của GIS      
1.3. Ứng dụng của GIS.       1  1 2 4 - Nghiên cứu TLC (1), (2) 

và tìm hiểu trên Internet 
- Tìm hiểu mô hình hóa thế 
giới thực 

    1.3.1. Ứng dụng của GIS 
trong quản lý tài nguyên môi 
trường 

     

    1.3.2. Ứng dụng của GIS 
trong KTVHXH 

     

CHƯƠNG 2. CÁC MÔ 
HÌNH CẤU TRÚC CỦA 
CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS 

7 1 1 9 20  

2.1. Khái quát chung mô 
hình và việc thể hiện thế 

1  1 2 4 - Nghiên cứu TLC (1), (2). - 
Chuẩn bị cho thảo luận về 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
giới thực Đối tượng dữ liệu địa lý 
    2.1.1. Khái quát mô hình 
và mô hình hoá  

     

    2.1.2. Đối tượng dữ liệu 
địa lý 

     

2.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu 
trong GIS     

4 1  5 10 - Nghiên cứu TLC (1). Tìm 
hiểu và cho ví dụ về thông 
tin, dữ liệu, dữ liệu không 
gian, dữ liệu thuộc tính, cơ 
sở dữ liệu;  
- Đưa ra sự nhận biết, phân 
biệt, so sánh cấu trúc dữ 
liệu Raster, Vector, cấu 
trúc dữ liệu Spagetti, 
Topology; 
- Làm bài tập mối quan hệ 
Topology. 

  2.2.1. Các khái niệm 
chung  

     

     2.2.2. Cấu trúc dữ liệu      
    2.2.3. Cấu trúc cơ sở dữ 
liệu 

     

    2.2.4. Mối quan hệ giữa 
dữ liệu không gian và dữ 
liệu phi không gian  

     

2.3. Mô hình số độ cao 2   2 4 - Nghiên cứu TLC (1)  
- Chuẩn bị phần mềm 
ArcGIS và dữ liệu cho việc 
nhập DL 

    2.3.1. Khái niệm về mô 
hình số độ cao 

     

    2.3.2. Ứng dụng về mô 
hình số độ cao 

     

    2.3.3. Các phương pháp 
biểu diễn mô hình số độ 
cao 

     

    2.3.4. Các phương pháp 
thành lập mô hình số độ 
cao 

      

Kiểm tra    1 1 2  

CHƯƠNG 3. NHẬP, 
CHUẨN HÓA VÀ HIỂN 
THỊ DỮ LIỆU  
TRONG GIS 

5 3  8 15  

3.1. Nhập dữ liệu 2 2  4 8 - Nghiên cứu TLC (2). 
- Nhập dữ liệu vào trong     3.1.1. Quá trình xây      
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
dựng CSDL trong GIS GIS. 
    3.1.2. Nhập dữ liệu 
vector 

      

    3.1.3. Nhập dữ liệu 
raster 

      

    3.1.4. Nhập dữ liệu thuộc 
tính 

      

3.2. Chất lượng dữ liệu và 
chuẩn  hoá dữ liệu địa lý 

2   2 4 - Nghiên cứu TLC (2). 

    3.2.1. Các nguồn sai số  
và các yếu tố đánh giá chất 
lượng dữ liệu 

      

 3.2.2. Chuẩn hóa dữ liệu 
địa lý quốc gia 

      

3.3. Hiển thị và Xuất dữ 
liệu        

1 1  2 4 - Nghiên cứu TLC (2). 
- Chuẩn bị phần  mềm 
ArcGIS và dữ liệu cho việc 
hiển thị DL 

    3.3.1. Các thiết bị hiển 
thị và xuất dữ liệu 

     

    3.3.2. Hiển thị dữ liệu      
    3.3.3. Xuất dữ liệu dưới 
dạng bản đồ 

     

CHƯƠNG 4. PHÂN 
TÍCH DỮ LIỆU TRONG 
GIS 

5 2  7 15  

4.1. Tổng quan về phân 
tích dữ liệu trong GIS.  

1   1 2 - Nghiên cứu TLC (1), (2). 

4.2. Các phép phân tích dữ 
liệu cơ bản 

2 1  3 6 - Nghiên cứu TLC (1), (2). 
- Chuẩn bị phần mềm 
ArcGIS và dữ liệu cho việc 
phân tích DL 

    4.2.1. Đo đạc, truy vấn, 
phân loại 

     

    4.2.2. Chuyển đổi dữ liệu      
    4.2.3. Chồng xếp dữ liệu 
(overlap) 

     

4.3. Các phép phân tích dữ 
liệu nâng cao 

2 1  3 6 - Nghiên cứu TLC (1), (2). 
- Chuẩn bị phần  mềm 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
    4.3.1. Phân tích lân cận      ArcGIS và dữ liệu cho việc 

phân tích DL     4.3.2. Phân tích mạng      
    4.3.3. Phép nội suy      

Kiểm tra    1 1 2  
Tổng số 20 6 4 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra 

4.5.9. Quản lý Nhà nước về đất đai      2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Quản lý Nhà nước về đất đai    

 Tiếng Anh: State management of Land 

- Mã học phần: QĐQN2301 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   23 tiết 

 Bài tập:   03 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm: 02 tiết 

 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý Nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức: Hiểu được nguyên tắc tổ chức, hoạt động và trình bày được hệ 
thống bộ máy Nhà nước nói chung và bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói 
riêng.Nắm được những vấn đề cơ bản của QLHCNN và QLNN về đất đai.Nắm được 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống cơ quan chuyên môn ngành Tài nguyên 
và Môi trường.Hiểu và trình bày được 15 nội dung của Quản lý Nhà nước về đất đai. 

- Về kỹ năng: 

+ Kỹ năng cứng: Biết vận dụng pháp Luật giải quyết được một số tình huống 
trong quản lý nhà nước về đất đai và soạn thảo được 1 số loại văn bản QPPL, VB quản 
lý hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

+ Kỹ năng mềm: có khả năng cập nhật các thông tin trên internet, kỹ năng làm 
việc theo nhóm.  

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách 
nhiệm công dân cao.Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật. Sáng tạo trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Quản lý Nhà nước về đất đai cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
về Nhà nước và Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, Đại cương Quản lý Nhà nước 
về đất đai, Nội dung Quản lý Nhà nước về đất đaigiúp sinh viên có cái nhìn toàn diện 
và có kỹ năng để nghiên cứu Quản lý Nhà nước về đất đai. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2011, Giáo trình Quản lý Nhà nước về đất đai, 
NXB Nông Nghiệp. 

2.  Việt Nam (CHXHCN), 2015, Luật đất đai 2013, NXB Lao Động. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013. 
2. Nghị định 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: Phát 
vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
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- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
CHƯƠNG 1.  NHÀ NƯỚC VÀ 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
CHXHCN VIỆT NAM 

6 3  9 18  

1.1. Nguồn gốc Nhà nước 1   1 2 
Đọc mục 1.1 và 1.2, TLC 
(1). 

1.2. Khái niệm, đặc điểm, bản 
chất và chức năng của Nhà nước 

1   1 2  

1.3. Bộ máy và các nguyên tắc tổ 
chức hoạt động của bộ máy nhà 
nước CHXHCN Việt Nam 

2   2 4 Đọc mục 1.3, TLC (1). 

1.3.1. Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam 

      

1.3.2. Bộ máy Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam 

      

1.3.3. Nguyên tắc tổ chức hoạt 
động của bộ máy nhà nước 
CHXHCN Việt Nam 

      

1.4. Văn bản quản lý Nhà nước 2 3  5 10 Đọc mục 1.4, TLC (1). 
1.4.1. Khái niệm, chức năng, 
phân loại văn bản quản lý nhà 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
nước 
1.4.2. Nguyên tắc, thể thức trình 
bày văn bản 

      

1.4.3. Thực hành soạn thảo một 
số loại văn bản QLHCNN trong 
lĩnh vực đất đai 

      

CHƯƠNG 2.ĐẠI CƯƠNG 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
ĐẤT ĐAI 

6  2 8 16  

2.1. Một số vấn đề cơ bản về 
Quản lý hành chính Nhà nước ở 
Việt Nam 

2   2 4 Đọc mục 2.1, TLC (1). 

2.1.1.Khái niệm quản lý, quản lý 
hành chính nhà nước 

      

2.1.2. Đặc điểm, chức năng của 
quản lý hành chính nhà nước 

      

2.1.3. Nguyên tắc quản lý hành 
chính nhà nước Việt Nam 

      

2.1.4. Nội dung quản lý hành 
chính nhà nước Việt Nam 

      

2.2. Một số vấn đề cơ bản của 
Quản lý nhà nước về đất đai 

2   2 4 Đọc mục 2.2, TLC (1). 

2.2.1.Khái niệm quản lý nhà nước 
về đất đai 

      

2.2.2.Mục đích, yêu cầu của hoạt 
động quản lý nhà nước về đất 
đai 

      

2.2.3. Nguyên tắc của hoạt động 
quản lý nhà nước về đất đai 

      

2.2.4. Đối tượng của quản lý nhà 
nước về đất đai 

      

2.2.5. Phương pháp quản lý nhà 
nước về đất đai 

      

2.2.6. Công cụ của quản lý nhà 
nước về đất đai 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
2.3. Sơ lược quá trình phát triển 
của công tác QLNN về đất đai ở 
Việt Nam 

  2 2 4  

2.4. Khái quát về hệ thống tổ 
chức bộ máy ngành Tài nguyên 
và Môi trường 

2   2 4  

Kiểm tra chương 1 + 2   1 1 2  
CHƯƠNG 3.NỘI DUNG 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
ĐẤT ĐAI 

11  1 12 24  

3.1. Ban hành văn bản quy phạm 
pháp Luật về quản lý, sử dụng 
đất đai và tổ chức thực hiện văn 
bản đó 

1   1 2 Đọc mục 3.1, 3.2,  TLC 
(1). 

3.2.Xác định địa giới hành 
chính, lập và quản lý hồ sơ địa 
giới hành chính, lập bản đồ hành 
chính 

      

3.3.Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ 
địa chính, bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất và bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất; điều tra, đánh giá tài 
nguyên đất; điều tra xây dựng 
giá đất 

1   1 2 Đọc mục 3.3, 3.4, TLC 
(1). 

3.4.Quản lý quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất 

1   1 2  

3.5. Quản lý việc giao đất, cho 
thuê đất, thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất 

1   1 2 Đọc mục 3.5, 3.6, TLC 
(1). 

3.6. Quản lý việc bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

1   1 2  

3.7. Đăng ký đất đai, lập và quản 
lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

1   1 2 Đọc mục 3.7, 3.8, TLC 
(1). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
khác gắn liền với đất 
3.8. Thống kê, kiểm kê đất đai 1   1 2  
3.9.Xây dựng hệ thống thông tin 
đất đai 

      

3.10.Quản lý tài chính về đất đai 
và giá đất. 

1   1 2 Đọc mục 3.10, 3.11, TLC 
(1). 

3.11. Quản lý, giám sát việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của 
người sử dụng đất. 

      

3.12. Thanh tra, kiểm tra, giám 
sát, theo dõi, đánh giá việc chấp 
hành quy định của pháp Luật về 
đất đai và xử lý vi phạm pháp 
Luật về đất đai. 

1   1 2 Đọc mục 3.12, 3.13, TLC 
(1). 

3.13. Phổ biến, giáo dục pháp 
Luật về đất đai. 

      

3.14. Giải quyết tranh chấp về 
đất đai; giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong quản lý và sử dụng đất 
đai. 

1   1 2 Đọc mục 3.14, 3.15, TLC 
(1). 

3.15. Quản lý hoạt động dịch vụ 
về đất đai. 

1   1 2  

Kiểm tra chương 3   1 1 2  
Tổng 23 3 4 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.9. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội   
 Tiếng Anh: Overall planning for socio – economic development 

- Mã học phần: QĐKĐ2303 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  
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Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động : 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    22 tiết 
 Bài tập:    03 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm: 03 tiết 
 Kiểm tra:    02 tiết 

- Thời gian tự học:     60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai. 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Nắm được những kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế xã hội, 
hiểu được mối quan hệ biện chứng về các nhân tố tác động tới sự phát triển kinh tế xã 
hội của một huyện, tỉnh, vùng, quốc gia. 

- Về kỹ năng: 
+ Hiểu, trình bày được một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội. 
+ Vận dụng được kiến thức về phát triển kinh tế, xã hội có liên quan và kiến 

thức cơ bản các học phần đã học để giải quyết được tình huống quy hoạch ngành, lĩnh 
vực chủ yếu. 

+ Xây dựng được nội dung cơ bản về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh, huyện, quy hoạch tổng thể ngành và lĩnh vực chủ yếu. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện đạo đức tốt, yêu nghề, sáng tạo và có trách 
nhiệm trong công việc. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Cơ sở lý luận của Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;Nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội;Giới thiệu quy trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã áp dụng 
ở Việt Nam. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Trường đại học Luật Hà nội (2016), Luật đất đai, NXB Công an nhân dân. 
2. Nguyễn Thị Vòng (2008), Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội, NXB Nông nghiệp 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Giáo trình Kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội, Trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân, NXB Thống kê, Hà Nội. 



68 

 

2. Đặng Văn Thắng, Phạm Ngọc Dũng (2003), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công- 
nông nghiệp ở đồng bằng Sông Hồng. Thực trang và triển vọng, NXB Chính trị quốc gia, 
HN 

3. Ngô Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội ở Việt Nam- học hỏi và sáng tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

4. Bộ NN & PTNT (1999), Quy trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
ngành Nông nghiệp và nông thôn - Tiêu chuẩn ngành, NXB Nông Nghiệp. 

5. Bộ NN & PTNT (1999), Quy trình lập dự án đầu tư phát triển nông thôn- Tiêu 
chuẩn ngành, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Phương pháp giảng dạy được tổ chức dưới hình thức trình bày lý thuyết và thảo 
luận nhóm qua bảng phấn kết hợp với sự hỗ trợ của máy tính, máy chiếu projector. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
QUY HOẠCH TỔNG THỂ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI 

9   1 10 20  

1.1. Khái quát chung về quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội 

1     1 2 Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.1. Lý luận chung về quy       
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
hoạch  
1.1.2. Lý luận về quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội  

      

1.2. Nhiệm vụ và vai tròquy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội 

1     1 2 Đọc mục 1.2, TLC (1). 

1.2.1. Nhiệm vụ  quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội 

      

1.2.2. Vai trò của quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội  

      

1.2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng 
của quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội trong sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước. 

      

1.3. Căn cứ, mục tiêu, yêu cầu 
và nguyên tắc của quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội 

2     2 4 Đọc mục 1.3, TLC (1). 

1.3.1. Căn cứ pháp lý của quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội 

      

1.3.2. Mục tiêu của quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội 

      

1.3.3. Yêu cầu của quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội 

      

1.3.4. Nguyên tắc cơ bản của 
quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội 

      

1.4. Mối quan hệ giữa quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội với các loại hình quy hoạch 

1     1 2 Đọc mục 1.4, TLC (1). 
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
khác 
1.4.1. Loại hình quy hoạch       
1.4.2. Quan hệ giữa quy hoạch 
tổng thể  với quy hoạch sử dụng 
đất đai  

      

1.4.3. Quan hệ giữa quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội với quy hoạch phát triển 
ngành.  

      

1.5. Bản chất của quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội 

2     2 4 Đọc mục 1.5, TLC (1). 

1.5.1. Quy hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực 

1     1 2  

1.5.2. Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội lãnh thổ 

1     1 2  

1.6. Phương pháp tiếp cận của 
quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội 

2     2 4 Đọc mục 1.6, TLC (1). 

1.6.1. Phương pháp tiếp cận quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội trong điều kiện kinh tế 
thị trường 

      

1.6.2. Phương pháp tiếp cận quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
-xã hội vùng 

      

Kiểm tra      1 1  2   

Chương 2. NỘI DUNG QUY 
HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

12 3 1 16 37  

2.1. Phân tích, đánh giá thực 
trạng các nguồn lực tác động đến 
sự phát triển kinh tế – xã hội 

5 1   6 12 Đọc mục 2.1, TLC (1). 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài 
nguyên thiên nhiên và môi 
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
trường 
2.1.2. Đặc điểm dân số, dân cư, 
nguồn nhân 

      

2.1.3. Đánh giá thực trạng kinh 
tế - xã hội 

      

2.1.4. Phân tích, đánh giá các 
yếu tố bên ngoài tác động đến sự 
phát triển  

      

2.2. Luận chứng quan điểm, mục 
tiêu và khả năng phát triển  

2 1   3 6 Đọc mục 2.2, TLC (1). 

2.2.1. Luận chứng các quan 
điểm phát triển và mục tiêu tổng 
quát 

      

2.2.2. Luận chứng các mục tiêu 
phát triển cụ thể cho từng giai 
đoạn quy hoạch 

      

2.2.3. Luận chứng chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế, các phương án tăng 
trưởng kinh tế và lựa chọn cơ 
cấu đầu tư 

      

2.3. Luận chứng phương hướng 
quy hoạch phát triển các ngành 
và các lĩnh vực 

1     1 2 Đọc mục 2.3, TLC (1). 

2.3.1. Phương hướng phát triển 
các ngành kinh tế chủ yếu 

      

2.3.2. Phương hướng phát triển 
các lĩnh vực xã hội và môi 
trường 

      

2.4. Quy hoạch phát triển không 
gian 

3 1   4 12 Đọc mục 2.4, TLC (1). 

2.4.1. Quy hoạch phát triển 
không gian chung 

      

2.4.2. Quy hoạch phát triển 
mạng lưới đô thị và hệ thống 
điểm dân cư nông thôn 
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
2.4.3. Luận chứng phương 
hướng phát triển hệ thống kết 
cấu  hạ tầng 

      

2.4.4. Quy hoạch bảo vệ môi 
trường thiên nhiên và cảnh 
quan. 

      

2.4.5. Quy hoạch sử dụng đất       
2.5. Luận chứng các chương 
trình phát triển, các dự án đầu tư 
và bước đi từng giai đoạn 5 năm 

1     1 2 Đọc mục 2.5, TLC (1). 

2.5.1. Xác định bước đi theo giai 
đoạn 5 năm phát triển kinh tế -
xã hội 

      

2.5.2. Xác định chương trình và 
dự án đầu tư triển khai xây dựng 
theo từng giai đoạn 

      

2.6. Nghiên cứu các giải pháp 
chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu 
quy hoạch 

1   1 2 Đọc mục 2.6, TLC (1). 

2.6.1. Đề xuất các giải pháp về 
vốn 

      

2.6.2. Đề xuất các giải pháp về 
đảm bảo nguồn nhân lực 

      

2.6.3. Đề xuất các giải pháp về 
chính sách khuyến khích áp dụng 
công nghệ mới 

      

2.6.4. Đề xuất các giải pháp về 
cơ chế, chính sách điều hành vĩ 
mô 

      

2.6.5. Đề xuất các giải pháp về 
điều hành và thực hiện quy 
hoạch 

      

Chương 3. GIỚI THIỆU QUY 
TRÌNH QUY HOẠCH TỔNG 
THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

1   4 5 10 Đọc mục 3.1, 3.2, TLC 
(1). 



73 

 

Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
- XÃ HỘI ĐÃ ÁP DỤNG Ở 
VIỆT NAM  
3.1. Quy trình quy hoạch tổng 
thể phát triển ngành nông nghiệp 
và nông thôn 

1   2 3 6  

3.2. Quy trình quy hoạch tổng 
thể phát triển ngành công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

   2 2 4  

Cộng 22 3 5 30 60   

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.10. Quản lý và sử dụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu  2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Quản lý và sử dụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu 

 Tiếng Anh: Land Use under Climate Change 

- Mã học phần: QĐKĐ2304 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  Quản lý Nhà nước về đất đai 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     22 tiết 

 Bài tập:   03 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm: 03 tiết 
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 Kiểm tra:   02 tiết 

 Thời gian tự học:   60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai. 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Biết được những kiến thức cơ bản về quản lý, sử dụng đất trong 
điều kiện biến đổi khí hậụ, cơ sở khoa học cho việc quản lý đất đai, xây dựng phương 
án quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát thải thấp từ lĩnh vực nông nghiệp, lâm 
nghiệp, sử dụng đất bền vững.  

- Về kỹ năng:Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý và sử 
dụng  đất, áp dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những 
vấn đề trong quản lý đất đai trong điều kiện biến đổi khí hậu;  

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức 
kỷ Luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Biến đổi khí hậu đã và đang trở 
thành vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống con người và môi trường. 
Môn học trình bày những khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu, nguyên nhân gây biến 
đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Sử 
dụng đất lâm nghiệp và nông nghiệp không hợp lý đóng góp đáng kể làm gia tăng 
lượng khí phát thải gây biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, sử dụng đất nông nghiệp và lâm 
nghiệp theo hướng bền vững cũng có vai trò lớn trong giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính. Học phần cũng làm rõ tính hai mặt của sử dụng đất và lợi ích sử dụng đất 
bền vững với biến đổi khí hậu.   

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Thái Thị Thanh Minh, 2016, Khí hậu và biến đổi khí hậu. Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội 

2. Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2010, Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai, NXB 
chính trị Quốc gia  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. UNCC (2013), Fundamentals of climate change science. United Nations 
Institute for Training and Research.   

2. IPPC (2014), Climate Change Synthesis Report. IPPC press.  
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3. EPA (2014), Climate Change Indicators in the United States 2014. 
Environmental Protection Agency Press, USA.  

4. Van Bodegom, Arend Jan, Herman Savenije and Marieke Wit (eds), 
(2009),Forests and Climate Change: adaptation and mitigation. Tropenbos 
international, wageningen, The netherlands. xvi + 160 pp. 

5. IPPC (2000), Land use, land use change and forestry. The Intergovernmental 
Panel on Climate Change Press.  

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, 
bài tập, thảo luận, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 
điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1. BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU 

6   6 12 Đọc mục chương 1, 
TLC (2). 

1.1. Những khái niệm cơ bản 
về biến đổi khí hậu 

1   1 2  

1.2. Chỉ số biến đổi khí hậu 1   1 2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.3. Những nguyên nhân gây 
biến đổi khí hậu 

1   1 2  

1.4. Những tác động của biến 
đổi khí hậu 

1   1 2  

1.5. Ứng phó với biến đổi khí 
hậu 

1   1 2  

Chương 2. QUẢN LÝ ĐẤT 
ĐAI TRONG ĐIỀU KIỆN 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

7   7 14 Đọc mục chương 2, 
TLC (1). 

2.1. Chính sách quản lý đất 
đai 
2.1.1. Nguyên tắc quản lý đất 
đai 
2.1.2.Chế độ sử dụng các loại 
đất 

3   3 6  

2.2. Quy hoạch sử dụng đất 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
2.2.1. Các yếu tố biến đổi khí 
hậu 
2.2.2. Lồng ghép yếu tố biến 
đổi khí hậu trong quy hoạch 
sử dụng đất 

2   2 4  

2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu 
điều tra, đánh giá chất lượng 
đất đai 

2   2 4  

Chương 3. SỬ DỤNG ĐẤT 
NÔNG, LÂM NGHIỆP VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

9 3  12 24 Đọc mục chương 3, TLC 
(1). 

3.1. Vai trò của rừng với biến 
đổi khí hậu 

3   3 6  

3.2. Phát thải từ lĩnh vực 
nông, lâm nghiệp 

3   3 6  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3.2.1. Phát thải từ phá rừng 
3.2.2. Phát thải từ cháy rừng 
3.2.3. Phát thải từ nông 
nghiệp 
3.3. Tác động của biến đổi khí 
hậu đến nông, lâm nghiệp 

      

3.4. Giảm phát thải từ lĩnh 
vực lâm nghiệp 
3.4.1. Sáng kiến REDD+ 
3.4.2. Công cụ Luật, chính 
sách 
3.4.3. Công cụ quy hoạch 
3.4.4. Công cụ khác 

3   3 6  

Tiểu luận  3  3 6 Chuẩn bị chia nhóm, 
đọc tài liệu trước, viết 
tiểu luận theo yêu cầu 

Kiểm tra   2 2 4  
Tổng 22 3 5 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.11 Sử dụng đất và kinh tế đất      2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Sử dụng đất và kinh tế đất   

 Tiếng Anh: Land using and economic of land 

- Mã học phần: QĐKĐ2305 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai. 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
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giáo dục đại cương  
□ 

Kiến thức cơ sở 
ngành  

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Khoa học đất 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    21 tiết 

 Bài tập:   04 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm: 02 tiết 

 Kiểm tra:   03 tiết 

- Thời gian tự học:  60giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:trình bày được các vấn đề khái quát chung về tài nguyên đất đai, 
biến đổi khí hậu, sử dụng đất bền  vững, đại cương về kinh tế đất (sự cần thiết phải 
nghiên cứu, đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu), 

+ Trình bày được bản chất của địa tô. 

+ Phân tích được bản chất của lợi thế so sánh, chi phí cơ hội trong sử dụng đất. 

+ Trình bày được khái quát quỹ đất và tình hình sử dụng đất ở Việt Nam 

- Về kỹ năng: Có thể phân tích và đề xuất hướng quản lý và sử dụng đất (đặc 
biệt là đất sản xuất nông nghiệp) đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi 
trường.Phân tích, đánh giá được lợi thế so sánh, chi phí cơ hội, vấn đề khai thác địa tô 
khi tiến hành khai thác đất đai trong các ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp khi 
thực hiện các dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, cầu tiến, mong 
muốn làm chủ kiến thức môn học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Tổng quan về kinh tế đất, Địa 
tô, Lợi thế so sánh và chi phí cơ hội trong kinh tế tài nguyên đất, Khái quát về quỹ đất 
và tình hình sử dụng đất ở Việt Nam, Phân tích hiệu quả sử dụng đất khi tiến hành các 
dự án đầu tư trong sản xuất nông nghiệp. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 
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1.  Nguyễn Hoản, 2013, Kinh tế  đất, Nhà xuất bản Lao động. 
2. Nguyễn Văn Song, 2009, Giáo trình Kinh tế đất, NXB Tài chính. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Nguyễn Văn Ngọc, 2013, Bài giảng Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản giáo dục. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: Phát 
vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1.  TỔNG QUAN 
VỀ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KINH 
TẾ ĐẤT 

5   5 10  

1.1. Khái quát chung về tài 
nguyên đất đai, biến đổi khí hậu, 
sử dụng đất bền  vững 

3   3 6 Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.1. Đất đai và sử dụng đất đai 1   1   
1.1.2. Biến đổi khí hậu 1   1   
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.1.3. Quản lý, sử dụng tài 
nguyên đất bền vững ứng phó 
với biến đổi khí hậu 

1   1   

1.2. Tổng quan về kinh tế đất 2   2 4 Đọc mục 1.2, TLC (1). 
1.2.1. Khái niệm về kinh tế đất. 1   1   
1.2.2. Sự cần thiết của khoa học 
kinh tế đất và những vấn đề đặt 
ra 

      

1.2.3.Đối tượng, nội dung và 
phương pháp nghiên cứu kinh tế 
đất 

1   1   

CHƯƠNG 2.  ĐỊA TÔ 4 1 1 6 12  
2.1. Bản chất địa tô 1 1  2  Đọc chương 2, TLC (1). 
2.2. Địa tô chênh lệch 1   1   
2.3. Địa tô tuyệt đối 1   1   
2.4. Địa tô độc quyền, địa tô lao 
dịch, địa tô sản phẩm, địa tô 
bằng tiền 

1   1   

2.5. Ví dụ minh họa bản chất địa 
tô chênh lệch, địa tô tuyệt đối, 
địa tô độc quyền 

 1 1 2   

Chương 3.LỢI THẾ SO SANH 
VA CHI PHI CƠ HỘI 
TRONG KINH TẾ SỬ DỤNG 
ĐẤT 

5 2 1 8 16  

3.1. Lợi thế tuyệt đối 1   1  Đọc chương 3, TLC (1). 
3.2. Lợi thế tương đối 1   1   
3.3. Vận dụng lý thuyết lợi thế 
trong sử dụng đất đai 

1   1   

3.4. Chi phí cơ hội trong sử dụng 
đất 

1   1   

3.5. Vấn đề chuyển mục đích sử 
dụng đất; Mô hình ba mặt và tác 
động của nó trong quá trình sử 
dụng 

1   1   
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3.6. So sánh sự giống và khác 
nhau giữa lợi thế tuyệt đối và lợi 
thế tương đối trong sử dụng đất; 
cho ví dụ về khả năng vận dụng 
lý thuyết lợi thế trong sử dụng 
đất 

1 1  2   

3.7. Cho ví dụ minh họa chi phí 
cơ hội trong sử dụng đất và chi 
phí cơ hội trong các lĩnh vực 
khác để làm rõ bản chất của việc 
vận dụng chi phí cơ hội 

1 1  2   

Chương 4.ĐANH GIA HIỆU 
QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG 
NGHIỆP 

5 2 1 8 12  

4.1. Những vấn đề chung về hiệu 
quả 

1     Đọc mục 4.1, TLC (1). 

4.1.1. Các quan điểm về hiệu 
quả 

      

4.1.2. Khái niệm và phân loại 
hiệu quả sử dụng đất 

      

4.2. Nội dung và phương pháp 
xác định hiệu quả kinh tế sử 
dụng đất nông nghiệp 

2     Đọc mục 4.2, TLC (1). 

4.2.1. Lựa chọn hệ thống chỉ tiêu 
đánh giá hiệu quả kinh tế trong 
sử dụng đất nông nghiệp 

      

4.2.2. Phương pháp đánh giá 
hiệu quả kinh tế trong sử dụng 
đất nông nghiệp 

      

4.3. Đánh giá hiệu quả xã hội 
trong sử dụng đất nông nghiệp 

1     
Đọc mục 4.3, 4.4, 4.5, 
TLC (1). 

4.4. Đánh giá hiệu quả bảo vệ 
môi trường trong sử dụng đất 
nông nghiệp 

1      

4.5. Phân tích, đánh giá lợi thế  3     
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
so sánh, chi phí cơ hội, vấn đề 
khai thác địa tô, đánh giá hiệu 
quả kinh tế - xã hội – môi trường 
khi tiến hành một dự án đầu tư 
trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp hoặc phi nông nghiệp 
trên một địa bàn cụ thể  
Chương 5.KHÁI QUÁT VỀ 
TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI 
VIỆT NAM 

3   3 4, 5  

5.1. Thực trạng sử dụng đất đến 
năm 2014 

2     Đọc mục 5.1, TLC (1). 

5.1.1. Hiện trạng sử dụng đất 
nông nghiệp, phi nông nghiệp, 
đất chưa sử dụng năm 2014 

      

5.1.2. Đánh giá khái quát thực 
trạng sử dụng đất năm 2014 

      

5.2. Kinh nghiệm sử dụng đất 
bền vững ở một số địa phương 

1     Đọc mục 5.2, TLC (1). 

Cộng 21 4 5 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.12. Bản đồ học        2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Bản đồ học 

 Tiếng Anh: Cartography 

- Mã học phần: TBAB 2352 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành Kiến thức ngành  Thực tập và  
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□  □ đồ án tốt nghiệp 
 □ Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:       23 tiết 
 Bài tập:       04 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm: 01 tiết 
 Kiểm tra:       02 tiết 

- Thời gian tự học:           60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ảnh - Bản đồ, Khoa Trắc địa - Bản đồ 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được các kiến thức về môn bản đồ học (khái niệm, nội dung, phân loại, 
quy trình sản xuất chung…) 
+ Xác lập được các yếu tố toán học của bản đồ (phép chiếu, lưới chiếu bản đồ) 
+  Trình bày được các thành phần cấu tạo nên ngôn ngữ bản đồ 
- Về kỹ năng: 
+ Vận dụng được các phương pháp thành lập các bản đồ cho làm đồ án. 

+  Đọc và sử dụng được bản đồ. 
+ Biểu thị được các yếu tố nội dung bản đồ, sử dụng các phương pháp biểu thị nội 
dung bản đồ đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề; 

+ Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; 
+ Yêu thích nội dung của môn học. 
3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  
- Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của bản đồ học và bản đồ. 
- Trình bày một số phép chiếu dùng cho bản đồ Việt Nam; hệ thống quy định 

đánh số chia mảnh đối với bản đồ địa hình và bản đồ địa chính. 
- Giới thiệu khái quát về bản đồ địa lý, từ đó đi sâu trình bày về 2 loại bản đồ 

(bản đồ địa hình và bản đồ chuyên đề)  
- Giới thiệu chung về bản đồ số, một số các quy định kỹ số hóa bản đồ số. Bên 

cạnh đó giới thiệu một số phần mềm chuyên dụng được sử dụng trong công tác biên 
tập và thành lập bản đồ số nói chung và trong lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng 
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 
1. Lâm Quang Dốc, 1995, Bản đồ học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 



84 

 

 2.  K. A. Xalisep; Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân dịch; Nguyễn Thơ Các, Vũ 
Bích Vân (hiệu đính), 2006, Bản đồ học, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1. Hoàng Phương Nga & nnk (dịch), 2006, Bản đồ học, NXB. Đại học quốc gia 

Hà Nội. 
     2.AR Thur H. Robinson & nnk, 1995, Cartography, USA. 

3. M. J. Kraak & F.J. Ormeling, 2001, Cartography- Visualization of Spatial data, 
LongMan 

4. Terry A. Slocum, 1999, Thematic Cartography and visualization, Prentice Hall. 
5. William Cartwright & nnk, 1999, Multimedia cartography, Springer, NewYork. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng chohọc phần 
- Phương pháp giảng dạy: Giảng viên chuẩn bị bài giảng trên các phương tiện 

nghe nhìn; kết hợp giảng dạy lý thuyết với hướng dẫn kỹ năng thực hành. Chuẩn bị 
các chuyên đề và hướng dẫn các học viên tổ chức se-mi-na.  

- Phương pháp học tập: Phát huy tính tự chủ, tự học tập nghiên cứu;  phát huy 
tính dân chủ, chủ động trong học tập; học viên là trung tâm: tích cực thảo luận, nêu 
vấn đề. Nghiên cứu và trình bày các vấn đề dưới dạng tiểu luận.  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Dự lớp: Nghe giảng và hướng dẫn học tập 
- Bài tập: Làm bài tập và thảo luận nhóm 
- Tự học: Nghiên cứu, đọc tài liệu để nắm vững lí thuyết sau đó làm bài tập ở nhà 

và chữa trên lớp. 
- Điều kiện dự thi học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
 Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần:Trọng số 60% 

- Hình thức thi: 
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƯƠNG 1.  GIỚI THIỆU 
CHUNG VỀ BẢN ĐỒ 

5,5   5,5 11  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.1. Bản đồ học và mối liên hệ 
với các môn khoa học khác 
1.1.1.   Định nghĩa, đối tượng và 
nhiệm vụ của Bản đồ học 

1.1.2.  Những bộ môn cơ bản 
của khoa học bản đồ 

    1.1.3. Mối liên hệ giữa Bản đồ 
học với các môn khoa học khác 

0,5   0,5 1 Đọc TLC (1), (2). 

1.2. Khái niệm về bản đồ 
1.2.1 Khái niệm 
1.2.2 Tính chất của bản đồ 
1.2.3 Vai trò, công dụng của 

bản đồ 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 

1.3 Các yếu tố của bản đồ 
1.3.1 Yếu tố cơ sở toán học 
1.3.2 Yếu tố nội dung 
1.3.3 Các yếu tố hỗ trợ, bổ 

sung 

0,5   0,5 1 Đọc TLC (1), (2). 

1.4 Phân loại bản đồ 
1.4.1 Phân loại theo đối 

tượng thể hiện 
1.4.2 Phân loại theo tỷ lệ 
1.4.3 Phân loại theo nội dung 
1.4.4 Phân loại theo mục đích 

sử dụng 
1.4.5 Phân loại theo lãnh thổ 

thể hiện trên bản đồ 
1.4.6 Phân loại theo các đặc 

tính phụ khác 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 

1.5 Tổng quát hóa bản đồ 
1.5.1 Khái niệm chung 
1.5.2 Nội dung của quá trình 

tổng quát hóa 
1.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng 

tới quá trình tổng quát hóa 

1,5   1,5 3 Đọc TLC (1), (2). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.6 Quy trình chung sản xuất bản 
đồ 

1.6.1 Chuẩn bị biên tập 
1.6.2 Thành lập bản đồ 
1.6.3 Trình bày bản đồ 
1.6.4 Chế in và in bản đồ 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 

CHƯƠNG 2.  CƠ SỞ TOÁN 
HỌC CỦA BẢN ĐỒ 

9 4 2 15 30  

2.1 Phép chiếu và lưới chiếu bản 
đồ 

2.2.1 Phép chiếu bản đồ 
2.2.2 Lưới chiếu bản đồ 

2   2 04 Đọc TLC (1), (2). 

2.2 Tỷ lệ bản đồ 
2.2.1 Khái niệm 
2.2.2 Các loại tỷ lệ trên lưới 

chiếu bản đồ 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 

2.3 Biến dạng trên lưới chiếu 
bản đồ 

2.3.1 Nguyên nhân gây ra 
biến dạng 

2.3.2 Dạng hình học của sai 
số biến dạng 

2.3.3 Các loại biến dạng 

 
 
 
1 

   
 
 

1 

 
 
 
2 

Đọc TLC (1), (2). 

2.4 Phân loại phép chiếu bản đồ 
2.4.1 Phân loại theo đặc điểm 

biến dạng 
2.4.2 Phân loại theo phương 

pháp chiếu hình 
2.4.3 Phân loại theo vị trí của 

điểm cực 

1   1 2 Nắm vững các phép 
chiếu cơ bản; Đọc TLC 
(1), (2). 

2.5 Một số phép chiếu dùng cho 
bản đồ Việt Nam 

2.5.1 Phép chiếu hình nón 
thẳng đồng góc hai vĩ tuyến 
chuẩn 

2   2 04 Đọc TLC (1), (2). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2.5.2 Phép chiếu Gauss - 

Kruger  
2.5.3 Phép chiếu UTM 

2.6 Chia mảnh và đặt phiên hiệu 
theo VN-2000 

2.6.1 Chia mảnh và đặt phiên 
hiệu Bản đồ địa hình 

2.6.2 Chia mảnh và đặt phiên 
hiệu Bản đồ địa chính 

Bài tập: Chia mảnh và đặt 
phiên hiệu Bản đồ địa hình và 
Bản đồ địa chính 

2 04 1 07 14 - Làm bài tập được 
giao; Đọc TLC (1), (2). 
 

Kiểm tra 1 tiết   1 1 2 Làm bài kiểm tra 

CHƯƠNG 3. NGÔN NGỮ 
BẢN ĐỒ 

2,5   2,5 05  

3.1 Ký hiệu bản đồ 
3.1.1 Khái niệm và vai trò 

của ký hiệu bản đồ 
3.1.2 Phân loại ký hiệu bản 

đồ 
3.1.3 Nguyên tắc vẽ ký hiệu 

bản đồ 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 

3.2 Màu sắc dùng trên bản đồ 
3.2.1 Vai trò và đặc điểm của 

màu sắc 
3.2.2 Các phương pháp kết 

hợp màu sắc 
3.2.3 Các loại nền màu dùng 

trong bản đồ 

0,5   0,5 1 Đọc TLC (1), (2). 

3.3 Ghi chú trên bản đồ 
3.3.1 Vai trò và đặc điểm của 

chữ ghi chú 
3.3.2 Các loại ghi chú trên 

bản đồ 
3.3.2 Nguyên tắc sắp xếp ghi 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 



88 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
chú trên bản đồ 

CHƯƠNG 4. BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 4   4 8  
4.1 Khái niệm chung 

4.1.1 Khái niệm và phân loại 
4.1.2 Vai trò và yêu cầu đối 

với bản đồ địa lý 
4.1.3 Các phương pháp biểu 

thị nội dung bản đồ 

1,5   1,5 3 Đọc TLC (1), (2). 

4.2 Bản đồ địa hình 
4.2.1 Nội dung của bản đồ 

địa hình 
4.2.2 Hiện chỉnh bản đồ địa 

hình 
4.2.3 Các phương pháp thành 

lập bản đồ địa hình 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 

4.3 Bản đồ chuyên đề 
4.3.1 Khái niệm và phân loại 
4.3.2 Nội dung của bản đồ 

chuyên đề 
4.3.3 Các phương pháp thành 

lập bản đồ chuyên đề 

1,5   1,5 3 Đọc TLC (1), (2). 

CHƯƠNG 5: BẢN ĐỒ SỐ 2  1 3 6  
5.1 Giới thiệu chung 

5.1.1 Khái niệm bản đồ số 
5.1.2 Các tính chất của bản 

đồ số 
5.1.3 Các chuẩn của bản đồ 

số 
5.1.4 Ưu điểm và nhược điểm 

của bản đồ số 
5.1.5 Quy trình công nghệ 

thành lập bản đồ số 

1   1 2 Đọc TLC (1), (2). 

5.2 Một số quy định kỹ thuật của 
bản đồ địa hình số 

5.2.1 Quy định về cơ sở toán 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
Đọc TLC (1), (2). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
học của bản đồ địa hình số 

5.2.2 Quy định về nội dung 
của bản đồ địa hình số 

5.2.3 Quy định về số hóa và 
biên tập bản đồ địa hình 

0,5 0,5 1 

5.3 Giới thiệu một số phần mềm 
chuyên dụng thành lập bản đồ số 

5.3.1 Phần mềm Autocad 
5.3.2 Phần mềm Mapinfo 
5.3.3 Bộ phần mềm 

Microstation and Mapping office 
5.3.4 Phần mềm Famis 
5.3.5 Phần mềm ViLIS 

0,5   0,5 1 Đọc TLC (1), (2). 

Kiểm tra   1 1 2  
Cộng 23 4 3 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra 

4.5.13. Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn  3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  
- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn 
 Tiếng Anh: Agricultural planning and Rural development 

- Mã học phần: QĐKĐ2306 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành  

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:     45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   36 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm: 07 tiết 
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 Kiểm tra:   02 tiết 
- Thời gian tự học:  90 giờ 
Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 
2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:Nắm được những kiến thức cơ bản về sự phát triển nông thôn bền 

vững, những vấn đề môi trường với sự phát triển, những nguyên lý, nguyên tắc và nội 
dung của quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Về kỹ năng:có kỹ năng trong điều tra, đánh giá, lập quy hoạch và phân tích tác 
động môi trường trong phát triển nông thôn. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện sự cần cù, chăm chỉ, tính sáng tạo, yêu 
ngành nghề. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Khái niệm về phát triển và phát 

triển nông thôn, Đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phải quy hoạch phát 
triển nông thôn, Các vấn đề và các quan điểm về phát triển nông thôn, Các nội dung 
trong quy hoạch phát triển nông thôn, Các nội dung trong quy hoạch nông thôn mới. 

4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Sỹ Quế, 2009, Giáo trình Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn– 
NXB Khoa học và kỹ thuật 

2. Đặng Kim Sơn, 2008, Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay và 
mai sau, NXB Chính trị quốc gia. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Đặng Mộng Lân, 1997, Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững - Công 
nghiệp hoá, một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm các nước. 

2. Báo cáo thế giới, 1992, Phát triển và môi trường - Ngân hàng thế giới. Hà Nội. 
3. Cao Liêm, Trần Đức Viên, 1990, Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi 

trường, NXB Đại học và giao dục chuyên nghiệp, Hà Nội. 
4. Đặng Xuân Nam, 1997, Phát triển nông thôn, NXBKhoa học xã hội, Hà Nội. 
5. Vũ Tuấn Anh, 1994, Đổi mới kinh tế và phát triển, NXB khoa học xã hội, Hà 

Nội. 
6. Chương trình nghiên cứu Việt nam - Hà Lan (VNRP), 2003, Cơ sở lý thuyết và 

thực tiễn Phát triển nông thôn bền vững, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 
7. Các tài liệu về quy hoạch Nông nghiệp, quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
 Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm thuyết 
trình, thảo luận, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
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- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Chương 1. NHỮNG VẤN 
ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN 

9   9 18  

1.1. Những khái niệm cơ bản 
về phát triển và phát triển bền 
vững 

4   4 8 Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.1. Khái niệm về phát triển, 
phát triển bền vững 

     

 1.1.2. Những phạm trù của sự 
phát triển 

     

1.1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng 
của phát triển nông thôn 

     

 1.1.4. Cơ sở đánh giá mức độ 
phát triển 

     

1.2. Khái niệm, đặc trưng của 
vùng nông thôn 

5   5 10 Đọc mục 1.2, TLC (1). 

1.2.1. Khái niệm vùng nông 
thôn 

      

1.2.2. Đặc trưng vùng nông 
thôn 

      

1.2.3. Thực trạng vùng nông       
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
thôn hiện nay và sự cần thiết 
phải phát triển nông thôn 

Chương 2. NHỮNG VẤN 
ĐỀ VĨ MÔ VỀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN 

12  1 13 26  

2.1. Phát triển nông nghiệp 5   5 10 Đọc mục 2.1 và 2.2, 
TLC (2). 

2.2. Công nghiệp hóa 3   3 6  
2.2.1. Công nghiệp hóa        
2.2.2. Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn 

      

2.3. Đô thị hóa và phát triển 
nông thôn 

2   2 4 Đọc mục 2.3 và 2.4, 
TLC (2). 

2.4. Các quan điểm và giải 
pháp chủ yếu phát triển nông 
nghiệp và nông thôn 

2   2 4  

2.4.1. Các quan điểm       
2.4.2. Các giải pháp chủ yếu 
phát triển nông nghiệp, nông 
thôn 

      

Kiểm tra chương 1 +2   1 1 2  
Chương 3.  QUY HOẠCH 
PHÁT TRIỂN NÔNG 
THÔN 

6   6 12  

3.1. Khái niệm về quy hoạch 
phát triển nông thôn 

1   1 2 Đọc mục chương 3, TLC 
(1). 

3.2. Nguyên lý của quy hoạch 
phát triển nông thôn 

1   1 2  

3.3. Nguyên tắc của quy hoạch 
phát triển nông thôn 

1   1 2  

3.4. Căn cứ, phương pháp quy 
hoạch phát triển nông thôn 

1   1 2  

3.5. Trình tự các bước và nội 
dung cơ bản của quy hoạch 

2   2 4  
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
phát triển nông thôn 

Chương 4. QUY HOẠCH 
NÔNG THÔN MỚI 

9  1 10 20  

4.1. Khái niệm quy hoạch 
nông thôn mới 

1 4  5 10 Đọc mục 4.1, TLC (1). 

4.1.1. Mục tiêu xây dựng xã 
nông thôn mới 

1   1 2  

4.1.2. Bộ tiêu chí Quốc gia về 
nông thôn mới 

      

Bài tập: Tìm hiểu bộ tiêu chí 
Quốc gia về nông thôn mới. 

 4  4 8  

4.2. Nguyên tắc xây dựng 
nông thôn mới 

1   1 2 Đọc mục 4.2, 4.3, TLC 
(1).. 

4.3. Quy hoạch nông thôn mới 
và nguyên tắc lập quy hoạch 

2   2 4  

4.3.1. Quy hoạch nông thôn 
mới 

      

4.3.2. Nguyên tắc quy hoạch 
nông thôn mới 

      

4.3.3. Trình tự lập và quản lý 
quy hoạch nông thôn mới 

      

4.3.4. Lập và phê duyệt nhiệm 
vụ quy hoạch nông thôn mới 

      

4.4. Nội dung đồ án quy hoạch 
nông thôn  mới 

3   3 6 Đọc mục 4.4, 4.5, TLC 
(1). 

4.5. Hồ sơ đồ án quy hoạch 
nông thôn mới và phê duyệt 

2 3  5 10  

Bài tập: Thực trạng nông thôn 
Việt Nam 

 3  3   

Kiểm tra chương 3 + 4    1 1   
Tổng 36 7 2 45 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.14. Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai  2 TC  
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1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai  

 Tiếng Anh: Forming and management of investment projects in the 
fields of land 

- Mã học phần: QĐĐC2302 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai. 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc 
 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Quản lý Nhà nước về đất đai 

 Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:       22 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm:        06 tiết 

 Kiểm tra:     02 tiết  

 Thời gian tự học:       60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai. 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Nắm được quy trình lập và quản lý dự án đầu tư phát triển; Nắm 
được các căn cứ và điều kiện chủ yếu hình thành và thực hiện dự án đầu tư; phân tích 
hiệu quả và lựa chọn dự án đầu tư; Nắm được những vấn đề cơ bản của quản lý dự án 
đầu tư. 

- Về kỹ năng:Lập được một dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực quản lý đất đai 
và xây dựng được quy trình quản lý dự án đầu tư phát triển. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện tính cần cù, yêu nghề, sáng tạo và có trách 
nhiệm trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phầnLập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai cung cấp những 
kiến thức về: Tổng quan về dự án đầu tư: Trong chương này trình bày các vấn đề về 
dự án đầu tư, trình tự lập dự án đầu tư; Nghiên cứu các căn cứ, điều kiện chủ yếu hình 
thành và thực hiện dự án đầu tư. Nêu rõ các khía cạnh hình thành và thực hiện dự án 



95 

 

đầu tư như khía cạnh kỹ thuật, tổ chức quản lý và nhân sự; Phân tích hiệu quả và lựa 
chọn dự án đầu tư. Phân tích một số các yếu tố như tài chính, kinh tế xã hội tiến hành 
đánh giá hiệu quả và lựa chọn phương án tối ưu để đầu tư; Những vấn đề cơ bản của  
quản lý dự án đầu tư, quản lý Nhà nước về đất đai với các dự án đầu tư.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Bạch Nguyệt, 2013, Lập dự án đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc 
dân. 

2. Từ Quang Phương, 2006, Quản lý dự án đầu tư, NXB Lao động- Xã hội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1.Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, 
bài tập, thảo luận, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8.  Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9.Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

7  1 8 16 
 
 

1.1.  Một số vấn đề chung về đầu 1   1 2 Đọc mục 1.1, TLC (1). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
tư và dự án đầu tư 
1.1.1. Khái niệm đầu tư, đầu tư 
phát triển và vai trò của đầu tư 
phát triển 

      

1.1.2. Khái niệm và công dụng 
của dự án đầu tư phát triển 

      

1.1.3. Đặc trưng, phân loại và 
chu kỳ dự án đầu tư phát triển 

      

1.2. Trình tự, nội dung công tác 
lập dự án đầu tư 

     Đọc mục 1.2, TLC (1). 

1.2.1. Trình tự và nội dung 
nghiên cứu của quá trình lập dự 
án đầu tư 

2   2 4  

1.2.2. Bố cục, nội dung dự án 
đầu tư  

2   2 4  

1.2.3. Công tác tổ chức lập dự 
án đầu tư 

2  1 3 6  

Chương 2.NGHIÊN CỨU 
CÁC CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN 
CHỦ YẾU HÌNH THÀNH VÀ 
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ  

3   3 6  

2.1. Nghiên cứu các căn cứ chủ 
yếu hình thành dự án 

1   1 2 Đọc mục 2.1, TLC (1). 

2.1.1. Nghiên cứu các điều kiện 
vĩ mô 

      

2.1.2. Nghiên cứu thị trường       
2.2. Nghiên cứu khía cạnh kỹ 
thuật của dự án 

1   1 2 Đọc mục 2.2, TLC (1). 

2.2.1. Vị trí và yêu cầu của 
nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật 

      

2.2.2. Nội dung nghiên cứu kỹ 
thuật 

      

2.3. Nghiên cứu khía cạnh tổ 
chức quản lý và nhân sự  dự án 

1   1 2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
đầu tư 
2.3.1. Sự cần thiết và các nhân 
tố ảnh hưởng đến công tác 
nghiên cứu khía cạnh tổ chức 
quản lý và nhân sự dự án dầu tư 

      

2.3.2. Các nguyên tắc và tiêu chí 
lựa chọn hình thức tổ chức quản 
lý dự án đầu tư 

     Đọc mục 2.3, TLC (1). 

2.3.3. Cơ cấu tổ chức quản lý 
vận hành dự án đầu tư 

      

2.3.4. Dự kiến nhân sự và chi phí 
nhân lực thực hiện dự án 

      

Kiểm tra chương 1+2   1 1 2  
Chương 3.PHÂN TÍCH HIỆU 
QUẢ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ  

6  3 9 18 
 

3.1. Phân tích tài chính 2   2 4  
3.1.1. Mục đích, vai trò và yêu 
cầu của phân tích tài chính dự 
án đầu tư  

     Đọc mục 3.1, TLC (1). 

3.1.2. Một số vấn đề phải lưu ý 
khi tiến hành phân tích tài chính 
dự án đầu tư 

      

3.1.3. Nội dung phân tích tài 
chính dự án đầu tư  

      

3.1.4. Phân tích dự án trong 
trường hợp có sự tác động của 
các yếu tố khách quan 

      

3.2. Phân tích khía cạnh kinh tế 
– xã hội của dự án đầu tư 

2   2 4  

3.2.1. Khái niệm, sự cần thiết 
nghiên cứu khía cạnh kinh tế - 
xã hội của dự án đầu tư 

     Đọc mục 3.2, TLC (1). 

3.2.2. Sự khác nhau giữa phân 
tích tài chính và phân tích kinh 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
tế - xã hội của dự án đầu tư 
3.2.3. Xác định giá trong phân 
tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư 

      

3.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu 
quả kinh tế dự án đầu tư 

      

3.2.5. Một số tác động về mặt xã 
hội và môi trường của dự án đầu 
tư 

      

3.3. Lựa chọn phương án đầu tư 2   2 4  
3.3.1. Lựa chọn phương án đầu 
tư xét trên phương diện tài chính 

     Đọc mục 3.3, TLC (1). 

3.3.2. Lựa chọn phương án đầu 
tư theo khía cạnh kinh tế - xã hội 

      

3.3.3. Lựa chọn phương án đầu 
tư phối hợp các chỉ tiêu hiệu quả 

      

Chương 4.NHỮNG VẤN ĐỀ 
CƠ BẢN CỦAQUẢN LÝ DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VỚI 
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

6  2 8 16 

 

4.1. Những vấn đề cơ bản của 
quản lý dự án đầu tư 

2   2 4 Đọc mục 4.1, TLC (1). 

4.1.1.  Khái niệm, mục tiêu và 
nội dung quản lý dự án 

      

4.1.2. Lập kế hoạch quản lý dự 
án 

      

4.1.3. Giám sát và đánh giá dự 
án 

      

4.2. Quản lý Nhà nước về đất đai 
đối với các dự án đầu tư phát 
triển 

4  2 6 12 Đọc mục 4.2, TLC (1). 

4.2.1. Tính hợp pháp của việc 
triển khai các dự án đầu tư phát 
triển  

     

4.2.2. Tiến độ thực hiện các dự       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
án đầu tư phát triển 
4.2.3. Quá trình vận hành, khai 
thác các dự án đầu tư phát triển 

      

Kiểm tra chương 3+4   1 1 2  
Cộng 22  8 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

 
4.5.15. Hóa học đất        2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Hóa học đất   

 Tiếng Anh: Soil Chemistry 

- Mã học phần: QĐKĐ2407 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 
 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Khoa học đất  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:       21tiết 
 Bài tập:       07 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai.  

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 
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+ Hiểu được hệ thống kiến thức về thành phần vô cơ đất như thành phần theo 
nguyên tố, theo thành phần pha (thành phần rắn, thành phần lỏng, thành phần khí); 
khoáng vật đất và quá trình biến đổi của chúng. 

+Trình bày được hóa học các hợp chất hữu cơ không đặc trưng, đặc trưng và 
chu trình cac bon trong đất.  

+Nắm vững cơ sở lý thuyết về keo đất, hấp phụ của đất, trao đổi cation. Cơ sở 
lý thuyết này là nền tảng giải thích nguồn gốc hình thành độ phì nhiêu đất và các biện 
pháp kỹ thuật nâng cao độ phì nhiêu đất.  

+Nắm được cơ sở lý thuyết dung dịch đất, các dạng phản ứng cơ bản giữa dung 
dịch đất với pha rắn và pha khí trong đất.  

- Về kĩ năng:  
+ Hiểu và giải thích được thành phần hóa học đất, những quá trình hóa học đất cơ bản.  
+ Nắm được một số phương pháp phân tích thành phần đất như phân tích hàm 

lượng mùn đất, cation trao đổi (CEC), đo pH, Eh.   
+ Vận dụng kiến thức hóa học đất phục vụ công tác điều tra đất cơ bản, đánh 

giá tiềm năng đất đai và quy hoạch sử dụng đất.  
- Về đạo đức nghề nghiệp: có tinh thần học tập nghiêm túc, có ý thức bảo vệ tài 

nguyên đất. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần hóa học đất ứng dụng trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết 
về thành phần vô cơ của đất, chất hữu cơ đất, keo đất, hấp phụ của đất, dung dịch 
đất. Thành phần vô cơ đất bao gồm các học thuyết thành phần hóa học đất theo 
nguyên tố, theo pha, khoáng vật đất. Thành phần hữu cơ tập trung trình bày sự hình 
thành và tính chất các hợp chất mùn, các dạng chất hữu cơ khác trong đất, chu trình 
các bon trong đất. Phần hấp phụ của đất trình bày cấu tạo, đặc tính các nhóm keo đất 
cơ bản như keo axit humic, keo sét, keo oxit Fe và Al; trình bày cơ chế hấp phụ theo 
nhóm chức bề mặt, cơ chế hấp phụ theo điện tích bề mặt, hấp phụ trao đổi giữa keo 
đất và cation trong dung dịch đất. Dung dịch đất bao gồm khái niệm dung dịch đất; 
thành phần cơ bản dung dịch đất như phức chất tan; một số quá trình hóa học trong 
dung dịch đất như phản ứng chua, phản ứng đệm, quá trình điện hóa. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Hữu Thành, Trần Thị Lệ Hà, 2006, Giáo trình hóa học đất, Nhà xuất 
bản Nông nghiệp. 

2. Đỗ Thị Vân Thanh, Trịnh Hân, 2011, Khoáng vật học, NXB ĐH Quốc gia  
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Garrison Sposito , 2008, The Chemistry of Soils. Oxford University Press. .  
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Những phương pháp giảng dạy và học tập chính gồm phương pháp thuyết trình, 
thảo luận nhóm, viết tiểu luận, học thông qua nêu tình huống có vấn đề, học thông 
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quan làm các dự án nhỏ. Ngoài ra, những bài tập dịch về nhà được giao cho sinh viên 
để tăng cường kỹ năng đọc và viết tiếng Anh liên quan đến hóa học đất. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
MỞ ĐẦU 
1.  Khái niệm hóa học đất  
2.  Lịch sử hóa học đất  
3.  Nhiệm vụ môn học 

1   1 2  

CHƯƠNG 1.  THÀNH PHÂN 
VÔ CƠ CỦA ĐẤT 

6 1  7 14 Đọc chương 1 và 2, TLC 
(1). 

1.1. Thành phần nguyên tố  1   1 2  
1.2. Thành phần pha của đất  1   1 2  
1.3. Thành phần khoáng vật đất 2 1  3 6  
1.4. Biến đổi khoáng vật đất  2   2 4  

CHƯƠNG 2.  THÀNH PHẦN 
HỮU CƠ CỦA ĐẤT  

4 1  5 10 Đọc chương 3, TLC (1). 

2.1. Phân loại chất hữu cơ đất  1   1 2  
2.2. Hợp chất hữu cơ không đặc 
trưng  

1   1 2  

2.3. Hợp chất hữu cơ đặc trưng  1 1  2 4  
2.4. Chu trình carbon trong tự 
nhiên  

1   1 2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kiểm tra chương 1. và 2.   1 1 2  
CHƯƠNG 3. HẤP PHỤ CỦA 
ĐẤT 

6 2  8 16 Đọc chương 5 và 6, TLC 
(1). 

3.1. Keo đất  1   1 2  
3.2. Các dạng hấp phụ của đất  1   1 2  
3.3. Nhóm chức bề mặt  1   1 2  
3.4. Điện tích bề mặt   1   1 2  
3.5 Phương trình hấp phụ  1 1  2 4  
3.6 Trao đổi cation  1 1  2 4  
CHƯƠNG 4. DUNG DỊCH ĐẤT 4 3  7 14 Đọc chương 4, 7, 8, TLC 

(1). 
4.1. Dung dịch đất  1   1 2  
4.2. Phức chất tan  1 1  2 4  
4.3. Phản ứng axit-bazơ 1 1  2 4  
4.3. Hiện tượng điện hóa  1 1  2 4  
Kiểm tra chương 3 và 4   1 1 2  

Cộng 21 7 2 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.16.  Đánh giá đất        2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Đánh giá đất   

 Tiếng Anh: Land Evaluation 

- Mã học phần: QĐKĐ2408 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ Bắt buộc  Tự chọn  Bắt buộc  Tự chọn Bắt buộc  Tự chọn  
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□ □ □  □ □ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Khoa học đất 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   20 tiết 
 Bài tập, thảo luận:   08 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Nắm được quá trình điều tra, phân tích và xử lý thông tin trong 
đánh giá đất. Sau khi học xong học phần này, sinh viên vận dụng được các kết quả của 
đánh giá đất phục vụ cho việc quản lý nguồn tài nguyên đất và quy hoạch sử dụng đất 
trong sản xuất nông lâm nghiệp.. 

- Về kỹ năng: 
+ Hiểu được phương pháp, nguyên tắc và quy trình đánh giá đất theo FAO. 
+ Nắm vững được quá trình điều tra, mô tả các đơn vị đất đai và các loại hình sử 

dụng đất trong sản xuất nông nghiệp. Biết cách phân hạng thích hợp đất đai. 
+ Đề xuất và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất trên quan điểm sinh thái và phát 

triển bền vững phục vụ mục đích quy hoạch sử dụng đất và các mục đích khác. 
- Về đạo đức nghề nghiệp: Có thái độ học tập nghiêm túc, thêm yêu ngành, yêu 

nghề. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Đánh giá đấtcung cấp cho sinh viên những kiến thức: Giới thiệu 
chung về đánh giá đất; Bản đồ đơn vị đất đai; Loại hình sử dụng đất; Phân hạng thích 
hợp đất đai; Đánh giá đất theo chỉ dẫn của FAO tại Việt Nam giúp sinh viên có cái 
nhìn toàn diện và có kỹ năng Đánh giá đất. 
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Đào Châu Thu, Nguyễn Khang, 1998, Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp. 

2. Lê Thái Bạt, 2015, Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất trong đánh giá đất 
đai, NXB Nông nghiệp  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Đào Thế Tuấn, 1984, Hệ sinh thái nông nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật. 
2. Nguyễn Vy, 1992, Chiến lược sử dụng bảo vệ bồi dưỡng đất đai và bảo vệ môi 

trường, Tạp chí Khoa học đất Việt Nam. 
3. Bùi Quang Toản, 1991, Một số kết quả nghiên cứu về phân hạng đánh giá đất 

nông nghiệp, Tạp chí KHKT và Quản lý kinh tế. 
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5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu như: lý thuyết 
và bài tập, thảo luận nhóm và sinh viên tự học. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7.Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

 

9. Nội dung chi tiết học phần  

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên Lên lớp (Tiết) 
Tự học 
(Giờ) LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 
CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT 

3   3 6  

1.1. Giới thiệu môn học  1   1 2  

1.1.1. Khái niệm      Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.2. Vị trí, vai trò và yêu cầu 
của môn học 

      

1.1.3. Đánh giá đất đai thế giới 
và Việt Nam 

      

1.2. Phương pháp đánh giá đất đai 
theo FAO 

2   2 4  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên Lên lớp (Tiết) 
Tự học 
(Giờ) LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.2.1. Khái quát      Đọc mục 1.2, TLC (1). 

1.2.2. Mục đích, yêu cầu đánh 
giá đất đai 

     

1.2.3. Khái quát quy trình đánh 
giá đất đai 

      

1.2.4. Nguyên tắc đánh giá đất 
đai 

      

1.2.5. Mức độ chi tiết và tỷ lệ 
khảo sát cho đánh giá đất đai 

      

1.2.6. Phương pháp đánh giá đất 
đai 

      

CHƯƠNG 2.  BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ 
ĐẤT ĐAI 

3 2  5 10  

2.1. Các khái niệm 1   1 2 Đọc mục 2.1 và 2.2, TLC (1). 

2.2. Xác định các đơn vị bản đồ 
đất đai 

      

2.2.1. Phương pháp xác định 
đơn vị bản đồ đất đai 

      

2.2.2. Kết quả xác định các đơn 
vị đất đai Việt Nam 

      

2.3. Bản đồ đơn vị đất đai 2   2 4  

2.3.1. Phương pháp xây dựng 
bản đồ đơn vị đất đai 

     Đọc mục 2.3, TLC (1). 

2.3.2. Các yếu tố và phân cấp 
chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị 
đất đai 

      

2.3.3.Quy trình xây dựng bản đồ 
đơn vị đất đai 

      

2.3.4. Kết quả xây dựng bản đồ 
đơn vị đất đai ở Việt Nam 

      

Bài tập 1: Khảo sát nguồn tài 
nguyên đất đai, xác định các đặc 

 2  2 4 Tổng hợp kiến  thức chương 
2 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên Lên lớp (Tiết) 
Tự học 
(Giờ) LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

tính đất đai để làm cơ sở cho việc 
xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. 

Kiểm tra chương 1, 2   1    

CHƯƠNG 3. LOẠI HÌNH SỬ 
DỤNG ĐẤT 

2 2  4 8  

3.1. Lựa chọn và mô tả loại hình 
sử dụng đất 

1   1 2  

3.1.1. Khái niệm      Đọc mục 3.1, TLC (1). 

3.1.2. Lựa chọn loại hình sử 
dụng đất 

     

3.1.3. Mô tả loại hình sử dụng 
đất 

      

3.1.4. Mô tả kiểu sử dụng đất       

3.2. Yêu cầu sử dụng đất của các 
loại hình sử dụng đất  

1   1 2 Đọc mục 3.2, TL (1), Tài 
liệu chính. 

3.2.1. Khái quát về yêu cầu sử 
dụng đất 

      

3.2.2. Các nhóm yêu cầu sử 
dụng đất 

      

3.2.3. Xác định và lựa chọn các 
yêu cầu sử dụng đất  

      

Bài tập 2: Chọn lọc và mô tả các 
kiểu sử dụng đất và chất lượng đất 
đai 

 2  2 4 Tổng  hợp  kiến  thức 
chương 3 

CHƯƠNG 4. PHÂN HẠNG 
THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI 

7 2  9 18  

4.1. Khái niệm 1   1 2 Đọc mục 4.1 và 4.2, TLC 
(1). 4.2. Xếp hạng các yếu tố chẩn 

đoán 
     

4.2.1. Khái quát việc xếp hạng 
các yếu tố chẩn đoán 

      

4.2.2. Cấu trúc xếp hạng các yếu       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên Lên lớp (Tiết) 
Tự học 
(Giờ) LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

tố chẩn đoán 

4.3. Phân hạng thích hợp đất đai      Đọc mục 4.3, TLC (1). 

4.3.1. Các phương pháp phân 
hạng thích hợp đất đai 

1   1 2  

4.3.2. Cấu trúc phân hạng thích 
hợp đất đai 

1   1 2  

4.3.3. Phạm vi phân hạng thích 
hợp đất đai 

1   1 2  

4.3.4. Tiêu chuẩn định hạng 
trong phân hạng thích hợp đất 
dai 

      

4.3.5. Nội dung công tác phân 
hạng thích hợp đất đai 

1   1 2  

4.4. Đề xuất cho việc sử dụng đất 
hợp lý 

2   2 4 Đọc mục 4.4, TLC (1). 

4.4.1. Phân hạng khả nâng thích 
hợp đất đai định tính và định 
lượng 

      

4.4.2. Vai trò của kinh tế        

4.4.3. Đánh giá ảnh hưởng môi 
trường  

      

Bài tập 3: Xây dựng các yêu cầu 
về sử dụng đất và bảng phân cấp 
các yếu tố cho các kiểu sử dụng 
đất đai 

 2  2 4 Tổng  hợp  kiến  thức 
chương 4 

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ ĐẤT 
THEO CHỈ DẪN CỦA FAO 
TẠI VIỆT NAM 

5 2 1 8 16  

5.1. Yêu cầu, nội dung và phương 
pháp đánh giá đất ở Việt Nam 

1   1 2 Đọc mục 5.1, TL (1), Tài 
liệu chính. 

5.1.1. Yêu cầu       

5.1.2. Nội dung       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên Lên lớp (Tiết) 
Tự học 
(Giờ) LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5.1.3. Phương pháp       

5.2. Quy trình đánh giá đất đai cấp 
toàn quốc 

3   3 6 Đọc mục 5.2 và 5.3, TL 
(1), Tài liệu chính. 

5.2.1. Công tác chuẩn bị 1   1 2  

5.2.2. Công tác ngoại nghiệp 1   1 2  

5.2.3. Công tác nội nghiệp 1   1 2  

5.3. Đánh giá đất phục vụ quy 
hoạch sử dụng đất 

1   1 2  

Bài tập 4: Phân hạng và phân 
vùng khả năng thích hợp đất đai 

 2  2 4 Tổng hợp kiến thức chương 
5 

Kiểm tra chương 3, 4, 5   1 1 2  

Cộng 20 8 2 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.17.  Quy hoạch đô thị       2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Quy hoạch đô thị   

 Tiếng Anh: Urban planning 

- Mã học phần: QĐKĐ2409 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 
 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

 
- Các học phần tiên quyết/học trước: Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH. 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   18 tiết 
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 Bài tập:   06 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm:  04 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 
Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý Đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 

+ Biết được về công tác quy hoạch xây dựng đô thị.  
+ Hiểu rõ được khái niệm đô thị và quá trình phát triển đô thị Việt Nam. 
+ Xác định được những quy định chung quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu 

chức năng trong đô thị và vấn đề bố trí và sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả. 
 

- Về kỹ năng: 
+ Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để xây dựng phương án quy 

hoạch đô thị nhằm mở rộng kiến thức về công tác quy hoạch sử dụng đất.  
+ Xây dựng được phương án thiết kế mặt bằng quy hoạch chi tiết đô thị. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Có phẩm chất đạo đực tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao. 
+ Có ý thức trong việc sử dụng, bảo vệ đất đai một cách hợp lý, hiệu quả 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Học phần Quy hoạch đô thịcung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về đô 

thị, quá trình phát triển của đô thị, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch các 
khu chức năng trong đô thị, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong đô thị. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Thế Bá, 2004, Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, Nhà xuất bản 
xây dựng, Hà Nội 

2. Vũ Thị Bình, 2008, Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn, Nhà xuất bản 
nông nghiệp, Hà Nội, . 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Phạm Kim Giao, 2000, Quy hoạch vùng, NXB xây dựng, Hà Nội. 
2. Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt nam đến năm 2020, NXB 

xây dựng, Hà Nội. 
3. Luật xây dựng năm 2015 
4. Luật Quy hoạch đô thị năm 2015 
5. Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên 

quan đến môn học): website của Bộ Xây dựng: www.xaydung.gov.vn/; website của Bộ 
Kế hoạch Đầu tư: www.mpi.gov.vn/ 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 



110 

 

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: 
Thuyết trình, Phát vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
5.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ 
CƠ BẢN VỀ ĐÔ THỊ VÀ 
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

5  1 6 12  
 

1.1. Đô thị và điểm dân cư đô 
thị 

1   1 2 Đọc chương 1, TLC (1), 
trang 05-32 

1.1.1. Khái niệm đô thị và điểm 
dân cư đô thị 

      

1.1.2. Phân loại đô thị       
1.1.3. Phân cấp và quản lý đô thị       
1.2. Đô thị hóa 2   2 4  
1.2.1. Khái niệm       
1.2.2. Sự phát triển của đô thị 
hóa 

      

1.2.3. Lược sử quá trình phát 
triển đô thị trên thế giới 

      

1.2.4. Quá trình phát triển đô thị 
ở Việt Nam 

      

1.3. Quy hoạch đô thị 2   2 4  
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.3.1. Khái niệm và phân loại       
1.3.2. Mục tiêu cơ bản của công 
tác quy hoạch xây dựng đô thị 

      

1.3.3. Quản lý nhà nước về quy 
hoạch đô thị 

      

1.3.4. Những xu thế và Quan 
điểm về quy hoạch phát triển đô 
thị 

      

Kiểm tra chương 1   1 1 2  
Chương 2. QUY HOẠCH 
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

10 2 2 14 28  

2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội 
dung của quy hoạch chung xây 
dựng phát triển đô thị 

1   1  Đọc chương 2, TLC (1), 
trang 33-70 

2.2. Xây dựng các tiền đề phát 
triển đô thị 

1  1  2  

2.2.1. Tính chất của đô thị        
2.2.2. Dân số đô thị        
2.2.3. Đất đai đô thị        
2.2.4. Cơ sở kinh tế - kỹ thuật 
phát triển đô thị  

      

2.3 Định hướng phát triển không 
gian đô thị 

2   2 4  

2.3.1. Nguyên tắc cơ bản của 
quy hoạch phát triển không gian 
đô thị  

      

2.3.2. Cơ cấu chức năng đất đai 
phát triển đô thị  

      

2.3.3. Bố cục không gian kiến 
trúc đô thị  

      

2.4. Quy hoạch xây dựng các 
khu chức năng trong đô thị 

      

2.4.1. Quy hoạch xây dựng khu 
công nghiệp 

1   1 2  

2.4.2. Quy hoạch xây dựng khu       
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Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Yêu cầu đối với sinh 
viên Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
kho tàng 
2.4.3. Khu đất dân dụng đô thị 1   1 2  
2.4.4. Quy hoạch khu trung tâm 
đô thị 

1   1 2  

2.4.5. Quy hoạch hệ thống giao 
thông đô thị 

1   1 2  

2.4.6. Quy hoạch khu cây xanh 
đô thị 

1   1 2  

2.4.7. Khu đất đặc biệt 1   1 2  
2.5. Quy hoạch cải tạo đô thị  1   1 2  
2.5.1. Ý nghĩa và mục đích của 
quy hoạch cải tạo đô thị  

      

2.5.2. Nội dung quy hoạch cải 
tạo đô thị  

      

Bài tập: Tính toán sơ bộ các chỉ 
tiêu quy hoạch. 

 2  2 4 Tổng  hợp kiến  thức 
chương 2 

Chương 3. THIẾT KẾ QUY 
HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ  

3 4 2 9 18  
 

3.1. Khái niệm quy hoạch chi 
tiết đô thị 

1  1 2 4 Đọc chương 3, TLC (1), 
trang 106-122 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
quy hoạch chi tiết đô thị 

      

3.3. Phân tích đánh giá khu đất 
và xác định nhiệm vụ quy hoạch 
chi tiết 

1  1 2 4  

3.4. Bố cục quy hoạch kiến trúc 1   1 2  
3.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
của quy hoạch chi tiết đô thị 

      

Bài tập: Thiết kế mặt bằng quy 
hoạch chi tiết một số khu chức 
năng  đô thị 

 4  4 8 Tổng  hợp kiến thức 
chương 3 

Kiểm tra chương 2 + 3   1 1 2  
Tổng 18 6 6 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 



113 

 

 

4.5.18. Cơ sở viễn thám        2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Cơ sở viễn thám   
 Tiếng Anh: Fundamentals of remote sensing 

- Mã học phần: TBAB2453 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và  
đồ án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 
 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  Trắc địa cơ sở 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    22 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm:  02  tiết 
 Thực hành:    04 tiết 
 Kiểm tra:      02  tiết 

- Thời gian tự học:      60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Trắc địa Ảnh Bản đồ, Khoa Trắc địa Bản đồ. 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: 
+ Trình bày được kiến thức tổng quan về viễn thám, bộ cảm biến và vệ tinh viễn 

thám; 
+ Trình bày được tổng quan về các loại ảnh viễn thám (ảnh quang học, ảnh hồng  

ngoại và ảnh radar); giới thiệu về khái niệm, nguyên lý hoạt động, đặc điểm hình học, 
khả năng ứng dụng của các loại ảnh nói trên; các phương pháp xử lý ảnh viễn thám; 
thuật toán phân loại ảnh viễn thám. 

+ Giải thích được các công đoạn trong quy trình giải đoán và xử lý ảnh viễn 
thám; 
 - Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các chỉ số thống kê, hiển thị và tăng cường chất lượng ảnh, đăng ký 
tọa độ ảnh và thực hiện các phép biến đổi ảnh đơn giản; 

+ Chọn được vùng mẫu, chọn thuật toán thích hợp để tiến hành phân loại; đánh 
giá và ứng dụng kết quả đạt vào một vấn đề cụ thể; 
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+ Vận dụng phương pháp cập nhật thông tin cần thiết từ ảnh viễn thám để thành 
lập bản đồ chuyên đề và hiện chỉnh bản đồ địa hình. 

+ Sử dụng thành thạo các thuật toán khác nhau trong công tác xử lý ảnh viễn 
thám. 
- Về đạo đức nghề nghiệp:  

+ Rèn luyện tác phong: cẩn thận, chính xác, trung thực; 
+ Tích cực tìm hiểu để dần trở nên yêu thích môn học, yêu thích ngành nghề. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  
- Những kiến thức tổng quan về viễn thám, bộ cảm biến và vệ tinh viễn thám; 
- Khái niệm, nguyên lý hoạt động, đặc điểm hình học, khả năng ứng dụng của các 

phương pháp viễn thám hàng không, viễn thám hồng ngoại nhiệt, viễn thám radar; 
- Các thuật toán hiệu chỉnh hình học, hiệu chỉnh bức xạ, tăng cường chất lượng 

ảnh, chuyển đổi ảnh và phân loại các loại ảnh. 
4. Tài liệu học tập 
4.1.Tài liệu chính (TLC) 

1. Vũ Danh Tuyên, Trịnh Lê Hùng, Phạm Thị Thương Huyền, 2013, Cơ sở viễn 
thám, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Nguyễn Khắc Thời, 2012, Viễn Thám (dùng cho ngành quản lý đất đai), 
NXB Nông nghiệp Hà Nội. 

3. Nguyễn Ngọc Thạch, 1997, Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi 
trường, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội.   
4.2.Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1.Lê Văn Trung, 2005, Viễn Thám, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh. 
        2.Nguyễn Ngọc Thạch, 1997, Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi 
trường, NXB khoa học và kỹ thuật.   
 3. Simon Jones, Karin Reinke, 2009, Innovations in Remote Sensing and 
Photogrammetry, NXB Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
         4. John A. Richards, 2013, Remote Sensing Digital Image Analysis, NXB 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

- Phương pháp thuyết trình 
- Phương pháp thảo luận nhóm 
- Phương pháp thực nghiệm 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Chấp hành đầy đủ các nội quy trong lớp học và nhà trường; 
- Tự nghiên cứu trước nội dung bài học ở nhà; 
- Lắng nghe bài giảng của thầy cô giáo và tham gia xây dựng bài học; 
- Ghi chép bài đầy đủ; 



115 

 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 
tham dự đầy đủ các bài thực hành. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
 Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

VỀ KỸ THUẬT VIỄN 
THÁM 

6    6 12  

1.1. Khái niệm và nguyên lý 
cơ bản của viễn thám 

1.1.1. Khái niệm về viễn 
thám 
1.1.2. Lịch sử hình thành 
và xu hướng phát  

triển 
    1.1.3. Phân loại viễn thám 
    1.1.4. Nguyên lý cơ bản 
của viễn thám 

2    2 4 Đọc TLC (1)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

1.2 Bộ cảm biến và vệ tinh 
viễn thám 
  1.2.1. Khái niệm, phân loại 
bộ cảm biến 
    1.2.2. Vật mang và quỹ 
đạo bay 
    1.2.3. Các vệ tinh giám 
sát tài nguyên 

2    2 4 Đọc TLC (1)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

1.3. Cơ sở vật lý của viễn 
thám 
     1.3.1. Tính chất của bức 
xạ điện từ 
    1.3.2. Tương tác năng 

2    2 4 Đọc TLC (1)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
lượng sóng điện từ trong khí 
quyển 
    1.3.3. Tương tác năng 
lượng sóng điện từ với các 
đối tượng tự nhiên 
    1.3.4. Khả năng phản xạ 
phổ của các đối tượng tự 
nhiên 
    1.3.5. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng phản xạ 
phổ của các đốitượng tự 
nhiên 

CHƯƠNG 2. CÁC 
PHƯƠNG PHÁP VIỄN 

THÁM 

7  1  8 16  

2.1. Viễn thám quang học     
2.1.1. Khái niệm và 
nguyên lý hoạt động 
2.1.2. Đặc điểm hình học 
và khả năng ứng dụng 
của ảnh quang học     

3    3 6 Đọc TLC (2)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

2.2. Viễn thám hồng ngoại 
nhiệt 

2.2.1. Khái niệm và 
nguyên lý hoạt động 
2.2.2. Đặc điểm hình học 
và khả năng ứng dụng 
của ảnh hồng ngoại nhiệt 

2    2 4 Đọc TLC (2)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

2.3. Viễn thám radar 
2.3.1. Khái niệm và 
nguyên lý hoạt động 

     2.3.2. Đặc điểm hình học 
và khả năng ứng dụng của 
ảnh radar 

2    2 4 Đọc TLC (2)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

Thảo luận   1  1 2  
Kiểm tra   1  1 2  

CHƯƠNG 3. ẢNH VỆ 
TINH QUANG HỌC VÀ 
XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 

QUANG HỌC 

9  1 4 14 28  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3.1. Khái niệm về ảnh số 1    1 2 Đọc TLC (1)]; 
3.2. Độ phân giải của ảnh vệ 
tinh 
    3.2.1. Độ phân giải không 
gian 
    3.2.2. Độ phân giải phổ 
    3.2.3. Độ phân giải bức 
xạ 
    3.2.4. Độ phân giải thời 
gian 

2    2 4 Đọc TLC (1)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

3.3. Khuôn dạng dữ liệu ảnh 
3.3.1. Khuôn dạng dữ liệu 
kiểu BSQ 
    3.3.2. Khuôn dạng dữ liệu 
kiểu BIL 
    3.3.3. Khuôn dạng dữ liệu 
kiểu BIP 

1    1 2 Đọc TLC (1)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

3.4. Các phương pháp giải 
đoán ảnh vệ tinh 
 3.4.1. Phân tích ảnh bằng 
mắt 
3.4.2. Phân tích ảnh bằng xử 
lý số 

5   4 9 18 Đọc TLC (1)]; Chuẩn 
bị bài trước khi lên 
lớp; Làm bài tập đầy 
đủ. 

Thảo luận   1  1 2  
Kiểm tra   1  1 2  

Cộng 22  4 4 30 60  
 
4.5.19. Quy hoạch cảnh quan       2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Quy hoạch cảnh quan   

 Tiếng Anh: Landscape planning 

- Mã học phần: QĐKĐ2410 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý Đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  
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Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
 

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 
 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH. 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   23 tiết 
 Bài tập:   05 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ mônKhoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần:  
- Về kiến thức:có được những kiến thức cơ bản quy hoạch cảnh quan. Sinh viên 

có khả năng vận dụng các nguyên lý và phương pháp lập quy hoạch cảnh quan 
vùng đô thị và nông thôn, góp phần nâng cao kiến thức về quy hoạch sử dụng các 
nguồn tài nguyên phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

- Về kỹ năng: có khả năng vận dụng kiến thức đã học để xây dựng phương án quy 
hoạch cảnh quan vùng đô thị và nông thôn nhằm mở rộng kiến thức về công tác quy 
hoạch sử dụng đất 

- Về thái độ, chuyên cần: cần tích cực học tập và tự học, tự tìm tòi tài liệu để 
nghiên cứu. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Quy hoạch cảnh quan cung cấp cho sinh viên những kiếm thức về: 
Một số nội dung cơ bản về quy hoạch cảnh quan, Những vấn đề chung về quy hoạch 
cảnh quan và Quy hoạch không gian cảnh quan khu trung tâm. 
4. Tài liệu học tập  
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Hàn Tất Ngạn, 2014, Kiến Trúc cảnh quan, NXB Xây dựng, Hà Nội. 
2. Lê Bá Thảo, 2009, Thiên nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục 

4.2.  Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1. Các tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng-TCVN, 2008. 
2. Lê Bá Thảo, 1997, Thiên nhiên Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật. 
3. Nguyễn Nam, 2003, Kiến trúc cảnh quan xí nghiệp - công nghiệp, NXB Xây 

dựng, Hà Nội. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: Thuyết 
trình, Phát vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 
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6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

3. Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

 
 
9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Chương 1. MỘT SỐ NỘI 
DUNG CƠ BẢN VỀ QUY 
HOẠCH CẢNH QUAN 

6   6 12 
 

1.1 Khái niệm chung về quy 
hoạh cảnh quan 

2   2 4 
Đọc mục 1.1, TLC (1)]. 

1.1.1 Khái niệm cảnh quan vùng       
1.1.2 Khái niệm cảnh quan đô 
thị 

     
 

1.1.3 Khái niệm cảnh quan nông 
thôn 

     
 

1.2. Quy hoạch cảnh quan ở Việt 
Nam và trên thế giới 

2   2 4 Đọc mục 1.2, TLC (1)]. 

1.2.1. Quy hoạch cảnh quan ở 
Việt Nam 

      

1.2.2. Quy hoạch cảnh quan trên 
thế giới  

      

1.3. Đối tượng, phương pháp và 
trình tự lập quy hoạch cảnh quan 

2   2 4 Đọc mục 1.3, TLC (1)]. 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.3.1. Đối tượng và nhiệm vụ 
của quy hoạch cảnh quan  

     
 

1.3.2. Một số phương pháp 
nghiên cứu của quy hoạch cảnh 
quan 

     
 

1.3.3. Trình tự lập quy hoạch 
cảnh quan 

     
 

Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ 
CHUNG VỀ QUY HOẠCH 
CẢNH QUAN 

10  1 11 22 
 

2.1. Một số nguyên tắc cơ bản 
của quy hoạch cảnh quan 

2   2 4 Đọc mục 2.1, TLC (1)]. 

2.1.1. Cơ sở của việc bố cục 
cảnh quan 

      

2.1.2. Các quy Luật trong quy 
hoạch cảnh quan 

      

2.2. Quy hoạch cảnh quan vùng 
nông thôn 

      

2.2.1. Nhiệm vụ, mục tiêu của 
quy hoạch cảnh quan vùng nông 
thôn 

1   1 2 Đọc mục 2.2, TLC (1)]. 

2.2.2. Nguyên tắc phân vùng 
cảnh quan nông thôn 

1   1 2  

2.2.3. Nội dung quy hoạch cảnh 
quan vùng nông thôn 

1   1 2  

2.2.4. Các loại hình cảnh quan 
nông thôn 

1   1 2  

2.3. Quy hoạch cảnh quan vùng 
đô thị 

     
Đọc mục 2.3, TL (1), 

Tài liệu chính. 
2.3.1. Nhiệm vụ, mục tiêu của 
quy hoạch cảnh quan vùng đô 
thị 

1   1 2 
 

2.3.2. Nguyên tắc phân vùng 
cảnh quan đô thị 

1   1 2 
 

2.3.3. Nội dung quy hoạch cảnh 1   1 2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
quan vùng đô thị 
2.3.4. Các loại hình cảnh quan 
đô thị 

1   1 2 
 

Kiểm tra chương 1+2   1 1 2  

Chương 3.QUY HOẠCH 
KHÔNG GIAN CẢNH QUAN 
KHU TRUNG TÂM 

8 5 1 14 28  

3.1. Các yếu tố tạo cảnh trong 
quy hoạch cảnh quan 

2   2 4  

3.1.1. Địa hình      
Đọc mục 3.1, TLC (1)]. 

3.1.2. Mặt nước      
3.1.3. Cây xanh       
3.1.4. Kiến trúc công trình       
3.2. Quy hoạch không gian cảnh 
quan vườn - công viên 

2 1  3 6  

3.2.1. Khái niệm, phân loại, 
chức năng khu vườn - công viên 

     Đọc mục 3.2, TLC (1)]. 

3.2.2. Các nguyên tắc quy hoạch 
không gian cảnh quan khu vườn- 
công viên 

      

3.2.3. Nội dung bố trí quy hoạch 
không gian cảnh quan khu vườn 
- công viên 

      

Bài tập: Quy hoạch cảnh quan 
khu công viên cây xanh 

      

3.3. Quy hoạch không gian cảnh 
quan khu vực quảng trường 

2 2  4 8  

3.3.1. Khái niệm, phân loại, 
chức năng khu vực quảng trường 

     Đọc mục 3.3, TLC (1)]. 

3.3.2. Các nguyên tắc quy hoạch 
không gian cảnh quan khu vực 
quảng trường 

      

3.3.3. Nội dung bố trí quy hoạch 
không gian cảnh quan khu vực 
quảng trường 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Bài tập: Quy hoạch không gian 
cảnh quan khu vực quảng trường 

      

3.4. Quy hoạch không gian cảnh 
quan đường phố 

2 2  4 8  

3.4.1. Khái niệm, phân loại, 
chức năng đường phố 

     Đọc mục 3.4, TLC (1)]. 

3.4.2. Các nguyên tắc quy hoạch 
không gian cảnh quan đường 
phố 

      

3.4.3. Nội dung bố trí quy hoạch 
không gian cảnh quan đường 
phố 

      

Bài tập: Quy hoạch cảnh quan 
vùng đô thị 

      

Kiểm tra chương 3   1 1 2  

Tổng 23 5 2 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.20. Đánh giá tác động môi trường      2 TC 

1. Thông tin chung về học phần  
- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Đánh giá tác động môi trường   
 Tiếng Anh: Environmental Impact Assessment 

- Mã học phần: MTQM2451 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lí đất đai, Thủy văn 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành  

 
Kiến thức ngành  

□ 
Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

  
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
- Các học phần tiên quyết/học trước: Để học học phần này, sinh viên phải học 

qua các học phần trong Khối kiến thức chung bắt buộc, Khối kiến thức cơ sở 
ngành quản lí đất đai/thủy văn.   
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- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 
 Nghe giảng lý thuyết:        20 tiết 
 Bài tập:         03 tiết  
 Thảo luận, hoạt động nhóm:  06 tiết 
 Kiểm tra:         01 tiết 

- Thời gian tự học:          60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lí môi trường, Khoa Môi trường 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
- Về kiến thức:Nắm được các kiến thức cơ bản về quá trình đánh giá tác động 

môi trường, nội dung đánh giá tác động môi trường và các phương pháp thường sử 
dụng trong đánh giá tác động môi trường tương ứng theo từng loại hình và lĩnh vực 
phát triển kinh tế-xã hội. 

- Về kỹ năng:áp dụng các phương pháp đánh giá tác động môi trường, đề xuất 
được các giải pháp công nghệ xử lí chất thải, và các biện pháp bảo vệ môi trường 

- Về đạo đức nghề nghiệp: có nhận thức đúng đắn về những tác động tích cực và 
tiêu cực của các hoạt động kinh tế-xã hội đến môi trường, từ đó nâng cao ý thức trách 
nhiệm bảo vệ môi trường của bản thân và xã hội nhằm mục tiêu phát triển bền vững. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  
Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp dùng trong đánh 
giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường; Phân 
tích một số trường hợp điển hình 

4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Hoàng Ngọc Khắc, Nguyễn Khắc Thành, Vũ Văn Doanh, 2014, Giáo trình 
Đánh giá tác động môi trường (hệ đại học), Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội. 

  2. Trần Văn Ý (Chủ biên), 2006, Đánh giá tác động môi trường các dự án phát 
triển, NXB Thống kê. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1. Phạm Ngọc Hồ & Hoàng Xuân Cơ, 2006, Đánh giá tác động môi trường, NXB 

ĐHQG HN. 
2. Lê Xuân Hồng, 2006, Cơ sở đánh giá tác động môi trường, NXB Thống kê. 
3. Cục Môi trường (biên dịch), 1995, Đánh giá tác động môi trường. 
4. UNEP/NEA, 1997, Đánh giá tác động môi trường, Tài liệu hướng dẫn nguồn 

lực đào tạo. 
5. SEACAM, 2000, Environmental assessment for Coastal Aquaculture 

Development. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
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Các phương pháp được tổ chức dậy dưới hình thức chủ yếu như: lý thuyết, bài 
tập và thảo luận nhóm, case study. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, kiểm 
tra giữa kì.  

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận; chấp hành các quy định về thời 
gian lên lớp, thời hạn nộp bài, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra và tìm kiếm thông 
tin. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 
7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 
điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
 Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 
VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG 

6,0   1,0 7,0 14,0  

1.1. Định nghĩa, mục đích, ý 
nghĩa, đối tượng của đánh 
giá tác động môi trường 

1,0   1,0 2,0 Đọc TLC (1) trang 4-27; 
Đọc TLC (2) trang 01-
17 và 48-69; 

1.2. Nội dung cơ bản của đánh 
giá tác động môi trường 

1,0   1,0 2,0 

1.3. Phân biệt các hình thức đánh 
giá môi trường 

1,0   1,0 2,0 

1.4. Hệ thống cơ sở pháp lý liên 
quan đến đánh giá tác động 
môi trường 

1,0  1,0 2,0 4,0 

1.5. Tổ chức và quản lí công tác 
đánh giá tác động môi 
trường 

1,0   1,0 2,0 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.6. Sử dụng kết quả đánh giá tác 

động môi trường 
1,0   1,0 2,0 

CHƯƠNG 2. TRÌNH TỰ 
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG   

7,0 1,0 4,0 12,0 24,0  

2.1. Quy trình chung 1,0    2,0  
2.2. Lược duyệt 0,5   0,5 1,0  
2.3. ĐTM sơ bộ ( Xác định mức 
độ, phạm vi đánh giá) 

0,5   0,5 1,0 Đọc TLC (1) trang 33-
71; 
Đọc TLC (2) trang 27-
75;  
 

2.4. ĐTM chi tiết, đầy đủ 
2.3.1.  Chuẩn bị tài liệu và 
lập đề cương 
2.3.2.  Lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường 

3,0 1,0 3,0 7,0 14,0 

2.5. Tham vấn cộng đồng 1,0   1,0 2,0 
2.6. Thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường  

0,5   0,5 1,0 

2.7. Quản lí và giám sát môi 
trường (hậu thẩm định) 

2.7.1.  Nghiệm thu công trình 
môi trường trước giai đoạn 
vận hành dự án 
2.7.2.  Quản lí và giám sát 
môi trường khi thực hiện dự 
án 

0,5   0,5 1,0 

Kiểm tra    1,0 1,0 2,0 Ôn tập chương 1 & 2 

CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG 
PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC 
ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

7,0 2,0 2,0 11,0 22,0  

3.1. Phương pháp phân tích 
logic (LFA) 

1,0   1,0 2,0 Đọc TLC (1) trang 73-
94 
Đọc TLC (3) trang 165-
231;  
Đọc TLC (4) trang 103-

3.2. Phương pháp liệt kê số liệu 0,5   0,5 1,0 
3.3. Phương pháp danh mục 1,0  1,0 2,0 4,0 
3.4. Phương pháp ma trận môi 1,0 1,0  2,0 2,0 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
trường 151;   

 3.5. Phương pháp chập bản đồ 
môi trường 

1,0   1,0 2,0 

3.6. Phương pháp sơ đồ mạng 
lưới 

1,0  1,0 2,0 4,0 

3.7. Phương pháp đánh giá 
nhanh bằng ước tính tải lượng ô 
nhiễm 

0,5 1,0  1,5 3,0 

3.8. Phương pháp mô hình hóa 
môi trường 

0,5   0,5 1,0 

3.9. Phương pháp phân tích chi 
phí – lợi ích mở rộng 

0,5   0,5 1,0 

Cộng 20,0 3,0 7,0 30,0 60,0  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.21. Chính sách đất đai       3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Chính sách đất đai   

 Tiếng Anh: Land policy 

- Mã học phần:  QĐQN2502 

- Số tín chỉ: 03 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý Đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Pháp Luật đại cương 



127 

 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   30 tiết 

 Bài tập:   10 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm:  03tiết 

 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ mônQuản lý Nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Hiểu được các khái niệm có liên quan về chính sách đất đai, tác 
động của chính sách đất đai đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Nắm vững được các 
chính sách đất đai hiện hành ở Việt Nam. 

- Về kỹ năng:Vận dụng và phân tích được các quy định về chính sách đất đai hiện 
hành giải quyết một số tình huống thực tế. Kỹ năng thuyết trình 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách 
nhiệm công dân cao. Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, trung thực và sáng tạo trong công 
việc.  

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần “Chính sách đất đai” thuộc kiến thức cơ sở ngành, trang bị cho sinh 
viên những hiểu biết cơ bản nhất về chính sách pháp Luật đất đai hiện hành của Nhà 
nước. Học phần giúp  sinh viên nắm được những vấn đề chung về chính sách đất đai. 
Đó là cơ sở để nắm được những kiến thức về chính sách Quản lý Nhà nước về đất đai. 
Học phần còn giúp sinh viên nắm được chính sách sử dụng các loại đất cụ thể và chính 
sách đối với người sử dụng đất của nước ta hiện nay như thế nào. Học phần này là tiền 
đề cho các học phần chuyên ngành của ngành Quản lý đất đai.  

4. Tài liệu học tập 

4.1.Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu, 
2012, Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945-2010, NXB Chính trị Quốc gia; 

2. Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thu Hồng, 2014, Mô hình quản 
lý Đất đai hiện đại của một số nước và khả năng áp dụng cho Việt Nam, NXB Chính 
trị Quốc gia; 

3. Nguyễn Văn Sửu, 2010, Đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam, từ lý luận đến 
thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia. 
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4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới, 2004, Chính sách đất 
đai cho tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, NXB Văn hóa – Thông tin; 

2. Lê Đình Thắng, Hoàng Cường, Vũ Thị Thảo, 2003, Chính sách đất đai trong 
thời kỳ đổi mới ở nước ta, số 76-10/2003, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại 
học Kinh tế quốc Dân. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, 
bài tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận Trắcn ghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ 
CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH  
ĐẤT ĐAI  

5   5 10 Đọc  TLC (1), (2). 

1.1. Sơ lược lịch sử, chế độ, 
chính sách đất đai ở Việt Nam 

1   1 2  

1.2. Khái niệm, đối tượng và       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
phương pháp điều chỉnh 
1.3. Các nguyên tắc cơ bản về 
xây dựng chính sách  đất đai, 
quản lý và sử dụng đất 

3   3 6  

1.3.1. Đất đai thuộc sở hữu toàn 
dân do nhà nước đại diện chủ sở 
hữu 

      

1.3.2. Nhà nước thống nhất quản 
lý đất đai theo quy hoạch và theo 
pháp Luật 

      

1.3.3. Sử dụng đất hợp lý, tiết 
kiệm 

      

1.3.4. Bảo vệ quỹ đất nông 
nghiệp  

      

1.3.5. Cải tạo và bảo vệ đất       
1.4. Quan hệ pháp Luật đất đai 1   1 2  
1.4.1. Khái niệm, các yếu tố cấu 
thành quan hệ pháp Luật đất đai 

      

1.4.2. Cơ sở làm phát sinh, thay 
đổi, chấm dứt một quan hệ pháp 
Luật đất đai 

      

Chương 2. CHÍNH SÁCH 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
ĐẤT ĐAI  

8 3 1 12 24  

2.1. Quản lý nhà nước về đất đai      Đọc  TLC (1), (2). 
2.2.1.Khái niệm 1   1 2 
2.2.2. Chính sách đất đai đối với 
người quản lý 

6   6 12  

2.2. Tổ chức cơ quan quản lý 
nhà nước về đất đai 

1  1 1 2  

2.2.1. Trung ương       
2.2.2. Tỉnh, thành phố thuộc 
trung ương 

      

2.2.3. Huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2.2.4. Xã, phường, thị trấn       
Bài tập   3 3 6   

Kiểm tra chương 1, 2   1 1 2  
Chương 3. CHÍNH SÁCH SỬ 
DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT 

8 4  12 24  

3.1. Phân loại đất theo mục đích 
sử dụng  

1   1 2 Đọc  TLC (1), (2). 

3.2. Đất nông nghiệp        
3.2.1. Thời hạn sử dụng đất và 
hạn mức giao đất  

1   1 2  

3.2.2. Đất nông nghiệp giao cho 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư 

1   1 2  

3.2.3. Đất nông nghiệp sử dụng 
vào mục đích công ích 

1   1 2  

3.2.4. Đất rừng 1   1 2  
3.2.5. Đất mặt nước, đất bãi bồi       
3.4.6. Đất làm muối       
3.2.7. Đât sử dụng cho kinh tế 
trang trại 

      

3.3. Đất phi nông nghiệp  2   2 4  
3.3.1. Đất ở       
3.3.2. Đất sử dụng vào mục đích 
quốc phòng, an ninh 

      

3.3.3. Đất khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế  

      

3.3.4. Đất công cộng       
3.3.5. Các loại đất phi nông 
nghiệp khác 

      

3.4. Đất chưa sử dụng  1   1 2  

Chương 4. CHÍNH SÁCH ĐỐI 
VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

9 3 1 13 26  

4.1. Chính sách chung 2   2 4 Đọc  TLC (1), (2). 
4.1.1. Quyền và nghĩa vụ chung 
của người sử dụng đất 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
4.1.2. Thời điểm được thực hiện 
các quyền của người sử dụng  

      

4.1.3. Quy định về nhận quyền 
sử dụng đất 

      

4.2. Chính sách của đối tượng sử 
dụng đất 

      

4.2.1. Quyền và nghĩa vụ của hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư 

2   2 4  

4.2.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức trong nước 

3   3 6  

4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức nước ngoài, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài 

1   1 2  

4.2.4. Quyền và nghĩa vụ của 
người Việt nam định cư tại nước 
ngoài 

1   1 2  

Kiểm tra chương 3, 4   1  2  
Thảo luận   3  6  

Cộng 30 10 5 45 90  
Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.22. Tiếng Anh chuyên ngành       3 TC 
1.Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành 
 Tiếng Anh: English for Land Administration 

- Mã học phần: NNTA2554 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành  

Kiến thức ngành  
□ 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

□ Bắt buộc  Tự chọn  Bắt buộc Tự chọn Bắt buộc  Tự chọn  
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□ □  □ □ □ 

- Các học phần tiên quyết/học trước. Tiếng  Anh 3 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    11 tiết 
 Bài tập:    20 tiết 
 Thảo luận kiểm tra:    14 tiết 

- Thời gian tự học:      90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần. Bộ môn Ngoại Ngữ 

2.Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau. 
Về kiến thức. 
- Sinh viên hiểu và sử dụng được các thuật ngữ chuyên môn, các cấu trúc câu 

thường gặp trong chuyên ngành quản lý đất đai. 
- Đọc và xử lý được tài liệu chuyên ngành quản lý đất đai bằng Tiếng Anh. 
Về kỹ năng. 
Sau khi học học phần tiếng Anh chuyên ngành quản lý đất đai, sinh viên có khả 
năng đọc, trình bày, dịch, viết và phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên 
ngành, cụ thế như sau. 
- Đọc hiểu và dịch được các tài liệu liên quan đến chuyên ngành. 
- Trình bày và thảo luận các chủ đề chuyên ngành. 
Về đạo đức nghề nghiệp. 
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học 
- Phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu tài liệu tham khảo trên 

mạng. 
- Thực hiện thời khóa biểu một cách nghiêm túc 
- Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử 
- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp 
- Chia sẻ thông tin và chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình. 

3.Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm.  
Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai dành cho sinh viên hệ đại 

học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm đất, các yếu tố 
hình thành đất, địa chính và đo đạc địa chính, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, hệ 
thống định vị toàn cầu, phân định ranh giới, hệ thống quản lý đất đai, hệ thống đăng ký 
đất đai,chính sách đất đai, quy hoạch sử dụng đất  
4.Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Phạm Anh Tuấn, 2015, Giáo trình tiếng anh chuyên ngành Quản lý đất đai, 
Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
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1. Lam Thi Hoa Binh (2009), EGeo – An Advanced Course for Students of 
Geology, University of Education Publishing House. 

2. Lê Thị Diễm Thùy (2009), Sample Tests of English for Students of Land 
Administration, National University Publishing House. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu sau. 

- Về lý thuyết: Thuyết trình và thảo luận nhóm 
- Về bài tập: Hoạt động thảo luận theo cặp, nhóm kết hợp làm việc cá nhân. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng 
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học 
- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ  
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết có mặt trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình.Trọng số 40% 
Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần.Trọng số 60% 
Hình thức thi.  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9.Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Module 1. Soil 1 2 1 4 8 Đọc và tra từ trước ở 

nhà 
Module 2. Soil forming 
factors 

1 2 1 4 8 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Module 3. Cadastre and 
Cadastral Surveying 

1 2 1 4 8 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Module 4. Remote Sensing 1 2 1 4 8 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Module 5. GIS(Geographic 
Information System) 

1 1 1 3 6 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Module 6. GPS (Global 1 2 1 4 8 Đọc và tra từ trước ở 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Positioning System) nhà 
Module 7. Demarcation 1 1 1 3 6 Đọc và tra từ trước ở 

nhà 
Revision and Progress test 1  1 2 3 6 Ôn từ Module 1÷7 
Module 8. Land 
Administration Systems 

1 1 1 3 6 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Module 9. Land Registration 
System 

1 2 1 4 8 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Module 10. Land Policy 1 1 1 3 6 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Module 11. Land Use 
Planning 

1 1 1 3 6 Đọc và tra từ trước ở 
nhà 

Revision and Progress test 2  1 2 3 6 Ôn từ Module 8÷11 

Cộng 11 20 14 45 90  

Ghi chú. LT. Lý thuyết; BT. Bài tập; TL, KT. Thảo luận, kiểm tra; TH. Thực hành. 

4.5.23. Thống kê đất đai              2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt : Thống kê đất đai   
 Tiếng Anh : Land Statistics 

- Mã học phần: QĐQN2503 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý Đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 
- Các học phần tiên quyết/học trước: Chính sách đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:     20 tiết 
 Bài tập:     04 tiết 
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 Thảo luận, hoạt động nhóm:   04 tiết 
 Kiểm tra:     02 tiết 

- Thời gian tự học:      60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý Đất đai. 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:có những kiến thức cơ bản về nguyên lý thống kê, thống kê đất 
đai. Phát biểu và ghi lại được các quy định chung về điều tra, tổng hợp và phân tích 
thống kê.Phát biểu và ghi lại được các quy định về thống kê kiểm kê bất đất đai, phân 
biệt được các chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê, kiểm kê đất đai. 

- Về kỹ năng: 
+ Kỹ năng cứng: có khả năng thực hành các nghiệp vụ chuyên môn đã học để 

điều tra, tổng hợp, phân tích được một số chỉ tiêu trong thống kê. Xác định được các 
chỉ tiêu thống kê về mục đích và đối tượng quản lý, sử dụng đất và xây dựng được 
biểu mẫu trong thống kê, kiểm kê đất đai. 

+ Kỹ năng mềm: có khả năng cập nhật các thông tin trên internet, kỹ năng làm 
việc theo nhóm. Rèn luyện đạo đức, tác phong sống và làm việc theo pháp Luật. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao. 
+ Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật; sáng tạo trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Học phần thống kê đất đai cung cấp co sinh viên những kiến thức tổng quan về 

nguyên lý thống kê: bao gồm các vấn đề như khái niệm chung, điều tra thống kê, tổng 
hợp, phân tích và dự báo thống kê. Học phần còn cung cấp những quy định chung về 
thống kê, kiểm kê đất đai như mục đích, nguyên tắc, kết quả thống kê, kiểm kê đất đai 
… Ngoài ra sinh viên còn được làm quen với các chỉ tiêu diện tích đất theo mục đích 
sử dụng, chỉ tiêu người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất; biểu mẫu 
thống kê, kiểm kê đất đai; trình tự thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất. Từ đó có kiến thức chuyên môn cơ bản phục vụ công tác. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. T.S. Thái Thị Quỳnh Như, Th.S. Vũ Lệ Hà, 2013, Giáo trình đăng ký và thống 
kê đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Trường đại học Luật Hà Nội, 2016, Luật đất đai, NXB Công An nhân dân 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 
      2. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai. 

3. NGUT. GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm, PGS.TS. Nguyễn Công Nhự, T.S. Trần Thị 
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Bích, 2012, Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế, NXB Giáo dục Việt Nam. 
4. Trần Văn Thắng, 2015, Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân  

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Hướng dẫn sinh viên tự học và một số phương pháp khác như: Phương pháp 

đàm thoại; Phương pháp thuyết trình; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp đặt 
và giải quyết vấn đề … 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ 
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 

10 2 2 14 28  

1.1.  Khái niệm và đối tượng của 
nghiên cứu thống kê 

1   1 2 Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.1. Khái niệm thống kê       
1.1.2. Đối tượng thống kê       
1.2. Phương pháp nghiên cứu 
thống kê 

1   1 2 Đọc mục 1.2, TLC (1). 

1.3. Một số khái niệm thường 
dùng trong thống kê 

1   1 2 Đọc mục 1.3, TLC (1). 

1.4. Các giai đoạn trong thống kê 1   1 2 Đọc mục 1.4, TLC (1). 
1.4.1. Giai đoạn điều tra thống kê      
1.4.2. Giai đoạn tổng hợp thống kê      
1.4.3. Giai đoạn phân tích thống kê       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.5. Phân tổ thống kê 2   2 4 Đọc mục 1.5, TLC (1). 
1.6. Các chỉ tiêu hiện tượng kinh tế 
xã hội 

     Đọc mục 1.5, TLC (1). 
Chuẩn bị nghiên cứu bài 
tập đã giao 1.6.1. Chỉ tiêu tuyệt đối 1   1 2 

1.6.2. Chỉ tiêu tương đối      
1.6.3. Chỉ tiêu bình quân 1   1 2 
1.6.4. Mốt 1   1 2  
1.6.5. Số trung vị 1   1 2  
Bài tập 1.  Phân tổ và tính toán các 
chỉ tiêu thống kê 

 2 2 4 8 Nghiên cứu bài tập đã 
giao 

Kiểm tra chương 1   1 1 2  
CHƯƠNG 2. THỐNG KÊ, 
KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

10 2 2 14 28  

2.1.Những quy định chung về 
thống kê, kiểm kê đất đai 

2   2 4 Đọc mục 2.1, TLC (1). 

2.1.1. Khái niệm, mục đích thống 
kê, kiểm kê đất đai 

      

2.1.2. Nguyên tắc thống kê, kiểm 
kê đất đai  

      

2.1.3. Thời điểm thực hiện và nộp 
báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai 

      

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện, thẩm 
quyền phê duyệt kết quả thống kê, 
kiểm kê đất đai 

      

2.2. Chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất 
đai 

4   4 8 Đọc mục 2.2, TLC (1). 

2.2.1. Chỉ tiêu loại đất        
2.2.2. Chỉ tiêu người sử dụng đất, 
người được Nhà nước giao quản 
lý đất  

      

2.2.3. Chỉ tiêu theo khu vực tổng 
hợp 

      

2.2.4. Chỉ tiêu theo đơn vị hành 
chính 

      

2.3. Hệ thống biểu thống kê, kiểm 1   1 2 Đọc mục 2.3, TLC (1). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
kê 
2.4. Nội dung và phương pháp 
thống kê, kiểm kê đất đai 

2   2 4 Đọc mục 2.4, TLC (1). 

2.4.1. Nội dung thống kê, kiểm kê 
đất đai 

      

2.4.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất 

      

2.4.3. Báo cáo thống kê, kiểm kê 
đất đai 

      

2.4.4. Phương pháp thực hiện 
thống kê, kiểm kê đất đai  

      

2.5. Trình tự thực hiện thống kê, 
kiểm kê đất đai  

1   1 2 Đọc mục 2.5, TLC (1). 

2.5.1. Trình tự thực hiện thống kê 
đất đai  

      

2.5.2. Trình tự thực hiện kiểm kê 
đất đai 

      

Bài tập thực hành 2: Thống kê, 
kiểm kê đất đai  

 2 2 4 8 Chuẩn bị nghiên cứu bài 
tập trước 

Kiểm tra chương 2   1 1 2  

Cộng 20 4 6 30 60  

4.5.24. Giao đất         2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt : Giao đất   
 Tiếng Anh : Land Allocation 

- Mã học phần: QĐQN2504 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý Đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 
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Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
 

Tự chọn  
□ 

 □ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Chính sách đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   20 tiết 
 Bài tập:   04 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm: 04 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:    60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý Đất đai. 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 

+ Phát biểu được các khái niệm, nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền giao đất, cho 
thuê đất và thu hồi đất. 

+ Trình bày được các trường hợp giao đất, cho thuê đất vào các mục đích sử 
dụng và các trường hợp bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

+ Hiểu được trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. 
- Về kỹ năng:có khả năng xác định được hình thức, thẩm quyền và thực hiện được 
trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. 
- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách 
nhiệm công dân cao; Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật và sáng tạo trong công 
tác. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Học phần Giao đất cung cấp cho sinh viên một số quy định về giao đất, cho thuê 

đất. của Nhà nước đang áp dụng. Đồng thời học phần còn cung cấp một số quy định về 
thu hồi, bồi thường khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất của các đối tượng sử dụng đất. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Việt Nam (CHXHCN), 2015, Luật đất đai 2013, NXB Lao Động. 
 2. T.S. Thái Thị Quỳnh Như, Th.S. Vũ Lệ Hà , 2013, Giáo trình đăng ký và thống 

kê đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Chính phủ, 2014, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

2. Chính phủ, 2014, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu 
tiền sử dụng đất. 

3. Chính phủ, 2014, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu 
tiền thuê đất. 

4. Chính phủ, 2014, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi 
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thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
5. Bộ Tài chính, 2014, Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. 
6. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu 
hồi đất. 

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 
30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Hướng dẫn sinh viên tự học và một số phương pháp khác như: Phương pháp 
đàm thoại; Phương pháp thuyết trình; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp đặt 
và giải quyết vấn đề; … 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1.  GIAO ĐẤT VÀ 
CHO THUÊ ĐẤT 

12 4 1 17 34  

1.1. Những vấn đề chung 3   3 6 Đọc mục 1.1, TLC (1). 
1.1.1. Khái niệm       
1.1.2. Căn cứ và thẩm quyền       
1.1.3. Điều kiện giao đất, cho 
thuê đất thực hiện dự án đầu tư 

      

1.1.4. Quy định chung về trình       



141 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
tự, thủ tục hành chính 
1.2. Hình thức giao đất, cho thuê 
đất 

2   2 4 Đọc mục 1.2, TLC (1). 

1.2.1. Hình thức giao đất       
1.2.2. Hình thức cho thuê đất       
1.3. Thời hạn và hạn mức sử 
dụng đất 

2 2  4 8 Đọc mục 1.3, TLC (1). 

1.3.1. Thời hạn sử dụng đất      
1.3.2. Hạn mức giao đất       
1.4. Tiền sử dụng đấ t và tiền 
thuê đất 

3 2  5 10 Đọc mục 1.4, TLC 
(1).và nghiên cứu bài 
tập 1.4.1. Tiền sử dụng đất      

1.4.2. Tiền thuê đất      
1.5. Trình tự, thủ tục giao đất, 
cho thuê đất 

1   1 2 Đọc mục 1.5, TLC (1). 

1.6. Xử lý các trường hợp giao 
đất, cho thuê đất trước ngày Luật 
đất đai năm 2013 có hiệu lực thi 
hành 

1   1 2 Đọc mục 1.6, TLC (1). 

Kiểm tra bài 1   1 1 2  

CHƯƠNG 2.  THU HỒI ĐẤT 8  5 13 26  
2.1. Thu hồi đất 2   2 4 Đọc mục 2.1, TLC (2). 
2.1.1. Khái niệm và thẩm quyền      
2.1.2. Một số trường hợp thu hồi 
đất 

     

2.2. Bồi thường về đất khi Nhà 
nước thu hồi 

     Đọc mục 2.2, TLC (2). 

2.2.1. Nguyên tắc bồi thường về 
đất 

1   1 2 

2.2.2. Điều kiện bồi thường về 
đất  

1   1 2 

2.2.3. Bồi thường về đất, bồi 
thường chi phí đầu tư vào đất 
còn lại 

1   1 2  

2.2.4. Trường hợp Nhà nước thu 1   1 2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
hồi đất không được bồi thường 
về đất 
2.3. Bồi thường thiệt hại về tài 
sản, về sản xuất, kinh doanh 

     Đọc mục 2.3, TLC (2), 
chuẩn bị bài tập 

2.3.1. Nguyên tắc bồi thường 1   1 2 
2.3.2. Một số trường hợp bồi 
thường 

2  2 4 8 

2.3.3. Trường hợp Nhà nước thu 
hồi đất không được bồi thường 
tài sản gắn liền với đất 

1   1 2 

Kiểm tra bài 2   1 1 2  
Cộng 20 4 6 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

 
4.5.25. Đăng ký đất đai                                 3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Đăng ký đất đai   
 Tiếng Anh: Land registration 

- Mã học phần: QĐQN2505 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và  
đồ án tốt 
nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 
- Các học phần tiên quyết/học trước: Giao đất 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   45 tiết  

 Nghe giảng lý thuyết:    30 tiết 
 Thực hành:        12 tiết 
 Kiểm tra:    03 tiết 

- Thời gian tự học:   90 giờ 
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- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý Nhà Đất, Khoa Quản lý đất đai 
2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 

+Có kiến thức cơ bản về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. 

+Hiểu các quy định chung về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất, điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng.  

+ Hiểu được các quy định về đăng ký biến động đất đai nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký biến động cho các dạng biến động. 

- Về kỹ năng:Có khả năng áp dụng các nghiệp vụ chuyên môn đã học để thực 
hành được nhiệm vụ trong đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với đất. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, sáng tạo 
trong công việc, trách nhiệm công dân cao, tác phong sống và làm việc theo pháp 
Luật. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần gồm 3 chương, giới thiệu các kiến thức cơ bản về những quy định 
chung, hồ sơ, trình tự thủ tục về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đât; đăng ký biến động đất đai và tài sản 
gắn liền với đất. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính 

1. T.S. Thái Thị Quỳnh Như, Th.S. Vũ Lệ Hà , 2013, Giáo trình đăng ký và thống 
kê đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Việt Nam (CHXHCN), 2015, Luật đất đai 2013, NXB Lao Động. 
4.2. Tài liệu đọc thêm 

1. Nguyễn Trọng Đợi, 2009, Giáo trình Hệ thống Hồ sơ địa chính, Trường Đại học 
Quy Nhơn. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dậy dưới hình thức chủ yếu về lý thuyết, bài tập 
và thảo luận bao gồm: thuyết trình, đặt câu hỏi, làm việc nhóm, giải quyết tính huống. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
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Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
CHƯƠNG 1.  KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT 
ĐAI, NHÀ Ở, TÀI SẢN 
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
VÀ CẤP GIẤY CHỨNG 
NHẬN 

11  1  12 24 Đọc mục 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 TL (1), Tài 
liệu chính 

1.1.  Khái niệm, lịch sử đăng ký 
đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất 

2    2 4  

1.2. Mục đích và đặc điểm đăng 
ký đất đai, nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất 

1    1 2  

1.3. Các trường hợp đăng ký đất 
đai, nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất 

1    1 2  

1.3.1. Đăng ký lần đầu        
1.3.2. Đăng ký biến động        
1.4. Người chịu trách nhiệm 
đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất. 

1    1 2  

1.5. Những trường hợp  được và 
không được cấp GCNQSDĐ, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất 

3    3 6 Tìm hiểu để giải 
quyết các tình 
huống cho bài mới 

1.5.1. Những trường hợp cấp 
giấy chứng nhận 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1.5.2. Những trường hợp không 
được cấp GCN 

       

1.6. Nguyên tắc và thẩm quyền 
cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất 

1    1 2 Đọc mục 1.6, 1.7 
TL (1), Tài liệu 
chính 

1.7. Đăng ký đất đai và cấp giấy 
chứng nhận ở một số nước trên 
thế giới 

2    2 4  

Kiểm tra đánh giá   1  1 2  
CHƯƠNG 2: TRÌNH TỰ, 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT 
ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN 
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

13 6 1  20 40  

2.1.  Những quy định chung       Làm hệ thống  hồ sơ 
đăng ký theo tình 
huống cho trước 

2.1.1. Nơi nộp hồ sơ và trả kết 
quả thực hiện thủ tục hành chính 
về đất đai 

1    1 2 

2.1.2. Thời gian thực hiện thủ 
tục hành chính về đất đai 

1    1 2  

2.1.3. Điều kiện để được cấp 
GCN 

5    5 10  

2.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng 
ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất 
lần đầu và đăng ký bổ sung đối 
với tài sản gắn liền với đất và 
trình tự thủ tục cấp giấy chứng 
nhận 

2    2 4 Xác nhận hệ thống  
hồ sơ đăng ký theo 
tình huống cho 
trước 

2.3. Nội dung giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất 
(gọi chung là giấy chứng nhận) 

4    4 8 Viết GCN theo tình 
huống cho trước 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2.3.1. Mẫu giấy chứng nhận        
2.3.2. Thể hiện thông tin trang 1        
2.3.4. Thể hiện thông tin trang 3        
Bài tập 1: Cấp giấy chứng nhận    6 6 12  
Kiểm tra đánh giá   1  1 2  
CHƯƠNG 3: TRÌNH TỰ, 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN 
ĐỘNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ 
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN 
VỚI ĐẤT 

6  1 6 13 26  

3.1. Những quy định chung 2    2 4 Đọc mục 2.4.2 TL 
(1), Tài liệu chính 
 

3.1.1. Các trường hợp xác nhận 
thay đổi vào Giấy chứng nhận 
đã cấp khi đăng ký biến động 
đất đai, tài sản gắn liền với đất 

      

3.1.2. Cơ quan thực hiện việc 
xác nhận thay đổi vào giấy 
chứng nhận đã cấp 

      

3.2.Trình tự, thủ tục và điều kiện 
đăng ký biến động 

      Đọc mục 2.4.2 TL 
(1), Tài liệu chính 

3.2.1. Trình tự, thủ tục chuyển 
đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 
góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất; chuyển quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất của vợ hoặc 
chồng thành của chung vợ và 
chồng 

1    1 2 

3.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất đối 
với trường hợp đã chuyển quyền 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
sử dụng đất nhưng chưa thực 
hiện thủ  
tục chuyển quyền theo quy định 
3.2.3. Trình tự, thủ tục xóa đăng 
ký cho thuê, cho thuê lại, góp 
vốn quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất 

1    1 2  

3.2.4. Trình tự, thủ tục đăng ký, 
xóa đăng ký thế chấp bằng 
quyền sử dụng đất và xử lý 
quyền sử dụng đất đã thế chấp, 
để thu hồi nợ 

       

3.2.5. Trình tự, thủ tục thực hiện 
tách thửa hoặc hợp thửa đất 

1    1 2  

3.2.6. Trình tự, thủ tục cấp đổi 
Giấy chứng nhận, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công 
trình xây dựng 

       

3.2.7. Trình tự, thủ tục đăng ký 
biến động đất đai, tài sản gắn 
liền với đất trong các trường 
hợp trúng đấu giá quyền sử 
dụng đất; giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo về đất đai 

1    1 2  

3.2.8. Trình tự, thủ tục đăng ký 
biến động đất đai, tài sản gắn 
liền với đất do thay đổi thông tin 
về người được cấp Giấy chứng 
nhận; giảm diện tích thửa đất 

       

Bài tập 2: Lập hồ sơ đăng biến 
động  

  6  6 12  

Kiểm tra    1 1 2  
Cộng 30  12 3 45 90  
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4.5.26. Cơ sở dữ liệu đất đai ....................................................................... 3TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Cơ sở dữ liệu đất đai  

 Tiếng Anh: Land database 

- Mã học phần: QĐĐC2503 

- Số tín chỉ: 03 

- Đối tượng học: Hệ Đại học ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Hệ thống thông tin địa lý 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:  28 tiết 
 Thực hành:  15 tiết 
 Kiểm tra:      02 tiết 

- Thời gian tự học: 90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chính, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:hiểu và sử dụng được các lệnh cơ bản của hệ  quản trị cơ sở dữ 

liệu trong phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, thị trường bất động 
sản... Sau khi học xong môn học sinh viên có thể tự thiết kế các model cơ sở dự liệu 
phục vụ đặc lực cho ngành, bên canh đó có khả năng khai thác và sử dụng cơ sở dữ 
liệu địa chính quốc gia hiện đã và đang xây dựng. 

- Về kỹ năng:tổ chức và quản lý tốt các dữ liệu nói chung và dữ liệu đất đai nói 
riêng, bên cạnh đó sinh viên còn có các kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
thông dụng, được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Sau khi học môn này, sinh viên 
sẽ có nền tảng kiến thức để tiếp cận với các môn học tin học chuyên ngành khác như: 
Hệ thống thông tin đất (LIS), Hệ thống thông tin địa lý (GIS)… 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đực tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách 
nhiệm công dân cao. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  
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Môn học Cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu: 
khái niệm, yêu cầu, kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu, các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu, các 
mô hình cơ sở dữ liệu; Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ: khái niệm, các phép tính trên cơ 
sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ thao tác dữ liệu; cài đặt và hiệu 
chỉnh cơ sở dữ liệu, các phép đại số quan hệ, sử dụng ngôn ngữ SQL Server và ngôn 
ngữ FOXPRO, ngôn ngữ Microsofts Accecss 2010 để thao tác đối với cơ sở dữ liệu nói 
chung và cơ sở dữ liệu đất đai nói riêng. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp xã. Bên 
cạnh đó sinh viên được thực tập trên máy tính cách xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hoá và 
cách thao tác trên cơ sở dữ liệu đó. 
4.  Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Phạm Văn Vân, 2010, Hệ thống thông tin đất đai, NXB Nông nghiệp 
2. Lê Phú Hà, 2001, Xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ công tác địa 

chính, NXB Trường đại học Mỏ - địa chất. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Phần mềm Microsoft Office Access 2010. 
2. Phần mềm SQL Server 2008 hoặc MySQL, Visual Foxpro. 
3. Hướng dẫn sử dụng SQL Server 2008, NXB Giáo dục. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dậy dưới hình thức chủ yếu như: lý thuyết, bài 

tập và thảo luận. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận  Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM 
CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ 
LIỆU 

7    7 14 Đọc TLC (1). 

1.1. Khái niệm 1    1 2  
1.2. Yêu cầu        
1.3. Tính độc lập dữ liệu 2    2 4  
1.4. Kiến trúc một hệ cơ sở 
dữ liệu 

       

1.5. Các mối quan hệ trong 
cơ sở dữ liệu 

2    2 4  

1.5.1. Mối quan hệ 1: 1        
1.5.2. Mối quan hệ 1: n        
1.5.3. Mối quan hệ n: n        

1.6. Các mô hình cơ sở dữ 
liệu 

2    2 4  

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH 
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN 
HỆ 

5    5 10 Đọc TLC (1). 

2.1. Các khái niệm cơ bản 1    1 2  
2.2. Các phép tính trên cơ 
sở dữ liệu 

1    1 2  

2.3. Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu 3    3 6  

Kiểm tra chương   1  1 2  

CHƯƠNG 3.  CÁC PHÉP 
TÍNH TRÊN CƠ SỞ DỮ 
LIỆU 

5    5 10 Đọc TLC (1), (2). 

3.1. Phép hợp 2    2 4  
3.2. Phép giao        
3.3. Phép trừ 2    2 4  
3.4. Tích Đề các        
3.5. Phép chiếu        
3.6. Phép chọn 1    1 2  
3.7. Phép kết nối        

CHƯƠNG 4.  NGÔN 
NGỮ TRUY VẤN TRÊN 
SQL  

6    6 12 Đọc TLC (1), (2). 

4.1. Giới thiệu về SQL 1    1 2  
4.2. Những quy ước chung        
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
4.3. Các kiểu dữ liệu 1     2  
4.4. Toán tử và hàm chuẩn        
4.5. Cú pháp lệnh của SQL 2    2 4  
4.6. Cài đặt và hiệu chỉnh cơ 
sở dữ liệu 

1    1 2  

4.7. Các lệnh truy vấn dữ 
liệu 

1    1 2  

Bài tập 1: Giới thiệu phần 
mềm  

   3 3 6  

- Giới thiệu phần mềm 
Access 

       

- Các chức năng thao tác 
trên phần mềm 

       

Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ 
liệu 

   6 6 12  

- Tạo bảng dữ liệu trong 
Access 

       

- Tạo menu nhập dữ liệu        

CHƯƠNG 5. HỆ QUẢN 
TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
SQL SERVER 

5  1  6 12 Đọc TLC (1), (2). 

5.1. Các khái niệm cơ bản 1    1 2  
5.2. Các loại dữ liệu        
5.3. Các hàm 2    2 4  
5.4. Các lệnh thao tác dữ 
liệu trong môi trường SQL 
Server 

2    2 4  

Bài 3: Thao tác trên cơ sở 
dữ liệu 

   3 3 6  

Bài 4: Sử dụng ngôn ngữ 
SQL để làm việc với CSDL 
đất đai đã có  

   3 3 6  

Kiểm tra chương   1  1 2  

TỔNG 28  2 15 45 90  
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4.5.27. Thanh tra đất đai và xây dựng      3 TC 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Thanh tra đất đai và xây dựng   

 Tiếng Anh: Land inspection and Contrustion 

- Mã học phần: QĐQN2506 

- Số tín chỉ: 03 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành quản lý đất đai  

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Đăng ký đất đai  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    32 tiết 
 Thảo luận nhóm, bài tập:   10 tiết 
 Kiểm tra:    03 tiết 

- Thời gian tự học:   90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 

+ Nêu và giải thích nội dung cơ bản của pháp Luật Thanh tra; pháp Luật về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, xây dựng, nhà ở; pháp 
Luật về hoà giải, giải quyết tranh chấp đất đai, xây dựng, nhà ở và pháp Luật Khiếu 
nại, Tố cáo; 
          + Biết sử dụng những quy định của pháp Luật và kiến thức cơ bản của các môn 
học trong chương trình đào tạo vào việc tuyên truyền, giải thích pháp Luật và phát 
hiện, thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ chứng minh mức độ vi phạm  pháp Luật 
trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở. 

- Về kỹ năng:vận dụng kiến thức đã học để xử lý được vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai, hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo về đất đai, xây dựng và nhà ở thuộc thẩm quyền UBND các cấp và có 
khả năng thực hiện được nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra đất đai. 
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- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghê, có tinh thần học 
tập và hợp tác tốt. Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật nói chung và pháp Luật 
đất đai nói riêng. Biết vận dụng và sáng tạo trong công tác. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Học phần Thanh tra đất đai và xây dựng là môn học chuyên ngành, trang bị cho 

sinh viên những hiểu biết có bản nhất về công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp đất 
đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, xây dựng và nhà ở. Học phần được bố trí thành 5 
chương: Một số vấn đề chung về thanh tra; thanh tra, kiểm tra, quản lý và sử dụng đất 
đai, xây dựng, nhà ở ; xử lý vi phạm pháp Luật đất đai, xây dựng, nhà ở ; giải quyết 
tranh chấp đất đai, xây dựng, nhà ở ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, xây dựng, 
nhà ở. 

4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Trịnh Hữu Liên, 2014, Giáo trình thanh tra đất đai, NXB Khoa học và kỹ thuật 
2. TS. Đỗ Thị Đức Hạnh, ThS Hoàng Anh Đức, 2011, Giáo trình thanh tra đất, 

NXB Nông nghiệp 
4.2 . Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Luật Đất đai số năm 2013. 
2. Luật Thanh tra năm 2010. 
3. Luật   Xây dựng năm 2015. 
4. Luật Nhà ở năm 2014. 
5. Luật Khiếu nại năm 2011. 
6. Các văn bản dưới Luật. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy dưới hình thức chủ yếu như: lý thuyết, bài 

tập và thảo luận nhóm và sinh viên tự học. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Dự lớp 
Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận  Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 
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9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẪN 
ĐỀ CHUNG VỀ THANH 
TRA 

4   4 8  

1.1. Khái niệm, mục đích 
thanh tra, kiểm tra 

1   1 2 
Đọc TLC (1)  trang (1-

6) 
1.1.1. Khái niệm thanh tra, 
kiểm tra và phân biệt thanh tra 
với một số hoạt động khác 

1   1 2  

1.1.2. Mục đích của thanh tra       
1.2. Cơ cấu tổ chức, chức 
năng, nhiệm vụ quyền hạn của 
Thanh tra Nhà nước  

1   1 2  

1.2.1. Cơ cấu tổ chức, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan Thanh tra hành chính 

     
Đọc TLC (1)  trang (6-

21) 

1.2.2. Tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan được 
giao thực hiện chức năng 
thanh tra chuyên ngành  

      

1.2.3. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ 
quyền hạn của Thanh tra viên, 
cộng tác viên thanh tra và 
người được giao thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành 

      

1.3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền 
hạn của ban thanh tra nhân dân 

1   1 2 

Đọc TLC (1) trang (22-
23) 

Đọc TLC (1) trang (23-
46) 

1.4. Hoạt động thanh tra Nhà 
nước 

      

1.5. Hoạt động của thanh tra 
nhân dân 1   1 2 

Đọc TLC (1) trang (46-
48) 

Đọc TLC (1) trang (48-
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
51) 

1.6. Một số vấn đề chung về 
chứng cứ, pháp lý 

      

CHƯƠNG 2. THANH TRA 
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY 
DỰNG, NHÀ Ở VÀ SỬ 
DỤNG ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, 
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

12 4 1 17 34  

2.1. Thanh tra, kiểm tra việc 
quản lý nhà nước về đất đai, 
xây dựng, nhà ở 

6   6 12 
Đọc TLC (1) trang (51-
75); Đọc thêm TLC (2). 

2.2.1. Mục đích, yêu cầu 1   1 2  
2.2.2. Nội dung thanh tra  5   5 10 

Đọc TLC (1) trang (75-
82); Đọc thêm TLC (2) 

- Thanh tra, kiểm tra việc quản 
lý nhà nước về đất đai 

     

- Thanh tra, kiểm tra việc quản 
lý nhà nước về xây dựng, nhà 
ở 

     

2.2. Thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện pháp Luật của người 
sử dụng đất, người hoạt động 
xây dựng, người sở hữu, sử 
dụng nhà ở 

      

2.2.1. Mục đích, yêu cầu 1   1 2  
2.2.2. Nội dung thanh tra  5   5 10  
- Thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện pháp Luật của người sử 
dụng đất 

      

- Thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện pháp Luật của người hoạt 
động xây dựng, người sở hữu, 
sử dụng nhà ở 

      

Bài tập 1: Kiểm tra việc thực 
hiện các nội dung quản lý Nhà 
nước về đất đai, xây dựng, nhà 

 4  4 8 Đọc lại tài liệu các môn 
học liên quan 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ở của UBND các cấp 
Bài 2: Kiểm tra việc thực hiện 
pháp Luật đất đai, xây dựng, 
nhà ở của người sử dụng đất, 
người hoạt động xây dựng, chủ 
sở hữu nhà ở và những người 
có liên quan 

Kiểm tra chương 1+2   1 1 2 Ôn tập chương 1+2 

CHƯƠNG 3. XỬ LÝ VI 
PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT 
ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở 

4 2  6 12  

3.1. Xử lý đối với người quản 
lý vi phạm pháp Luật đất đai 

2   2 4 
Đọc TLC(1) trang (82-
94) ; 
Đọc thêm TLC(2) 
 

3.1.1. Nguyên tắc, đối tượng 
bị xử lý, hành vi vi phạm, hình 
thức xử lý 

     

3.1.2. Thẩm quyền xử lý kỷ 
Luật, trình tự xử lý kỷ Luật và 
trách nhiệm vật chất 

     

3.2. Xử lý vi phạm hành chính 
trong sử dụng đất đai, xây 
dựng, nhà ở 

2   2 4  

3.2.1. Hành vi vi phạm, hình 
thức và mức xử phạt      

Đọc TLC (1) trang (94-
119) 

 
3.2.2. Nguyên tắc và thời hiệu 
xử phạt  

      

3.2.3. Thẩm quyền xử lý vi 
phạm  hành chính và hình thức 
phạt bổ sung, biện pháp khắc 
phục hậu quả do vi phạm hành 
chính gây ra 

      

3.2.4. Thủ tục xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực đất 
đai, xây dựng, nhà ở 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Bài 3: Xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sử dụng 
đất, xây dựng, nhà ở. 

 2  2 4 
Đọc lại tài liệu các môn 

học liên quan 

CHƯƠNG 4. GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, 
NHÀ Ở 

5 2 1 8 16  

4.1. Một số vấn đề chung về 
giải quyết tranh chấp đất đai, 
nhà ở 

2   2 6 
Đọc TLC (1) trang (119-

127) 

4.1.1. Khái niệm tranh chấp, 
giải quết tranh chấp đất đai, 
nhà ở 

      

4.1.2. Các loại tranh chấp và 
nguyên nhân xảy ra tranh chấp 
đất đai, nhà ở 

      

4.1.3. Nguyên tắc giải quyết 
tranh chấp đất đai, nhà ở 

      

4.1.4. Thẩm quyền giải quyết 
tranh chấp đất đai, nhà ở 

      

4.1.5. Căn cứ giải quyết tranh 
chấp đất đai, nhà ở 

      

4.2. Hoà giải tranh chấp đất 
đai, nhà ở 2   2 4 

Đọc TLC (1) trang (127-
134); 

 
4.2.1. Khái niệm, ý nghĩa hoà 
giải 

      

4.2.2. Nguyên tắc hoạt động 
hoà giải 

      

4.2.3. Phạm vi hoà giải và 
công tác tổ chức hoà giải 

      

4.2.4. Trình tự hoà giải       
4.3. Trình tự giải quyết tranh 
chấp đất đai 

1   1 2  

4.3.1. Nghiên cứu hồ sơ và tổ 
chức điều  tra xác minh    

     
Đọc TLC (1) trang (134-

138) 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 

4.3.2. Mở hội nghị giải quyết, 
ban hành quyết định giải quyết 

      

4.3.3. Tổ chức thực hiện quyết 
định giải quyết tranh chấp và 
lưu hồ sơ 

      

Bài 4: Hoà giải tranh chấp đất 
đai, xây dựng, nhà ở và giải 
quyết tranh chấp đất đai, xây 
dựng, nhà ở 

 2  2 4 
Đọc lại tài liệu các môn 

học liên quan 

Kiểm tra chương 3 + 4   1 1  Ôn tập chương 3+4 

CHƯƠNG 5: GIẢI QUYẾT 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ 
ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, 
NHÀ Ở 

7 2 1 10 20  

5.1. Một số vấn đề chung về 
khiếu nại, tố cáo 

3   3 6  

5.1.1 Khái niệm và đặc điểm 
của khiếu nại, tố cáo      

Đọc TLC (1) trang (138-
184) ;  

 
 5.1.2. Quyền, nghĩa vụ của 
người tham gia hoạt động 
khiếu nại, tố cáo và các hành 
vi bị nghiêm cấm trong lĩnh 
vực khiếu nại, tố cáo 

      

5.1.3. Thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại, tố cáo 

      

5.1.4. Thủ tục khiếu nại, tố cáo 
và trình tự, thủ tục giải quyết 
khiếu nại, tố cáo  

      

5.2. Giải quyết khiếu nại, tố 
cáo về đất đai, xây dựng, nhà ở 

      

5.2.1. Các quyết định hành 
chính, hành vi hành chính 
trong quản lý đất đai bị khiếu 

1   1 2 Đọc TLC (1) trang (184-
189) ;  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
nại 
5.2.2. Trình tự giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về đất đai, xây 
dựng, nhà ở 

3   3 6 
  

Bài 5: Giải quyết khiếu nại về 
đất đai, xây dựng, nhà ở; 

 1  1 2 Đọc lại tài liệu các môn 
học liên quan 

Bài 6: Giải quyết tố cáo về đất 
đai, xây dựng, nhà ở; 

 1  1 2  

Kiểm tra chương 5   1 1 2 Ôn tập chương 5 

Tổng 32 10 3 45 90  

4.5.28 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1                                       3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1   

 Tiếng Anh: Informatics applications in land management 1 

- Mã học phần: QĐĐC2504 

- Số tín chỉ: 03 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai. 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 
- Các học phần tiên quyết/học trước: Cơ sở dữ liệu đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   13 tiết 
 Thực hành:   30 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chính, Khoa Quản lý đất đai 
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2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về bản đồ số, quy trình thành 

lập bản đồ bằng hệ thống phần mềm và các modul chạy trên nền của phần mềm 
MicroStationSE. Làm quen với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 
lý và sử dụng đất đai. 

- Về kỹ năng: 
+ Hiểu và sử dụng được những lệnh cơ bản của phần mềm MicroStationSE và 

Famis. 
+ Biết liên kết dữ liệu giữa các phần mềm MicroStationSE và Famis với các phần mềm 

khác 
+ Kết thúc học phần hoàn thiện được sản phẩm là bản đồ dạng file số thực hiện trên 

phần mềm MicroStationSE. 
- Về đạo đức nghề nghiệp: Lên lớp nghe giảng và ghi chép đầy đủ, thực hành đầy 

đủ các buổi thực hành trên phòng máy. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1 cung cấp cho sinh viên một số 
khái niệm cơ bản về bản đồ số. Từ đó làm căn cứ để hiểu các kiến thức căn bản về hệ 
phần mềm MicroStationSE, cách số hóa và biên tập bản đồ và tìm hiểu căn bản về phần 
mềm Famis. 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Trần Quốc Vinh, 2016, Tin học ứng dụng vẽ bản đồ, NXB Nông Nghiệp.  

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation & Mapping Office để thành lập bản 
đồ địa chính. Chương trình hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển về đổi mới hệ thống địa 
chính, 2002. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Ngày 19/05/2014 Quy định về bản đồ địa chính. 
2. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Ngày 02/06/2014 Quy định về về thống kê, kiểm 

kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 
5.  Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dậy dưới hình thức chủ yếu như: lý thuyết, bài 
tập thực hành trên phòng máy và thảo luận. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
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7.  Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận  □ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành   

 
9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 
VỀ BẢN ĐỒ SỐ 

3    3 6 Đọc chương 1 TLC (1), 
(2). 

1.1 Khái niệm về bản đồ số 1    1 2  
1.2 Đặc điểm của bản đồ số        
1.3 Tổ chức dữ liệu bản đồ số 1    1 2  
1.4 Xuất nhập dữ liệu bản đồ 
số 

       

1.5 Quy trình số hóa và biên 
tập bản đồ số 

1    1 2  

1.6 Một số phần mềm thành 
lập bản đồ số 

       

CHƯƠNG 2: CĂN BẢN VỀ 
PHẦN MỀM 
MICROSTATIONSE 

3   7 10 20 Đọc chương 2 TLC (1), 
(2). 

2.1 Làm việc với design file 1   1 2 4  
2.2 Cấu trúc file (.dgn), khái 
niệm Level 

       

2.3 Đối tượng đồ họa, các 
thao tác điều khiển màn hình 

1   2 3 6  

2.4 Các nút chuột của 
MicroStationSE, các chế độ 
bắt điểm 

       

2.5 Cài đặt font trong 1   4 5 10  
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MicroStationSE 
2.6 Bộ công cụ trong 
MicroStationSE 

       

CHƯƠNG 3: SỐ HOÁ VÀ 
BIÊN TẬP BẢN ĐỒ 

4   13 17 34 Đọc chương 3 TLC (1), 
(2). 

3.1 Quét ảnh 1    1 2  
3.2 Nắn bản đồ 1   3 4 8  
3.3 Số hoá bản đồ 1   7 8 16  
3.4 Biên tập và chuẩn hóa dữ 
liệu 

   2 2 4  

3.5 Lưu trữ dữ liệu và in bản 
đồ 

1   1 2 4  

Kiểm tra chương 3   1  1 2  
CHƯƠNG 4: CƠ SỞ DỮ 
LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA 
CHÍNH 

3   10 13 26 Đọc chương 4 TLC (1), 
(2). 

4.1 Nhập số liệu 1   3 4 8  
4.2 Tạo Topology        
4.3 Gán thông tin hồ sơ địa 
chính ban đầu 

1   4 5 10  

4.4 Bản đồ số địa chính        
4.5 Xử lý bản đồ 1   2 3 6  
4.6 Liên kết cơ sở dữ liệu hồ 
sơ địa chính 

   1 1 2  

Kiểm tra chương 4   1  1 2  
Tổng 13  2 30 45 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 

4.5.29. Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2   3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2   

 Tiếng Anh: Informatics applications in land management 2 

- Mã học phần: QĐĐC2505 

- Số tín chỉ: 03 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  
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Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   18 tiết 

 Thực hành:   25 tiết 

 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chính, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:có những kiến thức của phần mềm VILIS để sau khi học xong môn 
học, sinh viên có thể sử dụng phần mềm thành thạo tạo các tài liệu, hồ sơ địa chính 
và các biểu thống kê, kiểm kê được in từ hệ thống, thực hiện các công việc liên 
quan đến hệ thống. 

- Về kỹ năng có khả năng hiểu và sử dụng được các lệnh cơ bản của phần mềm 
VILIS, biết liên kết dữ liệu giữa phần mềm VILIS với các phần mềm khác như 
MicroStation và Famis..., sử dụng được phần mềm xây dựng cở sở dữ liệu đất đai 
và quản lý nhà nước về đất đai. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách 
nhiệm công dân cao.Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật. Sáng tạo trong công 
việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho sinh viên cách cài đặt phần mềm và thiết lập hệ thống 
VILIS 2.0. Trên cơ sở đó sinh viên còn được hướng dẫn cách kê khai đăng ký Hồ sơ 
địa chính và cấp giấy chứng nhận trên phần mềm VILIS 2.0. Đồng thời từ đó quản lý 
biến động trên phần mềm VILIS 2.0 và quản lý hồ sơ địa chính trên phần mềm VILIS 
2.0 

4.  Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 
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1. Trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ địa chính, 2012, Hướng dẫn cài đặt 
hệ thống, Tổng cục quản lý đất đai 

2. Thái Thị Quỳnh Như, Th.S. Vũ Lệ Hà, 2013, Giáo trình đăng ký và thống kê đất 
đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Việt Nam (CHXHCN), 2015, Luật Đất đai năm 2013, NXB Lao động 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

4. Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.  

5. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trang sử dụng 
đất. 

6. Trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ địa chính, Hướng dẫn quản trị cơ 
sở dữ liệu, quản trị người dùng, Tổng cục quản lý đất đai. 

7. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về bản đồ địa chính. 

8. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất. 

9. Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định về Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: Sử 
dụng công nghệ trong giảng dạy, Thuyết trình, Phát vấn, thảo luận, tự học, tự nghiên 
cứu, thực hành phòng máy. 

6.  Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
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7.  Thang điểm đánh giá 

 Thang điểm 10, quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho 
việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận  □ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành   

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL, 
KT 

TH Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT 
PHẦN MỀM VÀ THIẾT 
LẬP HỆ THỐNG VILIS 
2.0 

5   5 10 20  

1.1 Giới thiệu phần mềm yêu 
cầu hệ thống 

3   1 4 8 Đọc TLC (1) trang 4-
28  

1.2 Hướng dẫn cài đặt ViLIS 
2.0 

       

1.3 Quản trị và phân quyền 
người sử dụng 

2   4 6 12 Đọc TLC (1) trang 
14-18,  

1.4 Xây dựng cơ sở dữ liệu 
đồ họa cho phần mềm ViLIS 
2.0 

      Đọc TLC (1) trang 37-
38,  

1.5 Các chức năng cơ bản 
của ViLIS 2.0 

       

CHƯƠNG 2: KÊ KHAI 
ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỊA 
CHÍNH VÀ CẤP GIẤY 
CHỨNG NHẬN TRÊN 
PHẦN MỀM VILIS 2.0 

7   13 20 40 Đọc TLC (1) trang 
26-32 

2.1 Kê khai đăng ký cấp giấy 2   3 5 10  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL, 
KT 

TH Tổng  
cộng 

chứng nhận căn hộ chung cư 
2.2 Các trường hợp kê khai 
đăng ký 

3   6 9 18  

2.3 Lấy sơ đồ thửa đất, hồ sơ 
nhà 

1   3 4 8  

2.4 Biên tập giấy chứng nhận        
2.5 Kiểm tra thông tin GCN, 
tờ trình, phiếu chuyển…. 

1   1 2 4  

2.6 Quản lý kê khai đăng ký        
Kiểm tra chương 1 + 2   1  1 2  

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ 
BIẾN ĐỘNG TRÊN PHẦN 
MỀM VILIS 2.0 

5  1 6 12 24 Đọc TLC (1) trang 
33-54 

3.1 Quản lý số thửa 1   2 3 6  
3.2 Tách, gộp thủa hồ sơ và 
tách, gộp thửa trên bản đồ 

       

3.3 Thực hiện biến động giao 
dịch bảo đảm 

2   2 4 8  

3.4 Thực hiện biến động 
chuyển quyền 

2   2 4 8  

Kiểm tra chương 3   1  1 2  
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ 
HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN 
PHẦN MỀM VILIS 2.0 

1   1 2 4 Đọc TLC (1) trang 
45-47 

4.1 Tạo và in sổ địa chính        
4.2 Tạo và in sổ mục kê        
4.3 Tạo và in sổ cấp GCN        
4.4 Tạo và in sổ biến động        

Tổng 18  2 25 45 90  
 
4.5.30 Thực tập Trắc địa cơ sở       2 TC 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Thực tập Trắc địa cơ sở   
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 Tiếng Anh: Practice of Elementary Surveying 

- Mã học phần: TBTĐ 2553 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai  

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành 

□ 
Kiến thức ngành  

 
Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

  
Tự chọn  

□ 
- Các học phần tiên quyết/ học trước: Trắc địa cơ sở, bản đồ, lý thuyết sai số, tin đại 

cương, tin ứng dụng 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động thực tập: 15 ngày (03 tuần) 

- Thời gian tự học:     30 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Trắc địa cơ sở, Khoa Trắc địa – Bản đồ 

2. Mục tiêu của học phần:  

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức: 

+ Thành lập được lưới giải tích 2 ngoài thực địa theo công nghệ truyền thống, hiện đại 

phục vụ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ lớn (1: 500; 1: 1000). 

- Về kỹ năng: 

+ Thiết kế, chọn điểm, đo đạc được lưới khống chế giải tích 2 

+ Đo, ghi tính được thủy chuẩn hạng 4  

+ Bình sai được các loại lưới khống chế nêu trên theo phương pháp truyền thống và 

phần mềm ứng dụng 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  

+Biết cách tự chủ trong công tác đo đạc ngoài trời, hình thành tác phong chủ động 

trong công việc. 

+ Rèn luyện tác phong nghề nghiệp: (Trung thực, tỉ mỷ, thận trọng, chính xác) 

+ Rèn luyện môi trường làm việc theo nhóm và quan hệ tốt với nhân dân nơi thực tập 

3. Tóm tắt nội dung học phần:  

Nội dung đề cập trong học phần bao gồm:  

- Thiết kế, chọn điểm lưới giải tích  

- Đo góc, cạnh lưới giải tích  

- Đo thủy chuẩn hạng 4  

- Tính tọa độ, độ cao cho các điểm 

4. Tài liệu học tập:  
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4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước TCN 43-90, 1996, Quy phạm đo vẽ bản đồ 

địa hình (Phần ngoài trời). 

2. Nguyễn Tiến Năng, 2005, Hướng dẫn thực tập trắc địa cơ sở, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. TS. Nguyễn Bá Dũng, 2013, Trắc địa cơ sở 1, Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội  

2. Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1: 500; 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000 (Phần ngoài 

trời): Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước TCN 43-90, xuất bản năm 1990 

3. Bùi Thị Hồng Thắm, 2005, Tin học ứng dụng, Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

- Phương pháp thực hành 

- Phương pháp phát hiện vấn đề 

- Phương pháp làm việc nhóm, chia sẻ. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ, hoàn thành và đạt hạn sai các nội dung thực tập. 

- Chủ động công việc, sử dụng thành thạo máy và dụng cụ thực tập 

- Bảo vệ tốt các trang thiết bị của Nhà trường 

- Rèn luyện kỷ luật làm việc theo nhóm 

- Làm tốt công tác dân vận nơi thực tập 

7. Thang điểm đánh giá 

Học phần được đánh giá theo thang điểm 10, quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 để phục vụ cho việc đánh giá kết quả học tập, xếp loại trung bình chung 

học kỳ, trung bình chung tích lũy và xét học vụ. 

- Tiêu chí đánh giá các bài thực tập:  

+ Đo, ghi sổ và tính góc bằng 

+ Đo, ghi sổ và tính thủy chuẩn 

+ Tính toán bình sai 

8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập  

Điểm tổng kết học phần là trung bình cộng của điểm các phần thực tập theo hệ 

số, cụ thể:  

Nội dung 
Đo các đại lượng: góc, 

cạnh, chênh cao 
Bình sai lưới Nghiệm thu 

Hệ số 1 1 2 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 

Phần 1: Chuẩn bị 3 6  
Bài 1: - Tập trung lớp tại hội trường, 
phổ biến mục đích, yêu cầu, nội quy, 
quy chế thực tập. 
- Phổ biến và yêu cầu sinh viên chuẩn 
bị các điều kiện về an toàn lao động. 
- Tổ chức chia tổ thực tập. 
- Hướng dẫn nghiên cứu, vận dụng quy 
phạm 
- Thiết kế, chọn điểm, chôn mốc lưới 
khống chế. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

- Chuẩn bị dụng cụ: cọc 
gỗ, tiêu đo 
- Chuẩn bị bảo hộ lao 
động 
- TLC (1), (2). 
+Yêu cầu chọn điểm 
lưới khống chế 
+ Kiểm nghiệm máy 
kinh vĩ:  
(Sai số 2C; Sai số MO, 
Sai số 2i) 
+ Kiểm nghiệm máy 
thủy chuẩn: (Sai số góc 
”i”, Bộ phận tự động 
điều chỉnh tia ngắm về 
nằm ngang) 
+ Kiểm nghiệm hằng số 
K mia thủy chuẩn 

Bài 2: - Nhận máy và thiết bị thực tập. 
- Kiểm nghiệm máy kinh vĩ, máy thủy 
chuẩn. 

2 4 

Phần 2: Thành lập lưới khống chế 9 18  
Bài 1: - Đo đạc lưới giải tích 2 bằng 
máy GPS.(Hoặc máy toàn đạc điện tử) 

4 8 
 

-TLC (1), (2): 
+ Đo góc bằng và các 
hạn sai trong đo lưới giải 
tích 2 
+ Đo thủy chuẩn hạng 4 
và các hạn sai 
+ Xử lý số liệu đo  

Bài 2: - Đo độ cao hạng 4 lưới giải tích 
2 bằng thủy chuẩn mã vạch (Hoặc máy 
thủy chuẩn thông thường) 

3 6 

Bài 3: - Tính toán tọa độ, độ cao lưới 
độ cao lưới giải tích 2 bằng phần mềm 
và bằng máy tính bỏ túi 

2 4 
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Phần 3: Kiểm tra nghiệm thu 
- Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm 
- Bảo vệ thực tập 
- Sửa chữa, giao nộp sản phẩm 

3 6 - Hoàn thiện thành quả 
đã làm  
- Đọc lại các tài liệu thực 
tập 
- Sửa chữa khi có yêu 
cầu 
- Giao nộp sản phẩm 
đúng thời gian 

 Tổng số 15 30  
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4.5.31 Thực tập Đo đạc địa chính      3 TC 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tiếng Việt: Thực tập Đo đạc địa chính   

 Tiếng Anh: Practice of cadastral surveying 

- Mã học phần: TBTĐ2554 

- Số tín chỉ : 03 

- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
□ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và  
đồ án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  
 

Tự chọn  
□ 

- Các học phần tiên quyết/ học trước: Trắc địa cơ sở, Bản đồ, Tin học ứng dụng 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động thực tập:  20 ngày (4 tuần) 

- Thời gian tự học:      40 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Trắc địa cơ sở, Khoa Trắc địa - Bản đồ 

2. Mục tiêu của học phần:  

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: 

+ Thiết kế và xây dựng lưới khống chế đo vẽ. 

+ Xây dựng tăng dày điểm trạm đo theo các phương pháp đường chuyền, phương 

pháp giao hội 

+ Đo vẽ chi tiết, biên tập 01 mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 500 bằng công nghệ 

số. 

- Về kỹ năng: 

+ Tổ chức được nhóm đo đạc ngoài trời, hình thành tác phong chủ động trong 

công việc. 

+ Rèn luyện tác phong làm việc tập thể nhóm. 

+ Rèn luyện tác phong nghề nghiệp. 

- Về thái độ, đạo đức nghề nghiệp: 

+ Nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu tài liệu phục vụ quá trình thực tập. 

+ Trung thực, thận trọng, chính xác trong số liệu đo đạc. 

+ Có tinh thần đoàn kết, chủ động, học hỏi. 

3. Tóm tắt nội dung môn học: 
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Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Phổ biến mục đích, yêu cầu, 

nội quy và quy chế thực  tập; Phổ biến nội quy về an toàn lao động; Phân công tổ chức 

thực tập và giao nhiệm vụ cho nhóm, các thành viên trong nhóm; Hướng dẫn nghiên 

cứu, vận dụng quy phạm và ký hiệu bản đồ; Thiết kế phương án tăng dày điểm trạm 

đo; Đo đạc, tính toán lưới khống chế đo vẽ; Chuẩn bị máy tính và phần mềm biên tập 

bản đồ (MicroStation và Famis; TMV Map); Tiến hành đo vẽ chi tiết, nhập số liệu đo 

đạc vào phần mềm; Biên tập mảnh bản đồ địa chính số tỷ lệ 1:500 và in bản đồ giấy; 

Kiểm tra, nghiệm thu thành quả thực tập. 

4. Tài liệu học tập: 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Bá Dũng, Đỗ Văn Dương, Đoàn Xuân Hùng, 2014, Giáo trình:  Thực tập 

đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, Đại học Tài nguyên và Môi trường. 

2.  Nguyễn Trọng San, 2005, Đo đạc địa chính, Đại học Mỏ - Địa chất. 

4.2. Tài liệu tham khảo (TLĐT) 

1. TS. Nguyễn Bá Dũng, 2013, Trắc địa cơ sở 1, Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội  

2. Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1: 500; 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000 (Phần ngoài 

trời): Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước TCN 43-90, xuất bản năm 1990 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp thực hành 

- Phương pháp phát hiện vấn đề 

- Phương pháp làm việc nhóm, chia sẻ. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vật tư liên quan tới nhiệm vụ được giao. 

- Nhận máy, dung cụ, trang thiết bị đo vẽ. 

- Tham gia đầy đủ các bài thực tập. 

- Tổ chức thi công đo vẽ bản đồ địa chính tại khu vực đã phân công. 

7. Thang điểm đánh giá 

- Đánh giá theo thang điểm 10, quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 

theo quy chế hiện hành. 

- Tiêu chí đánh giá các bài thực tập: Hoàn thành các nhiệm vụ được giao 

8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập học phần 

Điểm tổng kết học phần là trung bình cộng của các nội dung thực tập theo trọng số, cụ 

thể: 

Nội dung Đo vẽ chi tiết, Biên tập bản đồ Báo cáo, nghiệm thu 
Trọng số 50% 50% 
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9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 

Thời 
gian 

thực tập 
(ngày) 

Thời 
gian tự 

học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh viên 

(1) (2) (3) (4) 

Phần 1. CÔNG TÁC CHUẨN 
BỊ 

3 6  

Bài 1:  
- Tập trung lớp, phổ biến mục 
đích, yêu cầu, nội quy, quy chế 
thực tập. 
- Phổ biến và yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị các điều kiện về an 
toàn lao động 

1 2 - Lên lớp đúng giờ. 
- Chuẩn bị các kiến thức bổ 
trợ từ các học phần đã học. 
- Hiểu và tuân thủ nội quy, 
quy chế thực tập và an toàn 
lao động 

- Tổ chức chia nhóm thực tập 
- Hướng dẫn nghiên cứu, vận 
dụng quy phạm và ký hiệu bản 
đồ 

  - Tổ chức nhóm và thống 
nhất cách thức làm việc 
nhóm. 
- Nghiên cứu quy phạm, 
thông tư quy định về thành 
lập bản đồ địa chính. 
TLC (1), (2). 

Bài 2:  
- Thiết kế, chọn điểm lưới khống 
chế đo vẽ chi tiết 
- Mượn máy và dụng cụ, thiết bị 
thực tập 

1 2 - Thiết kế tối ưu các điểm 
khống chế trong lưới khống 
chế ngoài thực địa. Tài liệu 
chính  [1] 
- Chuẩn bị máy và dụng cụ 
đầy đủ. 

- Kiểm nghiệm máy    - Kiểm nghiệm, chuẩn bị 
máy móc đạt hạn sai phục 
vụ đo đạc lưới và đo chi 
tiết. Tài liệu chính [1] 

Bài 3. Chuẩn bị máy tính và cài 
đặt phần mềm (MicroStation và 
Famis) phục vụ thực tập 

1 2 - Chuẩn bị máy vi tính hoạt 
động ổn định, cài đặt các 
phần mềm bình sai lưới, 
phần mềm biên tập bản đồ  

Phần 2. ĐO VÀ XỬ LÝ SỐ 
LIỆU LƯỚI 

5 10  

Bài 1. Đo đạc lưới khống chế đo 
vẽ 

4 8 - Đo đạc cẩn thận, chính 
xác và trung thực. 
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Nội dung 

Thời 
gian 

thực tập 
(ngày) 

Thời 
gian tự 

học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh viên 

(1) (2) (3) (4) 
Bài 2. Xử lý số liệu lưới 1 2 - Chính xác, tỉ mỷ và trung 

thực số liệu. 

Phần 3. ĐO VÀ XỬ LÝ SỐ 
LIỆU CHI TIẾT 

10 20  

Bài 1. Đo vẽ chi tiết địa chính 9 18 - Đo vẽ tối đa các điểm chi 
tiết, phân biệt và phân loại 
các trị đo chi tiết. Tài liệu 
tham khảo [2]. 
- Đo bổ sung và giao hội 
các điểm chi tiết còn thiếu. 

Bài 2. Xử lý số liệu đo chi tiết 1 2 - Xử lý số liệu thận trọng, 
tỷ mỷ. 

Phần 4. BIÊN TẬP BẢN ĐỒ 
ĐỊA CHÍNH 

2 4  

Bài 1. Nhập số liệu vào phần 
mềm 

0,5 1 - Sinh viên đã có kiến thức 
về phần mềm nhập số liệu 
như MicroStation, Famis 
hoặc các phần mềm khác 

Bài 2. Biên tập bản đồ địa chính  1,5 3 - Sinh viên biên tập bản đồ 
địa chính trên phần mềm 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định. TLC (1), 
(2). 

Tổng số 20 40  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL,KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 

4.5.32 Thực tập Đăng ký thống kê đất đai     3 TC 

1. Thông tin chung về học phần  
- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Thực tập Đăng ký thống kê đất đai  
 Tiếng Anh: Practice of Land Registration and Statistic 

- Mã học phần: QĐQN2507 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  
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Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 
Tự chọn  

□ 
- Các học phần tiên quyết/học trước: Đăng ký đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  20 ngày (4 tuần) 
- Thời gian tự học:     40 giờ  
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý Nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 
   + Phân tích được các trường hợp cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động sau khi 
cấp giấy chứng nhận 

+ Áp dụng lý thuyết để thực hiện công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, thống kê 
đất đai 

+ Thiết lập được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính và viết được 
giấy chứng nhận theo đúng quy định. 

+ Tạo cho sinh viên có tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc, khoa học trong việc kê 
khai, đăng ký và cấp GCN 

- Về kỹ năng:có khả năng thực hành các nghiệp vụ chuyên môn cơ bản về đăng 
ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền 
với đất. Rèn luyện đạo đức, tác phong sống và làm việc theo pháp Luật. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đực tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách 
nhiệm công dân. Sáng tạo trong công tác.Sinh viên có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, 
cầu tiến, mong muốn làm chủ kiến thức. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần giúp sinh viên vận dụng lý thuyết đã học vào công tác Đăng ký cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính. Sau đó thực hiện các nhiệm vụ dăng ký biến động 
sau khi cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thống kê - kiểm kê đất đai 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. T.S. Thái Thị Quỳnh Như, Th.S. Vũ Lệ Hà, 2013, Giáo trình đăng ký và thống 
kê đất đai, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Việt Nam (CHXHCN), 2015, Luật đất đai 2013, NXB Lao Động. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi 
hành Luật đất đai. 
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2. Thông tư 24/2014/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ 
địa chính; Có hiệu lực từ 05/7/2014. 

3. Các thông tư hướng dẫn khác 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dậy dưới hình thức chủ yếu về bài tập và thảo 
luận bao gồm: làm việc nhóm và giải quyết tính huống. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Điều kiện có điểm đánh giá học phần: tham dự đầy đủ các bài thực hành. 

7. Thang điểm, tiêu chí đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 

Điểm tổng kết học phần là trung bình cộng của điểm các bài thực tập theo hệ số, 
cụ thể:  

Bài 1 2 3 4 

Hệ số 25% 25% 25% 25% 

 
9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 

Bài 1. ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG 
NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN 
LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP VÀ QUẢN LÝ 
HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

5 10  

1.1.Bản đồ, sổ sách, biểu mẫu…. 1 2 Thu thập hồ sơ địa 
chính, đăng ký đất đai 
ban đầu và đánh giá 
nguồn tài liệu 

1.2. Sổ mục kê 1 2  
1.3. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận  1 2 Thu thập tài liệu về hồ 

sơ địa chính, đăng ký 
đất đai ban đầu và 
đánh giá nguồn tài liệu 

1.4. Xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy 
chứng nhận  
1.5. Tờ trình UBND về việc cấp giấy 
chứng nhận  
1.6. Giấy chứng nhận  2 4 Thu thập hồ sơ địa 
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Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
1.7. Lập sổ cấp giấy chứng nhận  chính, đăng ký đất đai 

ban đầu  và đánh giá 
nguồn tài liệu 

1.8. Lập sổ địa chính. 
1.9. Chỉnh lý sổ mục kê theo kết quả cấp 
Giấy chứng nhận  

Bài 2.  ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG SAU 
KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

5 10  

2.1. Đăng ký chuyển đổi quyền sử dụng đất 1 2 Thu thập và đánh giá 
nguồn tài liệu về đăng 
ký biến động đất đai 

2.2. Đăng ký chuyển nhượng    
2.3. Đăng ký thừa kế    
2.4. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại  1 2 
2.5. Đăng ký thế chấp    
2.6. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng 
đất. 

  

2.7. Đăng ký tách thửa đất hoặc hợp thửa 
đất 

1 2 

2.8. Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng 
nhận  

  

2.9. Đăng ký các dạng biến động khác   
2.10. Chỉnh lý hồ sơ địa chính 1 2 
2.11. Lập sổ theo dõi biến động đất đai   
2.12. Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận 
sau khi cấp 

  

2.13. Chỉnh lý sổ mục kê đất 1 2  
2.14. Chỉnh lý sổ địa chính    
Bài 3. THỐNG KÊ – KIỂM KÊ ĐẤT 
ĐAI 

5 10 Tổng hợp số liệu vào 
các biểu 

01/TKĐĐ, 02/TKĐĐ, 03/TKĐĐ, 
05a/TKĐĐ, 06a/TKĐĐ, 05b/TKĐĐ, 
06b/TKĐĐ, 07/TKĐĐ, 08/TKĐĐ, 
09/TKĐĐ; 10/TKĐĐ, 11/TKĐĐ và 
12/TKĐĐ; 

   

Bài 4. SẮP XẾP HOÀN CHỈNH SỐ 
LIỆU, TÀI LIỆU VÀ NGHIỆM THU 

5 10 Tổng hợp phân tích số 
liệu, viết báo cáo và 
nghiệm thu  

Tổng 20 40  
Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 
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4.5.33 Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép môi trường                               3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép môi trường   
 Tiếng Anh: Land use planning environmental mainstreaaming 

- Mã học phần: QĐKĐ2611 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành  
□ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và  
đồ án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    31 tiết     
 Thực hành:    12 tiết 
 Kiểm tra:    02 tiết 

- Thời gian tự học:   90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
-Về kiến thức:có những kiến thức cơ bản về lịch sử sử dụng đất đai, cung cấp cơ 

sở lý luận, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý về quy hoạch sử dụng đất, các nguyên tắc, 
quy Luật phát triển của quy hoạch sử dụng đất; quy trình lồng ghép các vấn đề môi 
trường vào quy hoạch sử dụng đất; hệ thống tiêu chí lồng ghép các vấn đề môi trường 
vào quy hoạch sử dụng đất; nội dung quy hoạch sử dụng đất lồng ghép các yếu tố môi 
trường. Nội dung cơ bản về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện.  

-Về kỹ năng:vận dụng kiến thức đã học giải quyết một số bài tập về đánh giá sơ bộ 
đất đai, dự báo nhu cầu sử dụng đất. Vận dụng lồng ghép một số yếu tố môi trường 
trong xây dựng phương án QHSDĐ tại một địa phương và kế hoạch sử dụng đất năm 
năm, hàng năm cấp tỉnh, huyện. 

-Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách nhiệm 
công dân cao. Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, trung thực và sáng tạo trong công việc.  
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép môi trường cung cấp cho sinh viên 
một số vấn đề chung về quy hoạch quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất 
lồng ghép môi trường, lịch sử sử dụng đất đai, cung cấp cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, 
cơ sở pháp lý về quy hoạch sử dụng đất, các nguyên tắc, quy Luật phát triển của quy 
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hoạch sử dụng đất. Quy trình lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch sử dụng 
đất; hệ thống tiêu chí lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch sử dụng đất; nội 
dung Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép các yếu tố môi trường. Nội dung cơ bản về quy 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện.  
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 
1. Đoàn Công Qùy, 2006, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông 

nghiệp 
2. Trần Hữu Viên, 2005, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới luật. 
2. Luật bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản dưới luật. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu như: lý thuyết 

và bài tập, thảo luận nhóm và sinh viên tự học. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi 
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) 

Tự học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

CHƯƠNG 1.  MỘT SỐ 
VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 
QUY HOẠCH SỬ DỤNG 
ĐẤT VÀ QUY HOẠCH 

14 3   17 34  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) 

Tự học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

SỬ DỤNG ĐẤT LỒNG 
GHÉP MÔI TRƯỜNG 
1.1. Đất đai và vấn đề sử 
dụng đất 

3    3 6 Đọc mục 1.1, TLC 
(1). 

1.1. 1.  Đất đai          
1.1.2. Sử dụng đất        
1.2. Quy hoạch sử dụng đất 
đai 

      Đọc mục 1.2, TLC 
(1). 

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm 
của quy hoạch sử dụng đất. 

1    1 2 

1.2.2. Nhiệm vụ và nội dung 
của Quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đai  

1    1 2  

1.2.3. Vai trò của cộng đồng 
trong quy hoạch sử dụng đất 

       

1.2.4. Quan hệ giữa Quy 
hoạch sử dụng đất với các 
loại hình quy hoạch khác 

1    1 2  

1.2.5. Quy hoạch sử dụng 
đất thế giới 

1    1 2  

1.3. Quy hoạch sử dụng đất 
đai lồng ghép các vấn đề môi 
trường 

      Đọc mục 1.3, TLC 
(1). 

1.3.1. Tầm quan trọng của 
việc lồng ghép các yếu tố 
môi trường trong quy hoạch 
sử dụng đất 

1    1 2 

1.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi 
trường trong quy hoạch sử 
dụng đất 

1    1 2  

1.3.3. Các vấn  đề môi 
trường được đề cập đến 
trong quá trình lồng ghép 

1    1 2  

1.3.4. Thực trạng việc lồng 
ghép các vấn đề môi trường 

1    1 2  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) 

Tự học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
trong quy hoạch sử dụng đất 
1.4. Các phương pháp áp 
dụng trong quy hoạch sử 
dụng đất lồng ghép 

2    2 4 Đọc mục 1.4 và 1.5, 
TLC (1). 

1.5. Giới thiệu công nghệ, kỹ 
thuật trong nghiên cứu lập 
quy hoạch sử dụng đất 

1    1 2  

Bài tập 1. Đánh giá sơ bộ đất 
đai 

 3   3 6  

Kiểm tra   1  1 2  
CHƯƠNG 2.  QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
LỒNG GHÉP MÔI 
TRƯỜNG 

9 3   12 24 Đọc TLC (1). 

2.1. Lược sử hình thành và 
phát triển quy hoạch sử dụng 
đất ở Việt Nam 

1    1 2  

2.2. Cơ sở pháp lý về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1    1 2  

2.3. Quy hoạch sử dụng đất 
cấp Quốc gia đến năm 2020   

1    1 2  

2.4. Định hướng sử dụng đất 
đến năm 2030 

       

2.5. Hệ thống biểu mẫu, bản 
đồ sử dụng trong việc  lập 
quy hoạch, kế hoạch SDĐ 

3    3 6  

2.6. Quy trình lồng ghép các 
vấn đề môi trường vào quy 
hoạch sử dụng đất 

1    1 2  

2.7. Hệ thống tiêu chí lồng 
ghép các vấn đề môi trường 
vào quy hoạch sử dụng đất 

1    1 2  

2.8. Nội dung Quy hoạch sử 
dụng đất lồng ghép các yếu 
tố môi trường 

1    1 2  



182 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) 

Tự học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Bài tập 2. Lập các biểu nhu 
cầu sử dụng đất, biểu mẫu 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất theo quy định hiện hành 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

 3   3 6  

CHƯƠNG 3. QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
CẤP TỈNH, HUYỆN 

8 6   17 34 Đọc TLC (1). 

3.1. Vị trí, vai trò, sự cần 
thiết phải lập QHSDĐ cấp 
tỉnh, huyện 

1    1 2  

3.2. Nội dung chủ yếu của 
QH – KHSDĐ cấp tỉnh, 
huyện 

       

3.2.1. Công tác chuẩn bị và 
điều tra cơ bản 

1    1 2  

3.2.2. Đánh giá điều kiện tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiên 
của vùng nghiên cứu 

1    1 2  

3.2.3. Phân tích hiện trạng 
và biến động đất đai 

1    1 2  

3.2.4.  Đánh giá thích nghi 
đất đai 

1    1 2  

3.2.5.  Dự báo dân số 1    1 2  
3.2.6.  Dự báo nhu cầu sử 
dụng đất 

1    1 2  

3.2.7. Xây dựng phương án 
QH - KHSDĐ 

1    1 2  

Bài tập 3. Dự báo dân số, số 
hộ, dự báo nhu cầu diện tích 
đất ở mới.  

 6   6 12  

Kiểm tra   1  1 2  
Cộng 31 12 2  45 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 
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4.5.34 Định giá đất        2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Định giá đất   

 Tiếng Anh: Land Valuation 

- Mã học phần: QĐQN2608 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Chính sách đất đai  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động : 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  : 20 tiết 
 Bài tập  : 04 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm : 04 tiết 
 Kiểm tra  : 02 tiết 

- Thời gian tự học : 60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý Nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 

+ Trình bày được khái niệm thị trường đất đai, giá đất, định giá đất, các loại giá 
đất, cơ sở khoa học xác định giá đất. 

+ Phân tích được các nguyên tắc định giá đất, các yếu tố cơ bản hình thành giá 
đất; các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất nói chung và của từng nhóm đất nói riêng. 

+ Trình bày và hiểu được các phương pháp cơ bản của định giá đất nói chung 
và định giá đất phi nông nghiệp, định giá đất nông nghiệp nói riêng.  

+ Hiểu được quy trình xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Sử dụng được khung 
giá đất, bảng giá đất trong công tác quản lý giá đất ở cơ sở; Hiểu được hoạt động tư 
vấn xác định giá đất. 

+ Vận dụng kiến thức đã học để xác định giá đất đối với từng thửa đất cụ thể. 
- Về kỹ năng: 

+ Rèn luyện kỹ năng lý luận, thuyết trình, thảo luận và trình bày kết quả làm 
việc nhóm 

+ Thực hành tính toán, và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất 
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-   Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Rèn luyện sự cần cù, chăm chỉ và sáng tạo trong học tập và ngành nghề. 
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao. 
+ Sáng tạo trong công tác. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  
Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về nguyên tắc, cơ sở phương pháp 

luận của giá đất, phương pháp định giá đất nói chung và định giá đất phi nông nghiệp, 
định giá đất nông nghiệp nói riêng. Học phần cũng trình bày một số kiến thức cơ bản 
về quy trình xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định 
giá đất 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Hồ Thị Lam Trà, 2006,  Giáo trình định giá đất, NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 
2. TS. Trịnh Hữu Liên, 2014, Giáo trình định giá đất, Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội . 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Quốc hội, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản thi hành luật. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới hình thức chủ yếu như: Phương pháp 
đàm thoại; Phương pháp thuyết trình; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp đặt 
và giải quyết vấn đề; … 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 
tham dự đầy đủ các bài thực hành. 

7. Thang điểm đánh giá 
 Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 
học Yêu cầu đối với sinh 

viên Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ GIÁ ĐẤT VÀ ĐỊNH 
GIÁ ĐẤT 

6  4 10 20  

1.1. Đất đai và thị trường đất đai 1   1 2 Đọc TLC (1). 
1.1.1. Đất đai      
1.1.2. Thị trường đất đai       
1.2. Giá đất 2  4 6 12 Đọc TLC (1). 
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm      
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến 
giá đất 

      

1.2.4. Cơ sở khoa học xác định giá 
đất 

      

1.3.  Định giá đất 3   3 6 Đọc TLC (1). 
1.3.1. Khái niệm, vai trò      
1.3.2. Định giá hàng loạt và định 
giá cá biệt 

      

1.3.3. Khung giá đất, bảng giá đất       
1.3.4. Nguyên tắc định giá đất       

CHƯƠNG 2.  CÁC PHƯƠNG 
PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

9 4  13 26  

2.1. Phương pháp so sánh trực tiếp 2 1  3 6 Đọc TLC (1). 
2.1.1. Khái niệm      
2.1.2.Trình tự định giá      
2.1.3.Những ưu điểm, hạn chế và 
phạm vi áp dụng 

      

2.2. Phương pháp thu nhập 2 1  3 6 Đọc TLC (1). 
2.2.1.Khái niệm      
2.2.2.Trình tự định giá 2.2.3.Những 
ưu điểm, hạn chế và phạm vi áp 
dụng 

      

2.3. Phương pháp chiết trừ 2 1  3 6 Đọc chương 2 TLC (1). 
2.3.1. Khái niệm      
2.3.2. Trình tự định giá      
2.3.3. Những ưu điểm, hạn chế và       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 
học Yêu cầu đối với sinh 

viên Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
phạm vi áp dụng 
 
2.4. Phương pháp thặng dư 2 1  3 6 Đọc chương 2 TLC (1). 
2.4.1.Khái niệm      
2.4.2.Trình tự định giá       
2.4.3.Những ưu điểm, hạn chế và 
phạm vi áp dụng 

      

2.5. Phương pháp hệ số điều chỉnh 
giá đất 

1   1 2 Đọc chương 2 TLC (1). 

2.5.1.Khái niệm       
2.5.2.Trình tự định giá       
2.5.3.Những ưu điểm, hạn chế và 
phạm vi áp dụng 

      

Kiểm tra chương 1+2   1 1 2  

CHƯƠNG 3.  ĐỊNH GIÁ ĐẤT 
CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC 
ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

5   5 10  

3.1. Quy trình xây dựng, điều chỉnh 
bảng giá đất và định giá đất cụ thể 

1 
 

  1 2 Đọc chương 3 TLC (1).  

3.1.1. Quy trình xây dựng bảng giá 
đất 

      

3.1.2. Quy trình điều chỉnh bảng giá 
đất 

     

3.1.3. Định giá đất cụ thể       
3.2. Hoạt động tư vấn xác định giá 
đất 

1   1 2 Đọc chương 3 TLC (1). 

3.2.1. Nguyên tắc hoạt động      
3.2.2. Điều kiện hoạt động      
3.2.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ 
chức có chức năng tư vấn xác định 
giá đất 

      

3.3. Định giá các loại đất cụ thể 3   3 6 Đọc chương 3 TLC (1). 
3.3.1. Định giá đất phi nông nghiệp      
3.3.2. Định giá đất nông nghiệp      
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 
học Yêu cầu đối với sinh 

viên Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kiểm tra chương 3   1 1 2  

Cộng 20 4 6 30 60  
Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 

4.5.35 Tài chính đất đai        2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Tài chính đất đai   

 Tiếng Anh: Land Finance 

- Mã học phần: QĐQN2609 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành quản lý đất đai  
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Chính sách đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   18 tiết 
 Bài tập:   06 tiết 
 Thảo luận nhóm, kiểm tra:  06 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức: 

+ Phát biểu và trình bày được các quy định về nguồn thu tài chính từ đất đai 
+ Trình bày được quy định về một số loại thuế có liên quan đến đất đai. 
+ Vận dụng quy định, tính toán được một số loại thuế có liên quan đến đất đai. 

- Về kỹ năng: 
+Có kỹ năng tổng hợp và khai thác được thông tin trong hệ thống văn bản quy 
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phạm pháp Luật liên quan đến tài chính đất; Vận dụng lý thuyết để giải quyết một số 
tình huống về thuế liên quan đến đất đai. 

+Có khả năng cập nhật các thông tin trên internet, kỹ năng làm việc nhóm 
- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghê, có tinh thần học 

tập và hợp tác tốt. Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật nói chung và pháp Luật đất 
đai nói riêng. Biết vận dụng và sáng tạo trong công tác. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần giới thiệu chung về tài chính đất đai, đồng thời giới thiệu một số loại 
thuế liên quan đến đất đai hiện hành. 
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu, 
2012, Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945-2010, NXB Chính trị Quốc gia; 

2. Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thu Hồng, 2014, Mô hình 
quản lý Đất đai hiện đại của một số nước và khả năng áp dụng cho Việt Nam, NXB 
Chính trị Quốc gia; 

3. Nguyễn Văn Sửu, 2010, Đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam, từ lý luận đến 
thực tiễn, NXBChính trị Quốc gia. 

 4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

 1. Báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới, 2004, Chính sách đất 
đai cho tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, NXB Văn hóa – Thông tin; 

  2. Lê Đình Thắng, Hoàng Cường, Vũ Thị Thảo, 2003, Chính sách đất đai trong 
thời kỳ đổi mới ở nước ta, số 76-10/2003, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại 
học Kinh tế quốc Dân. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy dưới hình thức chủ yếu như: lý thuyết, bài 

tập và thảo luận nhóm và sinh viên tự học. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
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8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 
        - Hình thức thi:  

Tự luận  Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 
VỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI 

6  4 10 20  

1.1. Cơ sở lý luận về tài chính đất đai 1   1 2 Đọc mục 1.1, 
1.2, 1.3 TLC 

(1). 
1.2. Sơ lược về sự phát triển của chính 
sách tài chính đất đai qua các thời kỳ 

1   1 2  

1.3 Một số nội dung cơ bản về tài 
chính đất đai 

1   1 2  

1.4. Một số khoản thu tài chính từ đất 
đai 

1.4.1. Tiền sử dụng đất và tiền thuê 
đất 
1.4.2. Các khoản thu từ xử phạt vi 
phạm pháp Luật về đất đai 

3  4 7 14 Đọc mục 1.4 
TLC (1) 

1.4.3. Phí và lệ phí trong quản lý, sử 
dụng đất đai 

      

Kiểm tra   1 1 2  
Chương 2. MỘT SỐ LOẠI THUẾ 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI 

12 6  18 36  

2.1. Khái quát về thuế 
2.1.1. Nguồn gốc của thuế 
2.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò 
của thuế 
2.1.3. Các yếu tố cơ bản cấu thành 
một Luật thuế 

2 1  3 6 Đọc mục 2.1 
TLC (1) 

2.2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp       
2.2.1. Hệ thống văn bản quy phạm 
pháp Luật liên quan từ trước đến nay 

1   1 2 Đọc mục 
2.2, TLC (1). 

2.2.2. Luật thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp 

3 2  5 10  



190 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối 

với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2.3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp       

2.3.1. Hệ thống văn bản quy phạm 
pháp Luật liên quan từ trước đến nay 

1   1 2 Đọc mục 
2.3, TLC (1). 

2.3.2. Luật thuế sử dụng đất nông 
nghiệp 

2 2  4 8  

2.4. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử 
dụng đất 

2 2  4 8  

2.4.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp từ 
chuyển nhượng BĐS 
2.4.2. Thuế thu nhập cá nhân từ 
chuyển nhượng BĐS 

     Đọc mục 
2.4, TLC (1). 

Kiểm tra bài 2   1 1 2  
TỔNG 18 6 6 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.36 Quản lý thị trường bất động sản       2 TC  

1. Thông tin chung về học phần  
- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Quản lý thị trường bất động sản   

 Tiếng Anh: Management of real estate market 

- Mã học phần: QĐQN2610 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
□ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Chính sách đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   22 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm:  06 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 
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- Thời gian tự học:  60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:Nắm được những kiến thức về thị tường bất động sản, kinh doanh 

bất động sản, định giá bất động sản, quản lý về thị trường bất động sản 
- Về kỹ năng:có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc nghiên cứu thị 

trường bất động sản. 
- Về đạo đức nghề nghiệp: Rènluyện sự cần cù, chăm chỉ, sang tạo và có trách 

nhiệm trong công việc 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Quản lý thị trường bất động sảncung cấp cho sinh viên những kiến 
thức: Đặc điểm của bất động sản và thị trường bất động sản; phương pháp định giá bất 
động sản, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai và bất động sản có sẵn, 
vai trò của nhà nước trong điều tiết thị trường bất động sản. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

  1. TS. Trịnh Hữu Liên, 2013, Giáo trình Thị trường bất động sản, Trường Đại 
học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà, 2005, Giáo trình Thị trường bất động sản, NXB 
Nông nghiệp 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Phạm Đức Phong, Cơ sở khoa học và giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát 
triển thị trường bất động sản ở nước ta, Cục Công sản, Bộ tài chính. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

 Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm thuyết 
trình, thảo luận, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
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Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƯƠNG 1.  BẤT ĐỘNG 
SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT 
ĐỘNG SẢN (BĐS) 

3   3 6 
 

1.1. Bất động sản và thị trường 
bất động sản 

2   2  Đọc mục 1.1, 1.2, TLC 
(1). 

1.1.1. Khái niệm và đặc tính 
của BĐS 

     
 

1.1.2. Khái niệm thị trường 
BĐS 

     
 

1.1.3.Đặc tính và chức năng 
của thị trường bất động sản 

     
 

1.1.4. Quan hệ cung cầu trong 
thị trường bất động sản 

     
 

1.2. Phân loại thị trường BĐS 1   1   

CHƯƠNG 2. KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐỊNH 
GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN  

9  3 12 24 
 

2.1. Kinh doanh bất động sản      

Đọc mục 2.1, TLC (1). 
2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc, 
điều kiện kinh doanh bất động 
sản  

2  1 3 6 

2.2.2. Kinh doanh bất động sản 
có sẵn 

2   2 4 
 

2.2.3. Kinh doanh bất động sản 
hình thành trong tương lai 

1   1 2 
 

2.2.4. Kinh doanh dịch vụ bất 
động sản 

1  2 3 6 
 

2.2. Các phương pháp định giá 3   3  Đọc mục 2.2, TLC (1). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
bất động sản 

Kiểm tra   1 1 2  
CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC  ĐỐI VỚI THỊ 
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

10  3 13 26 
 

3.1. Khung pháp lý đối với thị 
trường bất động sản 

2   2 4 Đọc mục 3.1, 3.2, 3.3  
TLC (1). 

3.2. Vai trò của nhà nước đối với 
thị trường bất động sản 

2   2 4 
 

3.3. Chức năng và nhiệm vụ 
quản lý nhà nước đối với thị 
trường bất động sản 

1   1 2 
 

3.4. Kinh nghiệm quản lý thị 
trường bất động sản ở một số 
nước trên thế giới. 

1   1 2 
Đọc mục 3.4, 3.5, 3.6  
TLC (1). 

3.5. Khái quát quá trình phát 
triển thị trường bất động sản ở 
Việt Nam 

2  2 4 8 
 

3.6. Một số giải pháp cơ bản 
thúc đẩy sự hình thành và phát 
triển thị trường bất động sản ở 
Việt Nam 

2  1 3 6 

 

Kiểm tra   1 1 2  
Cộng 22  8 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 

4.5.37  Dịch vụ công về đất đai       2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Dịch vụ công về đất đai 

 Tiếng Anh: Public services on Land 

- Mã học phần: QĐQN2611 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  



194 

 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
□ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Đăng ký đất đai 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động : 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  : 22 tiết 

 Bài tập  : 03 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm : 03 tiết 

 Kiểm tra  : 02 tiết 

 Thời gian tự học  : 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Nắm được những kiến thức cơ bản dịch vụ công nói chung và dịch 
vụ công về đất đai nói riêng, các hoạt động dịch vụ công về đất đai và chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thực hiện dịch vụ công về đất đai 

- Về kỹ năng:Có kỹ năng thực hiện các quy trình cung cấp các dịch vụ công, khai 
thác thông tin đất đai phục vụ hoạt động dịch vụ công. 

-  Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức 
kỷ Luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Những vấn đề chung về dịch vụ 
công và tổ chức quản lý các hoạt động cung ứng dịch vụ công; những vẫn đề cơ bản về 
dịch vụ công đất đai (khái niệm, đặc trưng, phân loại…); chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công về đất đai.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1.  PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải, Chính sách công những vấn đề cơ bản, Nhà xuất 
bản chính trị Quốc gia. 

     2. Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2011, Giáo trình Quản lý Nhà nước về đất đai, NXB 
Nông Nghiệp. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
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1. TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên), 2010, Pháp luật đại cương, NXB Chính trị Quốc 
Gia, Hà Nội. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, 
bài tập, thảo luận, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 
học Yêu cầu đối 

với sinh viên Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Chương 1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
VỀ DỊCH VỤ CÔNG 

8   8 16 Đọc chương 1, 
TLC (1). 

1.1. Dịch vụ công 2   2 4  
1.1.1. Khái niệm dịch vụ công       
1.1.2. Đặc trưng dịch vụ công       
1.1.3. Phân loại dịch vụ công       
1.2. Dịch vụ hành chính công 2   2 4  
1.2.1. Khái niệm dịch vụ hành chính công       
1.2.2. Đặc trưng dịch vụ hành chính công       
1.3. Quản lý và tổ chức hoạt động dịch vụ 
công 

2   2 4  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 
học Yêu cầu đối 

với sinh viên Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.3.1. Các phương thức cung ứng dịch vụ 
công 

      

1.3.2. Xã hội hóa dịch vụ công       
1.4.  Đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng 
dịch vụ công 

2   2 4  

1.4.1. Quan điểm và phương hướng đổi mới       
1.4.2. Các giải pháp hoàn thiện       
Chương 2. DỊCH VỤ CÔNG VỀ ĐẤT 
ĐAI 

7   7 14 Đọc chương 2, 
TLC (1). 

2.1. Khái niệm dịch vụ công về đất đai 3   3 6  
2.1.1 Khái niệm dịch vụ công về đất đai       
2.1.2. Đặc trưng dịch vụ công về đất đai       
2.2. Các hoạt động dịch vụ công về đất đai 3   3 6  
2.2.1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động dịch 
vụ công về đất đai 

      

2.2.2.  Các loại hoạt động dịch vụ công       
2.2.3. Một số quy trình tổ chức hoạt động 
dịch vụ công về đất đai 

      

2.3. Phương thức khai thác dịch vụ công về 
đất đai 

1   1 2  

Chương 3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ CÔNG VỀ ĐẤT ĐAI 

7 3  10 20 Đọc chương 3, 

TLC (1). 

3.1. Văn phòng đăng ký đất đai 3   3 6  
3.1.1 Chức năng       
3.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn       
3.1.3. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động       
3.2. Tổ chức phát triển quỹ đất 3   3 6  
3.2.1 Chức năng       
3.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn       
3.2.3. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động       
3.3. Các tổ chức tư vấn 1   1 2  
3.3.1. Chức năng       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy 
học Yêu cầu đối 

với sinh viên Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3.3.2. Cơ chế hoạt động       

Tiểu luận   3 3 6 Chuẩn bị chia 
nhóm, viết 

tiểu luận theo 
yêu cầu 

Kiểm tra   2 2 4  
Tổng 22 3 5 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.38 Thực tập Quy hoạch sử dụng đất    3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Thực tập Quy hoạch sử dụng đất  

 Tiếng Anh: Land use planning labolatory 

- Mã học phần: QĐKĐ2612 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép môi 
trường 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  20 ngày (4 tuần) 
- Thời gian tự học:     40 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
-   Về kiến thức: 
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Sinh viên sử dụng những kiến thức đã học về Pháp Luật đất đai, Quy hoạch sử 
dụng đất để thực hiện những tác nghiệp cụ thể về quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ), 
Thông qua thực tập tại địa phương sinh viên được rèn luyện tay nghề và nâng cao ý 
thức nghề nghiệp. 

+ Thu thập những tài liệu, số liệu có liên quan tại địa phương để phục vụ thực 
hiện nội dung quy hoạch sử dụng đất. 

+ Tổng hợp được số liệu điều tra vào biểu tổng hợp số liệu. 
+ Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả từ tài liệu đã được thu thập. 
+ Xây dựng phương án quy hoạch tại địa bàn thực tập. 
+ Xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

theo quy phạm thành lập bản đồ. 
+ Nắm được quy trình xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

-   Về kỹ năng: 
+ Đánh giá được tiềm năng đất đai và xây dựng phương án sử dụng đất cho địa 

phương khoa học, logic và hiệu quả. 
+ Đánh giá được nhu cầu sử dụng đất tại địa phương. Nắm vững quy trình lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 
+ Xây dựng được phương án quy hoạch sử dụng đất cho địa phương. 

-  Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Có phẩm chất đạo đực tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao. 
+ Sinh viên có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, cầu tiến, mong muốn làm chủ kiến 

thức môn học. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Đây là học phần thực hành mang tính chất tổng hợp. Giúp sinh viên tổng hợp, 
vận dụng kiến thức đã học vào thực hành tay nghề chuyên môn về QHSDĐ. Học phần 
gồm những nội dung chính sau: Tập hợp thông tin, số liệu, tài liệu;nhận xét đánh giá 
tài liệu, số liệu. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Xây dựng phương án quy 
hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.Viết báo cáo tổng hợp, hoàn thiện tài 
liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
4. Tài liệu học tập 
    4.1. Tài liệu chính 

    1. Đoàn công Quỳ, 2006, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp 

 2. Trần Hữu Viên, 2005, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn luật 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu như: lý thuyết, 

điều tra thực tế, thảo luận nhóm và sinh viên tự học. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 
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- Nghe hướng dẫn 
- Thực tập tại địa phương 
- Thu thập tài liệu, số liệu 
- Viết báo cáo 
- Điều kiện có điểm đánh giá học phần:  làm đầy đủ các bài thực hành. 

7. Thang điểm, tiêu chí đánh giá 
- Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
- Tiêu chí đánh giá các bài thực tập:  
+ Ý thức của sinh viên; 
+ Tài liệu, số liệu thu thập; 
+ Chất lượng báo cáo; 
+ Trình bày của sinh viên. 

8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 
Điểm tổng kết học phần là trung bình cộng của điểm các bàithực tập theo trọng số, cụ 

thể:  
Bài 1 2 3 4 

Trọng số 25% 25% 25% 25% 

 
9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 

Bài  1. Công tác chuẩn bị 3 6  
1.1 Phổ biến mục đích, yêu cầu, 
phân nhóm thực tập 

1 2  

1.2. Ôn tập kiến thức cũ liên 
quan, chuẩn bị vật tư 

   

1.3. Nhận tài liệu, nghiên cứu 
tài liệu 

1 2 Đọc TLC (1). 

1.4. Hướng dẫn quy trình thực 
hiện 

1 2 Nghe và ghi chép 

Bài 2. Đánh giá điều kiện tự 
nhiên, kinh tế xã hội, tình 
hình quản lý đất đai và tiềm 
năng đất đai 

3 6  

2.1. Đánh giá điều kiện tự 1 2 Đọc TLC (1), (2). 
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Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

nhiên, tài nguyên thiên nhiên, 
cảnh quan môi trường 
2.2.  Đánh giá thực trạng phát 
triển kinh tế - xã hội 

   

2.3. Đánh giá chung về điều 
kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và 
môi trường 

1 2 Đọc TLC (1), (2). 

2.4. Đánh giá chung   Tổng hợp, đánh giá 
2.5. Tổng hợp số liệu vào biểu 
tổng hợp 

1 2 Hoàn thiện biểu mẫu 

Bài 3.Đề xuất phương án sử 
dụng đất và  kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm cấp 
huyện 

12 24  

3.1. Xác định các công trình 
quy hoạch đến năm 2020 

1,5 3 Tính toán, phân tích 
và đề xuất phương án 

3.2  Thể hiện các công trình đề 
xuất lên bản đồ điều tra. 

1 2  

3.3. Tổng hợp và dự báo nhu 
cầu sử dụng đất các loại đất. 

2,5 5  

3.4. Xác định sơ bộ luân 
chuyển diện tích giữa các loại 
đất. 

1 2  

3.5.Xây dựng phương án quy 
hoạch sử dụng đất 

1,5 3  

3.6. Xây dựng hệ thống biểu 
theo Thông tư 29/2014/TT-
BTNMT. 

1,5 3 Hoàn thiện biểu mẫu 

3.7. Xây dựng kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm cấp huyện. 

1 2 Đọc TLC (1), (2). 

3.8. Xây dựng biểu chu chuyển 
đất đai. 

0,5 1 Hoàn thiện biểu 

3.9. Thành lập bản đồ 1,5 3 Xây dựng bản đồ 

Bài 4. Biên tập, in ấn, tổng 2 4 Hoàn thiện báo cáo 
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Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

hợp sản phẩm, nghiệm thu 
kết quả thực tập 

Tổng 20 40  
 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.39 Thực tập tin học ứng dụng trong quản lý đất đai    2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Thực tập tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 

 Tiếng Anh: Apprenticeships informatics applications in land 
management 

- Mã học phần: QĐĐC2606 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2. 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động thực tập:  15 ngày (3 tuần) 
- Thời gian tự học:      30 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chính, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:Trau dồi kiến thức về bản đồ số, hồ sơ địa chính, các văn bản pháp 

Luật về hồ sơ địa chính 
- Về kỹ năng: 

+ Rèn luyện kỹ năng biên tập, thành lập bản đồ số 
+ Rèn luyện kỹ năng liên kết dữ liệu bản đồ và hồ sơ địa chính  

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao. 
+ Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật. Sáng tạo trong công việc. 
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3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Cung cấp cho sinh viên những 

kỹ năng về việc thực hiện quy trình tiến hành thành lập bản đồ số, Kê khai đăng ký Hồ 
sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận trên phần mềm VILIS 2.0, Quản lý biến động trên 
phần mềm VILIS 2, Quản lý hồ sơ địa chính trên phần mềm VILIS 2.0. 
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ địa chính, Hướng dẫn cài đặt hệ 
thống, Tổng cục quản lý đất đai 

2. Thái Thị Quỳnh Như, Th.S. Vũ Lệ Hà, 2013, Giáo trình đăng ký và thống kê đất 
đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Luật Đất đai năm 2013. 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.  

4. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

5. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trang sử dụng 
đất. 

6. Trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ địa chính, Hướng dẫn quản trị cơ 
sở dữ liệu, quản trị người dùng, Tổng cục quản lý đất đai. 

7. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về bản đồ địa chính. 

8. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất. 

9. Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định về Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
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Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: Sử 
dụng công nghệ trong giảng dạy, Thuyết trình, Phát vấn, thảo luận, tự học, tự nghiên 
cứu, thực hành phòng máy.. 

6.  Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia làm bài thực hành 
- Điều kiện có điểm đánh giá học phần: tham dự đầy đủ các bài thực hành. 

7.  Thang điểm, tiêu chí đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 

Điểm tổng kết học phần là trung bình cộng của điểm các bài thực tập theo trọng số, cụ 
thể:  
Bài Bài1+2 Bài 3+4 Bài 5 Bài 6+7 
Hệ số 10% 30% 30% 30% 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
Phần 1. Nội dung 1 8 16  
Bài 1.Thành lập bản đồ địa 
chính bằng phần mềm Famis 

2 4 Đọc TLC (1), (2). 

Bài 2. Biên tập bản đồ địa 
chính 

2 4  

Bài 3. Số hóa bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất 

2 4  

Bài 4. Biên tập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất 

2 4  

Phần 2. Nội dung 2 7 14  
Bài 5. Kê khai đăng ký Hồ sơ địa 

chính và cấp giấy chứng nhận trên 
phần mềm VILIS 2.0 

3 6 Đọc TLC (1), (2). 

Bài 6. Quản lý biến động trên phần 

mềm VILIS 2.0 
2 4 Đọc TLC (1), (2). 

Bài 7. Quản lý hồ sơ địa chính trên 

phần mềm VILIS 2.0 
2 4 Đọc TLC (1), (2). 
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Tổng 15 30  

 

4.5.40 Chính sách nhà ở        2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Chính sách nhà ở   

 Tiếng Anh: Housing policy 

- Mã học phần: QĐQN2612 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành quản lý đất đai  
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
□ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Pháp Luật đại cương 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   20 tiết 
 Thảo luận nhóm, Bài tập :    08 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
-   Về kiến thức:Nắm được những kiến thức cơ bản của pháp Luật về xây dựng và 

nhà ở. Góp phần nâng cao ý thức pháp Luật cho sinh viên. Làm cơ sở lý luận để tiếp thu 
các học phần chuyên môn có liên quan cũng như làm công tác quản lý nhà đất sau này.   

- Về kỹ năng:  
+ Trình bày, phân tích được những vấn đề chung của chính sáchpháp Luật về xây 

dựng, đối tượng, các loại quy hoạch xây dựng, điều kiện, trình tự thủ tục cấp phép xây dựng. 
+ Trình bày, phân tích được vấn đề chung về Luật nhà ở, đối tượng được sở hữu 

nhà ở, đối tượng, thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. 
+ Trình bày được nội dung phát triển nhà ở và những vấn đề về giao dịch nhà ở. 
+ Sử dụng được các Luật và văn bản dưới Luật. 
+ Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi và bài tập tình 

huống trên lớp và trong đời sống thực tế về vấn đề xây dựng nhà ở. Các giao dịch nhà 
ở như: cho thuê, mua bán, thế chấp… 
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-   Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách 
nhiệm công dân cao. Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, trung thực và sáng tạo trong 
công việc.   
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Chính sách nhà ở là môn học chuyên ngành, trang bị cho sinh viên 
những hiểu biết cơ bản nhất về chính sách pháp Luật xây dựng, chính sáchpháp Luật 
nhà ở.  
4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 
1. Th.S Bùi Mạnh Hùng, PGS. Lê Kiều, 2014, Giáo trình pháp luật về xây dựng, 

NXB Xây dựng 
2. Hệ thống các quy định pháp luật về xây dựng cơ bản - TP Hồ Chí Minh, 1995, 

NXB chính trị Quốc gia 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
1.  Luật Xây dựng 2015 và các văn hướng dẫn luật 
2. Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn luật 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy dưới hình thức chủ yếu như: lý thuyết, bài 

tập và thảo luận nhóm và sinh viên tự học. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ

) 
LT BT TL,KT Tổng  

cộng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Chương 1. CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG 

10   10 20  

1.1 Những quy định chung của 
chính sách pháp Luật về xây 
dựng 

1   1 2 Đọc TL (1), Đọc TLC (1). 

1.1.1. Khái niệm chính sáchpháp 
Luật về xây dựng 

      

1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản 
trong hoạt động xây dựng 

      

1.1.3. Điều kiện hành nghề và 
thực hiện hoạt động xây dựng 

      

1.1.4. Hành vi nghiêm cấm trong 
hoạt động xây dựng 

      

1.2. Chính sách quản lý nhà 
nước về xây dựng 

1   1 2 Đọc Đọc TLC (1). 

1.2.1 Khái niệm       
1.2.2. Nội dung       
1.3. Chính sách pháp Luật về 
quy hoạch xây dựng 

2   2 4 Đọc TL (1), Đọc TLC (1). 

1.3.1. Những vấn đề chung  1   1 2  
1.3.2. Quy hoạch xây dựng vùng       
1.3.3. Quy hoạch xây dựng đô thị 1   1 2  
1.3.4. Quy hoạch xây dựng điểm 
dân cư nông thôn  

      

1.4. Cấp giấy phép xây dựng       Đọc TLC (1). 
1.4.1 Những quy định chung 1   1 2  
1.4.2. Thủ tục và hồ sơ xin cấp  
giấy phép xây dựng 

2   2 4  

1.4.3. Trình tự cấp giấy phép 
xây dựng và kiểm tra việc thực 
hiện cấp giấy phép xây dựng 

2   2 4  

Bài tập 1: Lập hồ sơ, thẩm định 
hồ sơ và cấp phép xây dựng 

 3  3 6  

Kiểm tra   1 1 2  
Chương 2. CHÍNH SÁCH 
PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở 

10   10 20  

2.1. Những quy định chung 
chính sách của pháp Luật về nhà 
ở 

1   1 2 Đọc TLC (1). 
 

2.1.1. Khái niệm chính 
sáchpháp Luật về nhà ở  

     

2.1.2. Nguyên tắc cơ bản của 
chính sáchpháp Luật về nhà ở 

      

2.1.3. Những hành vi nghiêm 
cấm trong lĩnh vực nhà ở 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ

) 
LT BT TL,KT Tổng  

cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2.2. Chính sách quản lý nhà 
nước về nhà ở  

1   1 2 Đọc TLC (1). 

2.2.1. Khái niệm        
2.2.2. Nội dung       

2.3. Sở hữu nhà ở 1 2  3 6 Đọc TLC (1). 
2.3.1. Khái niệm 1   1 2 
2.3.2. Đối tượng được sở hữu 
nhà ở 

      

2.3.3. Quyền và nghĩa vụ của 
chủ sở hữu nhà ở  

      

Bài tập 2: Phân tích quyền và 
nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở 

 2  2 4  

2.4. Phát triển nhà ở      Đọc TLC (1). 
2.4.1. Mục đích, yêu cầu, hình 
thức 

1   1 2 

2.4.2 Nội dung  1   1 2  
2.5. Giao dịch về nhà ở      Đọc TLC (1). 

2.5.1. Khái niệm 1   1 2 
2.5.2. Những quy định chung 2   2 4 
2.5.3. Một số giao dịch cụ thể 2   2 4  

Bài tập 3: Phân tích điều kiện và 
thực hiện thủ tục mua bán, cho 
thuê, thế chấp quyền sở hữu nhà 
ở 

 3  3 6  

Kiểm tra    1 1 2  
Tổng 20 8 2 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra 
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4.5.41 Quy hoạch điểm dân cư nông thôn     2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Quy hoạch điểm dân cư nông thôn   

 Tiếng Anh: Planned construction of rural population 

- Mã học phần: QĐKĐ2613 

- Số tín chỉ: 02 

- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 

- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở 
ngành □ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã 
hội 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   22 tiết 

 Bài tập:   03 tiết 

 Thảo luận, hoạt động nhóm:  03 tiết 

 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:  60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức:Trình bày được các khái niệm cơ bản về điểm dân cư nông thôn, 
các yếu tố tạo thành điểm dân cư nông thôn, đặc điểm dân cư nông thôn ở các vùng 
miền và xu thế phát triển điểm dân cư nông thôn, nội dung quy hoạch xây dựng điểm 
dân cư mới và cải tạo điểm dân cư hiện có. 

- Về kỹ năng:Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế quy hoạch được 1 điểm dân 
cư cụ thể và quy hoạch chi tiết khu đất ở mới và biện pháp quy hoạch cải tạo điểm dân 
cư cũ. 
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- Về đạo đức nghề nghiệp: Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế quy hoạch 
được 1 điểm dân cư cụ thể và quy hoạch chi tiết khu đất ở mới và biện pháp quy hoạch 
cải tạo điểm dân cư cũ. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thứcvề các yếu tố tạo thành điểm 
dân cư nông thôn, Cơ cấu và xu thế phát triển điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây 
dựng điểm dân cư nông thôn. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính 

1. Vũ Thị Bình, 2008, Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn, Nhà xuất bản 
nông nghiệp, Hà Nội. 

2.  Nguyễn Thế Bá, 2004, Quy hoạch xây dựng  phát triển đô thị, Nhà xuất bản xây 
dựng, Hà Nội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm(TLĐT) 

1. Nguyễn Minh Tâm, 2000, Quy hoạch  phát triển và xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
các khu dân cư nông thôn, NXB Xây dựng, Hà Nội. 

2. Đặng Đức Quang, 2000, Thị Tứ làng xã, NXB Xây dựng Hà Nội. 

3. Phạm Kim Giao, 2000, Quy hoạch vùng, NXB xây dựng, Hà Nội. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu như: lý thuyết 
và bài tập, thảo luận nhóm và sinh viên tự học 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 

 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
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8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CHƯƠNG 1.  NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ 
CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH ĐIỂM 
DÂN CƯ NÔNG THÔN 

3   3 6 Đọc chương 1, 
Đọc TLC (1). 

1.1. Khái niểm chung     1   1 2  
1.2. Các yếu tố tạo thành điểm dân cư nông 
thôn  

2   2 4  

CHƯƠNG 2.  ĐẶC ĐIỂM VÀ XU THẾ 
PHÁT TRIỂN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG 
THÔN 

6   6 12  

2.1. Đặc điểm      Đọc mục 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, Đọc TLC 

(1). 
2.1.1. Vể văn hóa truyển thống   1   1 2  
2.1.2. Hình thức phân bố dân cư cho các 
vùng chủ yếu 

1   1 2  

    2.1.3.Quy mô làng xã 1   1 2  
    2.1.4. Cân bằng sinh thái 1   1 2  

2.2. Xu thế và kinh nghiệm phát triển nông 
thôn các nước trên thế giới 

1 
 

  1 2  

2.3. Hiện trạng và xu thế phát triển kinh tế – 
xã hội của các điể dân cư nông thôn ở nước 
ta hiện nay 

1   1 2  

Kiểm tra   1 1 2  
CHƯƠNG 3. QUY HOẠCH XÂY DỰNG 
ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 

13 3 3 19 38  

3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung quy 
hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 

2   2 4 Đọc mục 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, Đọc TLC 

(1). 
3.2. Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông 2 3  5 10  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với 

sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
thôn 
3.3. Quy hoạch phân khu chức năng điểm 
dân cư nông thôn 

2  1 3 6  

3.4. Quy hoạch khu vực sản xuất và phục vụ 
sản xuất 

2  1 3 6  

3.5. Quy hoạch hệ thông hạ tâng kỹ thuật và 
môi trường nông thôn 

2  1 3 6 Đọc mục 3.5, 3.6, 
Đọc TLC (1). 

3.6. Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật 
các khu dân cư theo vùng đặc trưng 

3   3 6  

Kiểm tra   1 1 2  
Cộng 22 3 5 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.42 Điều vẽ ảnh                                                 3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Điều vẽ ảnh   
 Tiếng Anh: Image field checking 

- Mã học phần: TBAB2654 
- Số tín chỉ: 3 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành  

□ 
Kiến thức ngành  

 
Thực tập và  

đồ án tốt nghiệp 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
 □ 

Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Đoán đọc và điều vẽ ảnh, Bản đồ học 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   30 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm:  03 tiết 
 Thực hành:    10 tiết 
 Kiểm tra:   02 tiết 

- Thời gian tự học:     90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ảnh – Bản đồ, Khoa Trắc địa – Bản đồ 
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2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm, phân loại, nhiệm vụ, ý nghĩa của đoán đọc và điều vẽ 
ảnh;  
+ Trình bày được nội dung các chuẩn đoán đọc ảnh; 
+ Trình bày được cơ sở của đoán đọc ảnh;  
+ Phân biệt được nội dung các phương pháp đoán đọc và điều vẽ ảnh hàng không. 

- Về kỹ năng: 
+ Điều vẽ được một tờ ảnh đơn theo phương pháp ngoại nghiệp; 
+ Thanh hội được một tờ ảnh đơn sau khi đã điều vẽ. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Yêu thích môn học, ham đọc tài liệu để tìm hiểu về lĩnh vực của môn học và các 
môn khác có liên quan. 
+ Rèn luyện được tác phong nghề nghiệp: Thận trọng, trung thực, chính xác, tỷ mỷ; 
+ Chấp hành các quy định khi điều vẽ và khi thanh hội. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần gồm: Giới thiệu chung về khái niệm, nhiệm 

vụ, ý nghĩa, cơ sở của đoán đọc ảnh và các phương pháp đoán đọc và điều vẽ ảnh hàng 
không khi thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, bản đồ địa chính. 

4.Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 
1.  Phạm Vọng Thành, 2000, Đoán đọc và điều vẽ ảnh, Nhà xuất bản Giao thông 

vận tải. 
2.  Phạm Vọng Thành, 2003, Trắc địa ảnh: Đoán đọc điều vẽ ảnh, Nhà xuất bản 

Giao thông vận tải. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Bùi Thị Hồng Thắm, 2007, Điều vẽ ảnh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội. 

2. Tổng cục Địa chính, 2009, Quy phạm Điều vẽ ảnh (ở tỷ lệ 1:5000 ÷ 1:500). 
3. Tổng cục Địa chính, 2009,  Ký hiệu bản đồ địa chính (ở tỷ lệ 1:5000 ÷ 1:500). 

9. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức giảng dạy dưới hình thức chủ yếu như: lý thuyết, 

thực hành và thảo luận. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên cần tích cực tham gia các hoạt động trên lớp và tham gia đầy đủ các yêu 
cầu của giáo viên giảng dạy. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 
tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
7. Thang điểm đánh giá 
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Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 
điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học phần 
  8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
 Bao gồm:02 đầu điểm, hệ số 1. 
  8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 60% 

-Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

 

9.Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ

) 
LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

BÀI MỞ ĐẦU: 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 

ĐOÁN ĐỌC ĐIỀU VẼ ẢNH 

2    2 4 - Trình bày được khái niệm 
về đoán đọc và điều vẽ ảnh 
- Phân biệt được đoán đọc 
và điều vẽ. 
- Đọc trước các tài liệu có 
liên quan. 
-Xác định được nhiệm vụ 
và ý nghĩa của đoán đọc và 
điều vẽ ảnh. 
-Nêu được tầm quan trọng 
của công tác đoán đọc và 
điều vẽ trong quy trình 
công nghệ thành lập bản đồ 
bằng ảnh.  

1. Khái niệm        
2. Nhiệm vụ, ý nghĩa của 

đoán đọc và điều vẽ ảnh 
      

3. Tầm quan trọng của 
công tác đoán đọc và điều 
vẽ ảnh. 

      

CHƯƠNG 1. 
CÁC CHUẨN ĐOÁN 

ĐỌC ẢNH 

8  2 2 12 30  

1.1. Khái niệm về phương 
pháp viễn thám nghiên cứu 
môi trường xung quanh  

2    2 4 - Xác định được các yếu tố 
trong môi trường xung 
quanh 

1.2. Cấu trúc logic của quá 
trình đoán đọc ảnh 

2    2 4 - Tổng quan được quá trình 
đoán đọc ảnh, kết quả của 
quá trình phát hiện. 
- Đọc tài liệu và tổng hợp 
lại những kiến thức liên 

1.2.1. Phát hiện       
1.2.2. Giải đoán       
1.2.3. Phân loại       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ

) 
LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

quan đến quá trình phát 
hiện, giải đoán và phân loại 
- Xác định được kết quả 
của quá trình giải đoán 
ảnh, các trạng thái trong 
quá trình đoán đọc và phân 
loại ảnh 

1.3. Các chuẩn đoán đọc ảnh        
1.3.1. Chuẩn đoán đọc 

trực tiếp 
2  1 1 4 8 -Trình bày được nội dung 

của các chuẩn đoán đọc 
trực tiếp, gián tiếp và tổng 
hợp 
- Đọc tài liệu và tổng hợp 
lại những kiến thức liên 
quan đến nội dung các 
chuẩn đoán đọc trực tiếp, 
gián tiếp và tổng hợp 

1.3.2. Chuẩn đoán đọc 
gián tiếp 

1  1 1 3 6 

1.3.3. Chuẩn đoán đọc 
tổng hợp 

1    1 2 

CHƯƠNG 2. 
CƠ SỞ CỦA CÁC 

CHUẨN ĐOÁN ĐỌC ẢNH 

9    9 18  

2.1. Cơ sở địa lý của đoán 
đọc ảnh 

      - Đọc và trả lời câu hỏi: 
Tại sao cần phải nghiên 
cứu địa lý các chuẩn đoán 
đọc ảnh? 
- Lấy được một số các ví 
dụ về mối quan hệ tương 
hỗ giữa các địa vật trong 
khu đo. 
- Trình bày được khái 
niệm, mục đích và cách 
phân loại ảnh mẫu. 

2.1.1. Nghiên cứu địa lý 
các chuẩn đoán đọc ảnh 

1    1 1 

2.1.2. Đoán đọc và điều vẽ 
gián tiếp trên cơ sở mối 
quan hệ tương hỗ giữa các 
địa vật trên khu đo 

1    1 1 

2.1.3. Đoán đọc và điều vẽ 
trên cơ sở ảnh mẫu 

1    1 1 

2.2. Cơ sở sinh lý của đoán 
đọc ảnh 

      -Phân biệt được các giới thị 
thụ cảm thị giác. 
-Trình bày được đặc điểm 2.2.1. Các quy luật thụ 1    1 1 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ

) 
LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

cảm thị giác và giới hạn thị 
giác 

của thụ cảm thị giác. 
-Liệt kê được các yếu tố cơ 
bản ảnh hưởng đến độ 
chính xác của quá trình 
đoán đọc ảnh, từ đó đưa ra 
biện pháp khắc phục. 

2.2.2. Các đặc điểm của 
thụ cảm thị giác 

1    1 1 

2.2.3. Ảnh hưởng của các 
yếu tố chủ yếu đến độ chính 
xác của việc đoán đọc ảnh 

1    1 1 

2.3. Cơ sở chụp ảnh của 
đoán đọc ảnh 

3    3 6 -Liệt kê được các yếu tố cơ 
bản ảnh hưởng tới việc xây 
dựng ảnh, từ đó đưa ra biện 
pháp khắc phục. 
-Trình bày được đặc trưng 
quang học của bề mặt trái 
đất 
-Trình bày được đặc điểm 
của việc khục hình ảnh. 
-Trình bày được đặc trưng 
độ chói của cảnh quan. 
-Biết cách lựa chọn các 
tham số trước khi chụp ảnh 

2.3.1. Các yếu tố ảnh 
hưởng tới việc xây dựng ảnh 

      

2.3.2. Đặc trưng quang 
học của bề mặt trái đất 

      

2.3.3. Đặc điểm của việc 
khôi phục hình ảnh 

      

2.3.4. Đặc trưng độ chói 
của cảnh quan 

      

2.3.5. Lựa chọn tham số 
tối ưu để chụp ảnh 

      

Kiểm tra   1  1 2  
CHƯƠNG 3. 

CÔNG TÁC ĐOÁN ĐỌC 
VÀ ĐIỀU VẼ ẢNH HÀNG 

KHÔNG KHI THÀNH LẬP 
VÀ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ 
ĐỊA HÌNH, BẢN ĐỒ ĐỊA 

CHÍNH 

11  1 8 20 40  

3.1. Giới thiệu chung về các 
phương pháp đoán đọc và 
điều vẽ ảnh 

1    1 2 - Tổng hợp được những 
kiến thức về đặc điểm, ưu, 
nhược điểm và khả năng 
ứng dụng của phương 
pháp: đoán đọc trong 
phòng; điều vẽ ngoài trời; 
đoán đọc điều vẽ kết hợp 

3.1.1. Phương pháp nội 
nghiệp 

      

3.1.2. Phương pháp ngoại 
nghiệp 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ

) 
LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3.1.3. Phương pháp kết hợp       
3.2. Phương pháp điều vẽ 
ảnh ngoại nghiệp 

      - Liệt kê được các công 
việc cần chuẩn bị trước khi 
điều vẽ ngoại nghiệp. 
- Trình bày được những 
quy định chung khi điều vẽ 
ảnh, 
- Biết cách điều vẽ và biểu 
thị các đối tượng địa vật 
khi điều vẽ trên ảnh. 
-Trình bày được các 
phương pháp điều tra, biểu 
thị ghi chú thuyết minh. 

3.2.1. Công tác chuẩn bị 1  1  2 4 
3.2.2. Điều vẽ các yếu tố 

địa vật 
1   3 4 8 

3.2.3. Điều tra các ghi chú 
thuyết minh 

1    1 2 

3.2.4. Sử dụng ký hiệu đơn 
giản khi điều vẽ 

1   2 3 6 -Ứng dụng được các ký 
hiệu đơn giản khi điều vẽ 
ảnh. 

3.2.5. Tu chỉnh ảnh điều 
vẽ 

      -Trình bày được nguyên 
tắc khi tu chỉnh ảnh điều vẽ 
và trình tự để thực hiện tu 
chỉnh. 

3.3. Phương pháp đoán đọc 
ảnh nội nghiệp  

1   1 2 4 -Nêu được sự khác biệt về 
công tác chuẩn bị khi đoán 
đọc ảnh trong phòng với 
phương pháp điều vẽ. 
-Trình bày được trình tự 
khi tiến hành đoán đọc ảnh 
trong phòng. 
-Vận dụng lý thuyết về các 
chuẩn tiến hành đoán đọc 
một số các đối tượng trên 
ảnh. 

3.3.1. Công tác chuẩn bị       
3.3.2. Trình tự đoán đọc       

3.4. Phương pháp đoán đọc 
và điều vẽ ảnh kết hợp 

2   1 3 6 Chuẩn bị được các công 
việc khi tiến hành đoán đọc 
và điều vẽ ảnh. 3.4.1. Công tác chuẩn bị       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ

) 
LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3.4.2. Trình tự đoán đọc 
điều vẽ 

      -Trình bày được trình tự 
khi tiến hành đoán đọc và 
điều vẽ ảnh bằng 2 phương 
án. 
-Vận dụng được kiến thức 
đã học tiến hành đoán đọc 
và điều vẽ với một diện 
tích bất kỳ trên ảnh. 

3.5. Tiếp biên ảnh điều vẽ 
và chuyển vẽ biên bản đồ tự 
do 

      -Trình bày được mục đích, 
trình tự và phương pháp 
tiếp biên ảnh điều vẽ 
-Tiến hành tiếp biên với 
một biên bất kỳ. 
-Trình bày được mục đích 
và cách thành lập ảnh 
chuyển vẽ. 

3.5.1. Tiếp biên ảnh điều 
vẽ 

1   1 2 3 

3.5.2. Chuyển vẽ biên bản 
đồ tự do 

1    1 2 

3.6. Một số đặc điểm của 
công tác đoán đọc và điều 
vẽ ảnh khi thành lập bản đồ 
địa hình, bản đồ địa chính tỷ 
lệ lớn và khi hiện chỉnh bản 
đồ  

1    1 2 -Trình bày được tầm quan 
trọng của công tác đoán 
đọc và điều vẽ ảnh khi 
thành lập bản đồ tỷ lệ lớn. 
-Sự khác biệt về công tác 
đoán đọc và điều vẽ khi 
thành lập bản đồ ở các tỷ lệ 
khác nhau. 
-Trình bày được tầm quan 
trọng của công tác đoán 
đọc và điều vẽ ảnh khi hiện 
chỉnh bản đồ tỷ lệ lớn. 
-Sự khác biệt về công tác 
đoán đọc và điều vẽ khi 
hiện chỉnh bản đồ ở các tỷ 
lệ khác nhau. 

3.6.1. Khi thành lập bản 
đồ tỷ lệ lớn 

      

3.6.2. Khi hiện chỉnh bản 
đồ 

      

Kiểm tra chương 3   1  1 2  
Cộng 30  5 10 45 90  
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Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 

4.5.43 Trắc địa công trình             3 TC 
1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 
 Tiếng Việt: Trắc địa công trình   
 Tiếng Anh: Engineering Surveying 

- Mã học phần: TBTC2651 
- Số tín chỉ: 3 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Địa chính 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành  

□ 
Kiến thức ngành  

 
Thực tập và  

đồ án tốt nghiệp 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
 □ 

Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước:Trắc địa cơ sở, lý thuyết sai số 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:   30 tiết 
 Bài tập, thực hành:    06 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm: 06tiết 
 Kiểm tra:    02 tiết 

- Thời gian tự học:     90 giờ 
2. Mục tiêu của học phần 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp xây dựng lưới khống chế trắc địa 
công trình; lựa chọn được các phương án thiết kế và nội dung phương pháp xử lý kết 
quả đo đạc lưới khống chế thi công công trình 

+ Trình bày được nội dung các phương pháp cơ bản trong bố trí công trình; trình 
bày được quy trình đo đạc đối với một số công trình đặc trừng lý giải được tại sao lại 
lựa chọn phương pháp đó đối với một số công trình đặc trưng 

+ Trình bày được cơ sở lý thuyết, nội dung các phương pháp quan trắc chuyển 
dịch, biến dạng công trình; lựa chọn phương pháp đo đạc phù hợp và phương pháp xử 
lý số liệu đo tương ứng đối với một số công trình đặc trưng. 
- Về kỹ năng: 

+ Thành lập được lưới khống chế trắc địa trên khu vực xây dựng phục vị cho 
công tác bố trí công trình đảm bảo yêu cầu độ chính xác cần thiết 

+ Tính toán các yếu tố bố trí và chuyển được các yếu tố bố trí trên bản thiết kế ra 
thực địa theo các phương pháp đã học. 
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+ Đo đạc và xử lý được kết quả đo quan trắc chuyển dịch biến dạng đối với từng 
công trình đặc trưng. 
- Về đạo đức nghề nghiệp:  

+ Nghiêm túc, tỷ mỷ, cẩn thận, trung thực 
3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  
 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của trắc địa công trình; Lưới khống chế mặt bằng 
trắc địa công trình; Lưới khống chế độ cao trắc địa công trình;  Khái niệm và một 
số phương pháp bố trí cơ bản trong thi công công trình; Đo vẽ hoàn công; Quy trình và 
phương pháp trắc địa cơ bản trong thi công công trình dân dụng – công nghiệp; công 
trình cầu; công trình giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện; Khái niệm, nguyên 
nhân và phương pháp thành lập lưới trong quan trắc, chuyển dịch biến dạng công 
trình; Phương pháp quan trắc chuyển dịch theo các phương. 

4. Tài liệu học tập 
4.1.Tài liệu chính (TLC) 

1. Phan Văn Hiến và nnk, 2014, Cơ sở trắc địa công trình, NXB Giao thông vận 
tải – Hà Nội. 

2. Phan Văn Hiến và nnk, 2001, Trắc địa công trình, NXB Giao thông vận tải – 
Hà Nội. 
4.2.Tài liệu đọc thêm(TLĐT) 

1. Nguyễn Trọng San và nnk, 2002, Trắc địa cơ sở, tập 1, NXB Xây dựng, Hà 
Nội. 
Nguyễn Trọng San và nnk, 2002, Trắc địa cơ sở, tập 2, NXB Xây dựng, Hà Nội. 

2. Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu, 2002, Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc 
địa, nxb Giao thông vận tải – Hà Nội. 

3. Barry F.Kavaanagh, 2001, Surveying With Construction Applications, Upper 
Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng chohọc phần 

- Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; 
- Phương pháp dạy học theo nhóm; 
- Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án hoặc bài tập lớn môn học, thực hành 
ngoài thực địa. 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm đồ 
án;  
- Phối hợp khi làm việc nhóm; 
- Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn nộp đồ án môn học; 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
 Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

-Hình thức thi: 
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
BÀI MỞ ĐẦU 
0.1. Khái niệm chung về trắc 

địa công trình  
0.2. Vai trò của trắc địa 

trong xây dựng công 
trình 

1   1 1  

CHƯƠNG 1: LƯỚI 
KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA 
CÔNG TRÌNH 

3 1 1 5 10 Đọc TLC (1). 

1.1. Phân loại và tác dụng 
của lưới khống chế 
công trình 

1.1.1. Khái quát về lưới 
khống chế trắc địa 

1.1.2. Đặc điểm chung và 
phân loại lưới trắc địa 
công trình  

1.1.3. Lưới khống chế đo vẽ 
bản đồ 

1.1.4. Lưới khống chế thi 
công 

1.1.5. Lưới khống chế lắp đặt 
thiết bị 

1.1.6. Lưới quan trắc biến 
dạng 

1   1 2 Tìm hiểu vai trò và khái 
niệm trắc địa công trình 
Tìm hiểu phân loại lưới 
khống chế 

1.2. Lưới khống chế công 
trình điển hình 

1.2.1. Lưới khống chế thi công 

2 1 1 4 8 Xây dựng lưới khống 
chế trong trắc địa công 
trình 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
công trình dân dụng - công 
nghiệp 

1.2.2. Lưới khống chế thi công 
công trình đầu mối thủy lợi-
thủy điện 

1.2.3. Lưới khống chế thi công cầu 
1.2.4. Lưới khống chế công trình 

đường hầm 
1.2.5. Lưới khống chế thi công trắc 

địa công trình độ chính xác 
cao 

Tìm hiểu công thức và 
phương pháp ước tính 
lưới khống chế 
Xử lý số liệu  lưới trắc 
địa công trình 

CHƯƠNG 2: BỐ TRÍ 
CÔNG TRÌNH 

18 2,5 2,5 23 46 Đọc TLC (1). 

2.1. Khái niệm và một số 
phương pháp cơ bản bố trí 
công trình 

2.1.1. Khái niệm 
2.1.2. Phương pháp bố trí 
trực tiếp 
2.1.3.Phương pháp bố trí 
hoàn nguyên 

7 0,5 0,5 8 16 Tìm hiểu nội dung 
phương pháp và công 
thức tính các yếu tố bố 
trí công trình 
 

2.2. Quy trình và phương 
pháp trắc địa cơ bản trong thi 
công công trình dân dụng – 
công nghiệp 
2.2.1. Quy trình xây dựng 
2.2.2. Phương pháp trắc địa 
cơ bản trong thi công công 
trình 

3 0,5 0,5 4 8 Tìm hiểu quy trình và 
một số phương pháp trắc 
địa cơ bản trong thi công 
công trình dân dụng, 
công nghiệp 

2.3. Quy trình và phương 
pháp trắc địa cơ bản trong thi 
công công trình cầu 
2.3.1. Quy trình xây dựng 
2.3.1. Phương pháp trắc địa 
cơ bản trong thi công công 

3 0,5 0,5 4 8 Tìm hiểu quy trình và 
một số phương pháp trắc 
địa cơ bản trong thi công 
công trình cầu 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
trình 
2.4. Quy trình và phương 
pháp trắc địa cơ bản trong thi 
công công trình giao thông 
2.4.1. Quy trình xây dựng 
2.4.1. Phương pháp trắc địa 
cơ bản trong thi công công 
trình 

3 0,5 0,5 4 8 Tìm hiểu quy trình và 
một số phương pháp trắc 
địa cơ bản trong thi công 
công trình giao thông 

2.5. Quy trình và phương 
pháp trắc địa cơ bản trong thi 
công công trình thủy lợi - 
thủy điện 
2.5.1. Quy trình xây dựng 
2.5.1. Phương pháp trắc địa 
cơ bản trong thi công công 
trình 

2 0,5 0,5 3 6 Tìm hiểu quy trình và 
một số phương pháp trắc 
địa cơ bản trong thi công 
công trình thủy lợi, thủy 
điện 

Kiểm tra chương 1, 2   1 1 2  

CHƯƠNG 3: QUAN TRẮC 
CHUYỂN DỊCH BIẾN 
DẠNG CÔNG TRÌNH 

11 1,5 1,5 14 28 Đọc TLC (1). 

4.1. Các vấn đề chung về 
chuyển dịch và biến dạng 
công trình 

4.1.1. Khái niệm và phân 
loại 
4.1.2. Nguyên nhân   
4.1.3. Mục đích quan trắc 
4.1.4. Đặc tính và các tham 
số chuyển dịch 
4.1.5. Yêu cầu độ chính xác  
4.1.6. Chu kỳ quan trắc  

1   1 2 Tìm hiểu các vấn đề 
chung về chuyển dịch, 
biến dạng công trình 
 
 

4.2. Quan trắc chuyển dịch 
thẳng đứng 

4.2.1. Nguyên tắc 
4.2.2. Các phương pháp đo 

4 0,5 0,5 5 10 Các phương pháp đo và 
xử lý số liệu đo trong 
quan trắc chuyển dịch 
thẳng đứng  
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 
viên 

Lên lớp (Tiết) Tự 
học 

(Giờ) 
LT BT TL,KT 

Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
cao trong quan trắc độ lún 
4.2.3. Xử lý số liệu và lập 
hồ sơ kết quả độ lún 

4.3. Quan trắc chuyển dịch 
ngang 

4.3.1. Nguyên tắc 
4.3.2. Quan trắc chuyển dịch 
ngang bằng phương pháp đo 
góc – cạnh 
4.3.3. Quan trắc chuyển dịch 
ngang bằng phương pháp đo 
hướng chuẩn 
4.3.4. Xử lý số liệu và lập hồ 
sơ kết quả chuyển dịch 
ngang 

4 0,5 0,5 5 10 Các phương pháp đo và 
xử lý số liệu đo trong 
quan trắc chuyển dịch 
ngang 

4.4. Quan trắc nghiêng 2 0,5 0,5 3 6 Các phương pháp đo và 
xử lý số liệu đo trong 
quan trắc nghiêng công 
trình  

Kiểm tra   1 1 2  

Tổng 33 5 7 45 90  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra 

4.5.44 Kinh doanh bất động sản      2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Kinh doanh bất động sản   

 Tiếng Anh: Business Property 

- Mã học phần: QĐĐC2607 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành  

□ 
Kiến thức ngành  

 
Thực tập và  

đồ án tốt nghiệp 
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Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
 □ 

Tự chọn  
 

 □ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Chính sách nhà ở 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:   30 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:    21 tiết 
 Thảo luận, hoạt động nhóm:   07tiết 
 Kiểm tra:    02 tiết 

- Thời gian tự học:   60 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Địa chính, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:Hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, điều 

kiện kinh doanh bất động sản 
- Về kỹ năng:có khả năng áp dụng các nghiệp vụ chuyên môn đã học để thực 

hành được nhiệm vụ trong kinh doanh bất động sản. 
- Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, sáng tạo 

trong công việc, trách nhiệm công dân cao, tác phong sống và làm việc theo pháp 
Luật. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Tổng quan về kinh doanh bất 
động sản; kinh doanh bất động sản có sẵn; kinh doanh bất động sản hình thành trong 
tương lai; kinh doanh dịch vụ bất động sản 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

 1. TS. Trịnh Hữu Liên, 2013, Giáo trình Thị trường bất động sản, Trường Đại học 
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

 2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng, 2005, Giáo trình Thị trường 
bất động sản, NXB Nông nghiệp 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Một số khái niệm và những phương pháp định giá bất động sản - Tổng cục địa 
chính- 2000. 

2. TS Phạm Đức Phong, Cơ sở khoa học và giải pháp thúc đẩy sự hình thành và 
phát triển thị trường bất động sản ở nước ta –- Cục Công sản, Bộ tài chính. 

3. Các báo cáo khoa học về bất động sản và thị trường bất động sản - Viện nghiên 
cứu địa chính – 2005. 

4. Chuyên đề “Thị trường bất động sản” - Hội nghị khoa học kỹ thuật và xây dựng 
Việt nam – Hà nội 2001. 
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5. Báo cáo phần B. Các khái niệm về thị trường BĐS1/1999. Dự án “Thi hành 
chính sách đất đai’’ TF 29167. 

6. Luật đất đai 1993, 1998, 2001, 2003, 2013. 

7. Luật kinh doanh bất động sản 2006, 2014.. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dậy dưới hình thức chủ yếu về lý thuyết và thảo 
luận bao gồm: thuyết trình, đặt câu hỏi, làm việc nhóm. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 
VỀ KINH DOANH BẤT 
ĐỘNG SẢN 

5   5 10  

1.1. Khái niệm và vai trò của 
kinh doanh bất động sản 

1   1 2 Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.1. Khái niệm kinh 
doanh 

      

1.1.2. Khái niệm kinh doanh 
bất động sản 

      

1.1.3. Vai trò của kinh doanh 
bất động sản 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.2. Nguyên tắc kinh doanh bất 
động sản 

1   1 2 Đọc mục 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, TLC (1). 

1.3. Các loại bất động sản đưa 
vào kinh doanh 

1   1 2  

1.4. Công khai thông tin về bất 
động sản đưa vào kinh doanh 

1   1 2  

1.5. Điều kiện tổ chức, cá nhân 
kinh doanh bất động sản 

1   1 2  

CHƯƠNG 2. KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN CÓ SẴN 

9 2 1 12 24 Đọc mục 2.1 đến mục 
1.8, TLC (1). 

2.1. Những quy định chung 1   1 2  
2.2. Mua bán nhà, công trình xây 
dựng 

1   1 2  

2.3. Cho thuê nhà, công trình 
xây dựng 

1   1 2  

2.4. Cho thuê mua nhà, công 
trình xây dựng 

1   1 2  

2.5. Chuyển nhượng, cho thuê, 
cho thuê lại quyền sử dụng đất 

1   1 2  

2.6. Chuyển nhượng một phần 
hoặc toàn bộ dự án bất động sản 

1   1 2  

2.7. Các loại hợp đồng trong 
kinh doanh bất động sản có sẵn 

1 1  2 4  

2.8. Trình tự thực hiện hợp đồng 
kinh doanh bất động sản có sẵn 

2 1  3 6  

Kiểm tra chương 1 +2   1 1 2  
CHƯƠNG 3: KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH 
THÀNH TRONG TƯƠNG 
LAI 

4 2  6 12  

3.1. Những quy định chung 1   1 2 Đọc TLC (2). 
3.2. Các loại hợp đồng trong 
kinh doanh bất động sản hình 
thành trong tương lai 

2 1  3 6  

3.3. Trình tự thực hiện hợp đồng 1 1  2 4 Đọc TLC (2). 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) 

LT BT TL,KT 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
kinh doanh bất động sản hình 
thành trong tương lai 

CHƯƠNG 4: KINH DOANH 
DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

4 3 1 7 8  

4.1. Những quy định chung 1   1 4 Đọc TLC (2). 
4.2. Dịch vụ môi giới bất động 
sản 

1 1  2 4  

4.3. Dịch vụ sàn giao dịch bất 
động sản 

1 1  2 4  

4.4. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất 
động sản 

1 1  2 4  

Kiểm tra chương 3+4   1 1 2  
Tổng 21 7 2 30 60  

Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra. 
 
4.5.45 Thực tập quy hoạch điểm dân cư nông thôn          2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Thực tập quy hoạch điểm dân cư nông thôn   

 Tiếng Anh: Practice planning rural population 

- Mã học phần: QĐKĐ2614 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
□ 

Kiến thức ngành  
 

Thực tập và đồ 
án tốt nghiệp 

 □ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Quy hoạch điểm dân cư nông thôn 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  15 ngày (3 tuần) 
- Thời gian tự học:     30 giờ  
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:tính toán được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và lập sơ đồ cơ cấu quy 

hoạch chi tiết đơn vị ở. Là sản phẩm cho sinh viên làm quen với công tác thiết 
kế sau khi học xong nội dung lý thuyêt 

- Về kỹ năng:Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế quy hoạch được 1 điểm dân 
cư cụ thể và quy hoạch chi tiết khu đất ở mới và biện pháp quy hoạch cải tạo 
điểm dân cư cũ. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế quy hoạch 
được 1 điểm dân cư cụ thể và quy hoạch chi tiết khu đất ở mới và biện pháp 
quy hoạch cải tạo điểm dân cư cũ. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần giúp sinh viên hoàn thiện kĩ năng lập 

phương án quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn; lập hồ sơ trình duyệt các đồ án 
quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn. 
4. Tài liệu học tập 
4.1.Tài liệu chính(TLC) 

1.Vũ Thị Bình, 2008, Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn, Nhà xuất bản 
nông nghiệp, Hà Nội. 

2.  Nguyễn Thế Bá, 2004, Quy hoạch xây dựng  phát triển đô thị, Nhà xuất bản 
xây dựng, Hà Nội. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Nguyễn Thế Bá, 2008, Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, Nhà xuất bản 
xây dựng, Hà Nội. 

2. Nguyễn Minh Tâm, 2000, Quy hoạch  phát triển và xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
các khu dân cư nông thôn, NXB Xây dựng, Hà Nội. 

3. Đặng Đức Quang, 2000, Thị Tứ làng xã, NXB Xây dựng Hà Nội. 

4. Phạm Kim Giao, 2000, Quy hoạch vùng, NXB xây dựng, Hà Nội. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, 

bài tập, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia làm bài thực hành 
- Điều kiện có điểm đánh giá học phần: tham dự đầy đủ các bài thực hành. 

7. Thang điểm, tiêu chí đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 
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Điểm tổng kết học phần là trung bình cộng của điểm các bài theo trọng số, cụ thể:  
Bài 1 2 3 4 
Hệ số 25% 25% 25% 25% 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 

BÀI 1. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU VÀ 
GIAO NHIỆM VỤ 

3 6  

1.1. Chuẩn bị tài liệu 1 2 Đọc TLC (1), (2). 
- Tài liệu quy chuẩn xây dựng Việt 
nam - Tập I BXD  

   

- Tài liệu hướng dẫn áp dụng mức 
sử dụng đất trong công tác lập quy 
hoạch sử dụng đất của BTN&MT 
(có liên quan đến quy hoạch đơn vị 
ở) 

   

1.2. Giao nhiệm vụ 2 4  
1.2.1. Mô tả sơ đồ, xác định vị trí và 
đặc điểm tự nhiên của khu đất nghiên 
cứu. 

  Đọc TLC (1), (2). 

1.2.2. Các chỉ tiêu khống chế quy 
hoạch chi tiết 

   

1.2.3 Các điều kiện xã hội và kiến 
trúc nhà ở 

   

BÀI 2. PHÂN TÍCH VỊ TRÍ VÀ 
TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KHU 
ĐẤT XÂY DỰNG 

5 10  

2.1 Sử dụng bản đồ vị trí khu đất 
được giao nhiệm vụ thiết kế để 
phân tích 

2 2 Đọc TLC (1), (2). 

2.2 Tính toán sơ bộ các chỉ tiêu 3 6  

BÀI 3. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ 
PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU 

2 4  

3.1 Ý tưởng quy hoạch chi tiết khu đất
  

1 2 Đọc TLC (1), (2). 

3.2 Thiết lập và lựa chọn phương án 
cơ cấu 

1 2  
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Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 

BÀI 4. LẬP PHƯƠNG ÁN QUY 
HOẠCH SỰ DỤNG ĐẤT 

5 10 Đọc TLC (1), (2). 

Tổng 15 30  
 

 
4.5.46  Thực tập Điều vẽ ảnh       2 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Thực tập Điều vẽ ảnh   
 Tiếng Anh: Practice on image field checking 

- Mã học phần: TBAB2655 
- Số tín chỉ: 02 
- Đối tượng học: Hệ đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo: 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành  

□ 
Kiến thức ngành  

 
Thực tập và  

đồ án tốt nghiệp 
 □ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
 □ 

Tự chọn  
 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  Điều vẽ ảnh, Bản đồ học 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động thực tập: 30 giờ 
- Thời gian tự học: 30 giờ  
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ảnh – Bản đồ, Khoa Trắc địa – Bản đồ 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa hình bằng ảnh hàng 

không; 
+ Trình bày được những chỉ tiêu kỹ thuật khi điều vẽ ảnh hàng không ở tỷ lệ 1/5 000. 

- Về kỹ năng: 
+ Điều vẽ ảnh ngoại nghiệp được trên 1 tờ ảnh đơn hoặc một phần của bình đồ ảnh 

ở tỷ lệ lớn; 
+ Tiếp biên được ảnh điều vẽ và chuyển vẽ được biên bản đồ tự do. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Tổ chức được các công tác điều vẽ ngoài trời; Hình thành được tác phong chủ 

động trong công việc; 
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+ Rèn luyện được tác phong nghề nghiệp: Cẩn thận, trung thực, tỷ mỷ, chính xác. 
+ Chấp hành các quy định trong trình công nghệ, quy phạm và ký hiệu bản đồ. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  
      - Hướng dẫn nghiên cứu quy trình công nghệ; quy phạm, ký hiệu bản đồ; 

- Làm công tác chuẩn bị; 
- Điều vẽ ảnh ngoại nghiệp; 
- Tiếp biên, chuyển vẽ biên bản đồ tự do; Kiểm tra, nghiệm thu; Chỉnh lý và 

giao nộp thành quả.  
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Bùi Thị Hồng Thắm, 2007, Đoán đọc và điều vẽ ảnh, Trường đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội.  

2. Phạm Vọng Thành, 2003, Đoán đọc điều vẽ ảnh, NXB Giao thông vận tải, Hà 
Nội. 
4.2. Tài liệu đọc thêm(TLĐT) 

1. Quy phạm thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính; Quy phạm điều vẽ ảnh;  
2. Tổng cục Địa chính, 2009, Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000÷1/500. 
3. Tổng cục Địa chính, 2009,  Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 ÷1/500. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức giảng dạy dưới hình thức chủ yếu là thực hành.  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Tham gia đầy đủ các nội dung của đợt thực tập; 
- Có đầy đủ các bài báo cáo thu hoạch và phải giao nộp sản phẩm đúng thời 

gian quy định. 
7. Thang điểm, tiêu chí đánh giá 

- Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 
điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 

Điểm tổng kết học phần là trung bình cộng của điểm các nội dung thực tập theo 
trọng số, cụ thể:  

Nội dung 
Đoán đọc ảnh 
trong phòng 

Điều vẽ ảnh ngoài 
trời 

Tu chỉnh và Tiếp 
biên ảnh điều vẽ 

Trọng số 30% 40% 30% 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh viên 

(1) (2) (3) (4) 
Phần 1. Mục đích, yêu cầu và các 
công tác chuẩn bị  

2 4 
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Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh viên 

(1) (2) (3) (4) 
Bài 1.Mục đích, yêu cầu và nội quy 
của đợt thực tập 

- Mục đích, yêu cầu 
- Nội quy của đợt thực tập. 

Bài 2:  Công tác chuẩn bị  
- Chuẩn bị tư liệu, tài liệu, dụng cụ 
- Kẻ đường khoanh diện tích điều 
vẽ 
- Chọn đường đi điều vẽ 
- Chọn giấy can điều vẽ 
- Lập sơ đồ điều vẽ. 
- Nghiên cứu kỹ quy trình công 
nghệ, quy phạm và ký hiệu bản đồ; 
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, tư liệu, 
tài liệu và dụng cụ liên quan tới 
nhiệm vụ được giao; 
- Đánh được số hiệu tờ ảnh 
- Kẻ được đường khoanh diện tích 
điều vẽ trên ảnh đơn. 

2 4  
 

Phần 2. Đoán đọc và điều vẽ ảnh 8 16  
Bài 3. Đoán đọc ảnh trong phòng 
- Nghiên cứu lý thuyết các chuẩn 
đoán đọc ảnh 
- Đoán đọc trên ảnh với một khu 
vực cụ thể. 
- Nghiên cứu về các chuẩn đoán 
đọc ảnh 
- Đoán đọc trên ảnh với một khu 
vực cụ thể. 

2 4  

Bài 4. Điều vẽ ảnh ngoài trời 
- Tiến hành điều vẽ ảnh ngoại nghiệp 
trong khu vực nghiên cứu 

6 12 - Tiến hành điều vẽ ảnh ngoại 
nghiệp trên khu vực theo yêu cầu 
của giáo viên. 

Phần 3. Tu chỉnh và hoàn thiện 
ảnh điều vẽ. 

5 10  

Bài 5. Tu chỉnh ảnh điều vẽ, tiếp 
biên và chuyển vẽ biên bản đồ tự do.  

- Tu chỉnh ảnh điều vẽ 
- Tiếp biên ảnh điều vẽ 
- Chuyển vẽ biên bản đồ tự do. 

2 4 - Tu chỉnh được ảnh điều vẽ. 
- Tiếp biên được ảnh điều vẽ 
- Chuyển vẽ được biên bản đồ tự 
do. 

Bài 6. Kiểm tra và Chỉnh lý thành 
quả  

2 4 Chỉnh lý lại kết quả khi chưa đạt 
yêu cầu theo quy định và quy phạm. 

Đóng gói và giao nộp sản phẩm 1 2 Tổng hợp các kiến thức, kỹ năng 
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Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh viên 

(1) (2) (3) (4) 
để nghiệm thu thành quả thực tập. 

Tổng số 15 30  

 

4.5.48 Thực tập tốt nghiệp       6 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Thực tập tốt nghiệp   
 Tiếng Anh: Graduation practic 

- Mã học phần: QĐQN2713 
- Số tín chỉ: 06 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành  

□ 
Kiến thức ngành  

 □ 
Thực tập và  

đồ án tốt nghiệp 
 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
 □ 

Tự chọn  
 □ 

- Các học phần tiên quyết/học trước:  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  08 tuần (40 ngày) 
- Thời gian tự học:    80 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý Nhà đất; Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
-Về kiến thức: 

+Tiếp cận được với thực tế, bước đầu làm quen với các công tác quản lý đất đai 
tại địa phương  

+ Nắm bắt được một phần tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, tình 
hình thực hiện pháp Luật đất đai tại đại phương và việc thực hiện các nội dung khác về 
quản lý nhà nước về đất đai 

+ Vận dụng các kiến thức đã học và thu thập tại địa phương để giải quyết các 
công tác nghiệp vụ trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

-Về kỹ năng: 
+ Bám sát đề cương chi tiết để điều tra, thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ tại 

địa phương một cách trung thực, khách quan; 
+ Biết xử lý các nguồn tài liệu, số liệu thu thập được. Tổng hợp được số liệu một 

cách đầy đủ, chính xác vào hệ thống biểu mẫu theo quy định và viết báo cáo tổng hợp. 
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+ Thu thập số liệu tại địa phương và thực tập các nội dung theo đúng tiến độ kế 
hoạch đề ra. 

+ Tham gia cùng địa phương thực hiện các nhiệm vụ, các công việc có liên quan 
đến các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. 

-Về đạo đức nghề nghiệp:  
+ Có phẩm chất đạo đực tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao. 
+ Góp phần nâng cao ý thức cho sinh viên sử dụng, bảo vệ đất đai một cách hợp 

lý, hiệu quả. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Đây là học phần thực hành cuối khoá, mang tính chất tổng hợp. Giúp sinh viên 
tổng hợp, vận dụng kiến thức đã học vào rèn luyện tay nghề chuyên môn về Quy 
hoạch sử dụng đất, Đăng ký thông kê đất đai, Thanh tra đất đai, Định giá đất. Sinh 
viên nghiên cứu lựa chọn chuyên đề theo hướng dẫn của khoa 
4. Tài liệu học tập 

Danh mục các chuyên đề lựa chọn Khoa Quản lý đất đai. 
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu như: lý thuyết, 
điều tra thực tế, thảo luận nhóm và sinh viên tự học. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nghe hướng dẫn 
- Thực tập tại địa phương 
- Thu thập tài liệu, số liệu 
- Viết báo cáo và bảo vệ trước hội đồng 

7. Thang điểm, tiêu chí đánh giá 
- Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
- Tiêu chí đánh giá các bài thực tập:  

+ Ý thức của sinh viên; 
+ Tài liệu, số liệu thu thập; 
+ Chất lượng báo cáo 
+ Trình bày của sinh viên 

8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 
8.1. Điểm đánh giá của Cơ sở hướng dẫn thực tập: Trọng số 40% 
8.2. Điểm đánh giá của Khoa: Trọng số 60% 
 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
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Nội dung 
Thời gian 
thực tập 
(ngày) 

Thời gian 
tự học 
(giờ) 

Yêu cầu đối với sinh 
viên 

 (1)  (2)  (3)  (4) 

Nội dung 1. Công tác chuẩn bị 3 6  
1. Phổ biến mục đích, yêu cầu 1 2 Nghe và ghi chép 
2. Hướng dẫn kiến thức chuyên môn    
3. Hướng dẫn sinh viên làm đề cương 
chi tiết 

2 4 - Sinh viên viết đề cương 
theo hướng dẫn của 
giảng viên theo chuyên 
đề mình lựa chọn và gửi 
lại cho giảng viên. 
- Giảng viên sửa chữa và 
giải đáp thắc mắc về đề 
cương chi tiết. 

Nội dung 2. Điều tra, khảo sát thông 
tin, tài liệu, số liệu, bản đồ 

27 54  

1. Khảo sát địa bàn nghiên cứu 2 4 Sinh viên đi thực tế tại 
địa phương 

2. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu liên 
quan đến chuyên đề nghiên cứu 

6 12 Thu thập tài liệu, số liệu 

3. Khảo sát và chỉnh lý biến động 3 6 Sinh viên chỉnh lý biến 
động 

4. Phân tích và xử lý số liệu thu thập  10 20 Sinh viên xử lý số liệu 
thu thập được 

5. Viết bản thảo báo cáo thuyết minh 6 12 Sinh viên viết báo cáo 
thuyết minh 

Nội dung 3. Chỉnh sửa và hoàn thiện 
báo cáo TTTN 

7 14  

1. Viết và gửi bản thảo báo cáo thuyết 
minh cho GVHD 

4 8 Viết báo cáo và gửi cho 
GVHD 

2. Thu thập, xử lý số liệu bổ sung hoàn 
thiện báo cáo 

1 2 Thu thập tài liệu, số liệu 
bổ sung 

3. Hoàn thiện báo cáo theo theo đề 
cương đã được phê duyệt 

2 4 Chỉnh sửa báo cáo 

Nội dung 4. Nộp và báo cáo kết quả 
thực tập 

3 6 Báo cáo kết quả thực tập 

Tổng 40 80  

4.5.49  Đồ án tốt nghiệp        6 TC 
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1. Thông tin chung về học phần  
- Tên học phần:  

 Tiếng Việt: Đồ án tốt nghiệp   
 Tiếng Anh: Graduation thesis 

- Mã học phần: QĐQN2814 
- Số tín chỉ: 06 
- Đối tượng học:  Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành  
□ 

Kiến thức ngành  
 □ 

Thực tập và  
đồ án tốt nghiệp 

 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  

 □ 
- Các học phần tiên quyết/học trước:  Đã học hết các môn trong chương trình đào 

tạo  
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  40 ngày (8 tuần) 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  
- Về kiến thức:Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

về đất đai; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy Luật tự 
nhiên và xã hội trong quản lý, sử dụng đất để phát triển kiến thức mới; có kiến thức 
pháp Luật và bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý và sử dụng đất; 

- Về kỹ năng:Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử 
dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong 
quản lý đất đai; có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các chủ đề quen thuộc 
trong công việc ngành quản lý đất đai; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một 
số tình huống trong quản lý đất đai thường gặp; viết được báo cáo của đồ án, trình bày 
ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai; 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức 
kỷ Luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước. 
3. Tóm tắt nội dung học phần  

Trên cơ sở đề cương đồ án tốt nghiệp, sinh viên viết báo cáo đồ án, thông qua 
giáo viên hướng dẫn, bộ môn và bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội đồng. 
4. Tài liệu tham khảo 

1. Các giáo trình và các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực quản lý đất đai; 
2. Mạng internet 

5. Cách thức triển khai thực hiện đồ án 
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Giáo viên hướng dẫn sinh viên về nội dung, phương pháp; dẫn dắt các em tìm 
đọc tài liệu tham khảo; thường xuyên đọc, nhận xét báo cáo của sinh viên trong quá 
trình sinh viên làm đồ án. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên tự lựa chọn hoặc giảng viên gợi ý một đề tài thuộc lĩnh vực khoa học môi 
trường; 

- Đề xuất nội dung với giảng viên phụ trách để nhận được sự hướng dẫn và đồng ý thực 
hiện đề tài; 

- Sinh viên sẽ nộp báo cáo và trình bày báo cáo trước hội đồng theo quy định 
7. Thang điểm, tiêu chí đánh giá 

Theo Điều 6, Quyết định số 3901/QĐ-TĐHHN ngày 3/12/2015 của Hiệu 
trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành Quy trình 
bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học. 
8. Phương pháp đánh giá kết quả học tập 

Theo Điều 6 và Phụ lục 5 Quyết định số 3901/QĐ-TĐHHN ngày 03/12/2015 
của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành 
Quy trình bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học 
9. Nội dung chi tiết học phần  

Tiến độ Nội dung Yêu cầu đối với sinh viên 
 (1)  (2)  (3) 

Ngày 01- 03 1. Xây dựng đề cương chi tiết đồ án Trên cơ sở yêu cầu của bộ môn, viết 
đề cương đúng mẫu và thông qua 
giáo viên hướng dẫn 

Ngày 04-14 2. Thu thập tài liệu, số liệu tại địa 
phương, xử lý số liệu 

Sinh viên về địa điểm thực tập 

Ngày 15 3. Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt 
nghiệp 

Sinh viên báo cáo tiến độ với Giáo 
viên hướng dẫn 

Ngày 16-30 4. Viết báo cáo đồ án tốt nghiệp Theo đúng mẫu báo cáo của bộ môn 
và nhà trường 

Ngày 31 -33 5. Hoàn thiện sửa chữa lần 1 Làm việc với giáo viên hướng dẫn 
Ngày 34-36 6. Hoàn thiện sửa chữa lần 2 Làm việc với giáo viên hướng dẫn 
Ngày 37- 40 7. Hoàn thiện báo cáo chuẩn bị bảo vệ Làm việc với giáo viên hướng dẫn 

và bộ môn 
  

4.5.50 Hồ sơ địa chính        3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Hồ sơ địa chính   

 Tiếng Anh: Cadastrial record 

- Mã học phần: QĐQN2815 
- Số tín chỉ: 03 
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- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

 

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở ngành 
□ 

Kiến thức ngành  
 □ 

Thực tập và  
đồ án tốt nghiệp 

 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn  

□ 
Bắt buộc  

□ 
Tự chọn 

 □ 
Bắt buộc  

 □ 
Tự chọn  

 □ 

 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Đăng ký đất đai 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:     45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:            28 tiết 
 Thảo luận, bài tập, hoạt động nhóm: 07 tiết 
 Thực hành:    08 tiết 
 Kiểm tra:     02 tiết 

- Thời gian tự học:    90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý Nhà đất, Khoa Quản lý Đất đai 

2. Mục tiêu của học phần  
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức: 

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về hồ sơ địa chính 

+ Phát biểu và ghi lại được các quy định chung về hồ sơ địa chính: thành phần hồ 
sơ địa chính, trình tự, trách nhiệm, nguyên tắc, cách lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

- Về kỹ năng: 

+ Kỹ năng cứng: có khả năng thực hành các nghiệp vụ chuyên môn đã học để 
lập, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính dưới cả dạng giấy và điện tử. 

+ Kỹ năng mềm: có khả năng cập nhật các thông tin trên internet, kỹ năng làm 
việc theo nhóm. Rèn luyện đạo đức, tác phong sống và làm việc theo pháp Luật. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao. 

+ Có ý thức về việc chấp hành pháp Luật. Sáng tạo trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần  
Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm: Những quy định chung về hồ sơ 

địa chính như: khái niệm, nội dung,  mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập, chỉnh lý hồ sơ 
địa chính, trình tự và trách nhiệm lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính.Cách lập và chỉnh lý 
thành phần hồ sơ địa chính như: bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng giấy và 
điện tử), sổ địa chính dạng giầy và điện tử, sổ theo dõi biến động dạng giấy, và ghi 
nhận biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất. 
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4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. T.S. Thái Thị Quỳnh Như, Th.S. Vũ Lệ Hà, 2013, Giáo trình đăng ký và thống 
kê đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Viêt Nam (CHXHCN),  2015,  Luật đất đai năm 2013, NXB Lao động 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

      2. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai. 

3. NGUT. GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm, PGS.TS. Nguyễn Công Nhự, T.S. Trần Thị 
Bích (2012), Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế, NXB Giáo dục Việt Nam. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 
Các phương pháp được tổ chức dạy học dưới các hình thức chủ yếu như: Thuyết 

trình, phát vấn, thảo luận, hoạt động nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
-  Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. 

7. Thang điểm đánh giá 
Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 

thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 
Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 

8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 
- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

CHƯƠNG 1.  NHỮNG QUY 9  2  11 30  
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ĐỊNH CHUNG VỀ HỒ SƠ 
ĐỊA CHÍNH 
1.1. Khái niệm, thành phần hồ 
sơ địa chính      

1    1 2 Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.1. Khái niệm         
1.1.2.  Thành phần Hồ sơ địa 
chính 

       

1.2. Giá trị pháp lý của Hồ sơ 
địa chính 

      
Đọc mục 1.2, 1.3, TLC 
(1).. 

1.3. Mục đích, yêu cầu lập hồ 
sơ địa chính 

       

1.4. Nội dung hồ sơ địa chính 3  1  4 8 Đọc mục 1.4, TLC (1). 
1.4.1. Nhóm dữ liệu về thửa 
đất và đối tượng chiếm đất 
không tạo thành thửa đất 

      

1.4.2. Nhóm dữ liệu về người 
sử dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản, người quản lý đất 

       

1.4.3. Nhóm dữ liệu về quyền 
sử dụng, quyền quản lý đất 

       

1.4.4. Nhóm dữ liệu về tài sản 
gắn liền với đât 

       

1.4.5. Các nhóm dữ liệu khác        
1.5. Nguyên tắc lập, cập nhật, 
chỉnh lý hồ sơ địa chính 

1    1 2 
Đọc mục 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, TLC (1). 

1.6. Trách nhiệm lập, cập 
nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

1    1 2  

1.7. Trình tự, thời gian cập 
nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ 
địa chính 

1    1 2  

1.8. Quản lý hồ sơ địa chính 2    2 4  
Kiểm tra đánh giá   1  1 2  

CHƯƠNG 2.  LẬP VÀ 
CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA 
CHÍNH 

19 6  8 33 66  

2.1. Bản đồ địa chính         Đọc mục 2.1, TLC (1). 
2.1.1. Khái niệm Bản đồ địa 1    1 2 
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chính   
2.1.2. Mục đích, yêu cầu của 
Bản đồ địa chính  

1    1 2  

2.1.3.Nội dung bản đồ địa 
chính 

1    1 2  

2.1.4. Lập và chỉnh lý bản đồ 
địa chính 

2 1   3 6  

2.2. Sổ mục kê đất đai 3 2   5 10 Đọc mục 2.2, TLC (1). 
2.2.1. Khái niệm, phân loại       
2.2.2. Cách ghi sổ        
2.2.3. Cách chỉnh lý sổ       
2.3. Sổ địa chính       Đọc mục 2.3, TLC (1). 

2.3.1. Khái niệm, phân loại 2    2 4 
2.3.2. Cách ghi sổ  2    2 4 
2.3.3. Cách chỉnh lý sổ 2 2   4 8  

2.4. Sổ cấp Giấy chứng nhận 1    1 2 Đọc mục 2.4, TLC (1). 
2.4.1. Khái niệm, thẩm 
quyền lập sổ 

      

2.4.2. Cách ghi sổ        
2.5. Sổ theo dõi biến động đất 
đai 

2    2 4 Đọc mục 2.5, TLC (1). 

2.5.1. Khái niệm       
2.5.2. Cách ghi sổ       

2.6. Ghi nhận biến động trên 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đât, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với 
đất 

2 1   3 6 Đọc mục 2.6, TLC (1). 

Bài tập: Lập và chỉnh lý hồ sơ 
địa chính 

   8 8 16 Tổng hợp chương 2 

Kiểm tra đánh giá   1  1 2  
Cộng 28 6 3 8 45 90  

 
Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 
 
4.5.51 Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai             3 TC 
1. Thông tin chung về học phần  



242 

 

- Tên học phần:  
 Tiếng Việt: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai  

 Tiếng Anh: Settlement of disputes, complaints and denunciations on 
land 

- Mã học phần: QĐQN2816 
- Số tín chỉ: 03 
- Đối tượng học: Hệ Đại học, ngành Quản lý đất đai 
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:  

Kiến thức  
giáo dục đại cương  

□ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
Kiến thức cơ sở ngành  

□ 
Kiến thức ngành  

 □ 
Thực tập và 

đồ án tốt nghiệp 
 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn  
□ 

Bắt buộc  
□ 

Tự chọn 
 □ 

Bắt buộc  
 □ 

Tự chọn  
 □ 

- Các học phần tiên quyết/học trước: Thanh tra đất đai và xây dựng 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:    45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết:          10 tiết 
 Bài tập, thảo luận, hoạt động nhóm: 18 tiết 
 Thực hành:          15 tiết 
 Kiểm tra:                  02 tiết 

- Thời gian tự học:                          90 giờ 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý nhà đất, Khoa Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:  

- Về kiến thức: 
+ Hiểu được những nội dung cơ bản của các văn bản  pháp Luật về hoà giải 

tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo.  
+ Trình bày được nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, 

khiếu nại, tố cáo về đất đai; 
+ Hiểu và vận dụng được trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, hòa giải 

tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 
- Về kỹ năng: 

 + Vận dụng được các kiến thức đã học để giải quyết những tình huống tranh 
chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 
 + Xác định được trình tự, thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 
về đất đai 
 + Xây dựng được hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo 
quy định của pháp Luật. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  
Rèn luyện đạo đức tốt, yêu ngành nghề, sáng tạo trong công việc, trách nhiệm 

công dân cao, tác phong sống và làm việc theo pháp Luật. 
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3. Tóm tắt nội dung học phần  
 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về khiếu nại, tố cáo về đất đai, tranh 
chấp đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  đất đai 
4. Tài liệu học tập 
4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Trịnh Hữu Liên, 2014, Giáo trình thanh tra đất đai, NXB Khoa học và kỹ thuật, 
Hà Nội. 

2. Đỗ Thị Đức Hạnh, 2011, Giáo trình thanh tra đất, NXB Nông nghiệp. 
4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 
     1. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.  
5. Các phương pháp giảng dạy và học tập áp dụng cho học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm thuyết 
trình, thảo luận, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập 
- Tham gia kiểm tra, thi kết thúc học phần 
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% và 

tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
7. Thang điểm đánh giá 

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và 
thang điểm 4 theo quy chế hiện hành. 
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần 
8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu điểm, hệ số 1. 
8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% 

- Hình thức thi:  
Tự luận  □ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp    Thực hành  □ 

 
9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Chương 1. GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

4 7   11 22  

1.1. Một số vấn đề chung về giải 
quyết tranh chấp đất đai 

2    2 4 Đọc mục 1.1, TLC (1). 

1.1.1. Khái niệm tranh chấp, giải        
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
quyết tranh chấp  
1.1.2. Các loại tranh chấp và 
nguyên nhân xảy ra tranh chấp  

       

1.1.3. Nguyên tắc giải quyết 
tranh chấp đất đai 

       

1.1.4.  Căn cứ giải quyết tranh 
chấp đất đai 

       

1.1.5.  Thẩm quyền giải quyết 
tranh chấp đất đai 

       

Bài tập 1: Xây dựng hồ sơ giải 
quyết tranh chấp về đất đai 

   5 5 10 Chuẩn bị các giấy tờ, hồ 
sơ theo mẫu 

1.2.  Hoà giải tranh chấp đất đai 2 2   4 8 Đọc mục 1.2, TL (1), 
TLC (2). 1.2.1. Khái niệm; ý nghĩa       

1.2.2. Nguyên tắc hoà giải       
1.2.3. Phạm vi hoà giải và công 
tác tổ chức hoà giải    

       

1.2.4. Trình tự hoà giải        
1.3. Trình tự giải quyết tranh 
chấp đất đai 

      Đọc mục 1.3, TLC (1). 

1.3.1. Nghiên cứu hồ sơ và tổ 
chức điều tra xác minh 

1 1   2 4  

1.3.2. Mở hội nghị giải quyết, 
ban hành quyết định giải quyết 

1 2   3 6  

1.3.3. Tổ chức thực hiện quyết 
định giải quyết và lưu hồ sơ 

1 2   3 6  

Kiểm tra chương 1   1  1 2  
Chương 2.GIẢI QUYẾT 
KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI 

3 6   9 18  

2.1. Những vấn đề chung về 
khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

2    2 4 Đọc mục 2.1, TLC (1), 
(2) 

2.1.1. Khái niệm khiếu nại       
2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của 
các bên tham gia khiếu nại  

       

2.1.3. Nguyên tắc khiếu nại, giải 
quyết khiếu nại 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2.1.4. Thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại về đất đai 

       

2.1.5. Các quyết định hành 
chính, hành vi hành chính bị 
khiếu nại 

       

2.2. Giải quyết khiếu nại về đất 
đai 

3 6   7 14 Đọc mục 2.2, TLC (1).  

2.2.1. Trình tự, hình thức, thời 
hiệu khiếu nại 

       

2.2.2. Trình tự giải quyết khiếu 
nại lần đầu 

       

2.2.3. Trình tự giải quyết khiếu 
nại lần hai 

       

Bài tập 2: Xây dựng hồ sơ giải 
quyết khiếu nại về đất đai 

   5 5 10 Chuẩn bị các giấy tờ, HS 
theo mẫu 

Chương 3. GIẢI QUYẾT TỐ 
CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 

3 5 1  9 18  

3.1. Những vấn đề chung về tố 
cáo 

2    2 4 Đọc mục 3.1, TLC (1). 

3.1.1. Khái niệm tố cáo       
3.1.2. Quyền và nghĩa vụ của 
người tố cáo, người bị tố cáo, 
người giải quyết tố cáo 

      

3.1.3. Nguyên tắc  tố cáo, giải 
quyết tố cáo 

      

3.1.4. Thẩm quyền giải quyết tố 
cáo về đất đai 

      

3.2. Trình tự giải quyết tố cáo về 
đất đai 

2 5   6 14 Đọc mục 3.2, TLC (1). 

3.2.1. Hình thức tố cáo       
3.2.2. Trình tự, thủ tục giải quyết 
tố cáo 

      

Bài tập 3. Xây dựng hồ sơ giải 
quyết tố cáo về đất đai 

   5 5 10 Chuẩn bị các giấy tờ, hồ 
sơ theo mẫu 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học 
Yêu cầu đối với sinh 

viên 
Lên lớp (Tiết) Tự 

học 
(Giờ) LT BT 

TL, 
KT 

TH 
Tổng  
cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Kiểm tra chương 2 + 3   1  1   

Cộng 10 18 2 15 45 90  
Ghi chú: LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TL, KT: Thảo luận, kiểm tra; TH: Thực hành. 

4.6. Thông tin về các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình 

4.6.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có đủ phòng học, phòng thí 
nghiệm, phòng thực hành với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học của ngành Quản lý đất đai, đảm bảo đủ theo danh mục 
trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo của ngành Quản lý đất đai 

a. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú Tên thiết bị SL 

Phục vụ học 
phần/môn 

học 

Diện tích 
(m2) 

1 Phòng học 154 13.854 

 Máy  chiếu 104 

Tất cả các 
môn 

13.854 

Đúng  

Màn chiếu 107 Đúng  

Bảng chống loá 154 Đúng  

Bàn giáo viên 154 Đúng  

Bàn học sinh 3.650 Đúng  

 

b. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm thực hành 

 

TT 
Loại 

phòng 
Số 

lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy Đúng/ 

Không 
đúng với 

hồ sơ 

Ghi 
chú Tên thiết bị SL 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Phục vụ 
học 

phần/môn 
học 

Diện 
tích 
(m2) 

1 
Phòng 

máy 801 
 

1 103 

Máy vi tính DELL 57 2016 

Các môn 
tin học 

103 

Đúng  

Máy chủ Server 
Dell™  Rack Mount 
PowerEdge™ + Hệ 
điều hành cho máy chủ 

1 2016 Đúng 
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TT 
Loại 

phòng 
Số 

lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy Đúng/ 

Không 
đúng với 

hồ sơ 

Ghi 
chú Tên thiết bị SL 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Phục vụ 
học 

phần/môn 
học 

Diện 
tích 
(m2) 

Máy chiếu đa năng 
Sony 

1 2016 Đúng  

2 
Phòng 

máy 802 
1 103 

Máy vi tính DELL 57 2016 

Các môn 
tin học 

103 

Đúng  

Máy chủ Server 
Dell™  Rack Mount 
PowerEdge™ + Hệ 
điều hành cho máy chủ 

1 2016 Đúng 

 

Máy chiếu đa năng 
Sony 

1 2016 Đúng  

3 
Phòng 

803 
1 103 

Máy vi tính DELL 57 2016 

Các môn 
tin học 

103 

Đúng  

Máy chủ Server 
Dell™  Rack Mount 
PowerEdge™ + Hệ 
điều hành cho máy chủ 

1 2016 Đúng 

 

Máy chiếu đa năng 
Sony 

1 2016 Đúng 
 

4 
Phòng 

804 
1 103 

Máy vi tính DELL 57 2016 

Các môn 
tin học 

103 

Đúng  

Máy chủ Server 
Dell™  Rack Mount 
PowerEdge™ + Hệ 
điều hành cho máy chủ 

1 2016 Đúng 

 

Máy chiếu đa năng 
Sony 

1 2016 Đúng 
 

 
c. Thư viện 

Tổng diện tích thư viện: 890 m2 trong đó diện tích các phòng đọc: 440 m2 

Số lượng máy tính phục vụ tra cứu (tài liệu giấy và số): 100 
Số chỗ ngồi đọc: 200 

Phần mềm Thư viện (tích hợp quản lý thư viện truyền thống và thư viện điện tử): 
iLibme 

Thư viện điện tử: Đã kết nối với thư viện Đại học TNMT Thành phố Hồ Chí 
Minh các chương trình Fulbright, Cranfield University, Ohidink DRC Bowling Green 

State University, Đại học An Giang, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa 
TP Hồ Chí Minh, nhóm trường Kiến trúc, nhóm trường Quản trị kinh doanh, nhóm 

trường Sư phạm, nhóm trường Y dược. 
Thư viện trường có đủ số lượng sách, giáo trình của trường: 9.915 sách, giáo 

trình, tài liệu tham khảo. 

d. Danh mục giáo trình phục vụ đào tạo ngành Quản lý đất đai 
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Thư viện trường có đủ số lượng sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho 
nhu cầu đào tạo sinh viên ngành Quản lý đất đai với 104 đầu sách. Danh mục sách, 

giáo trình, tài liệu tham khảo trong bảng sau đây: 

 

TT Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1.  

Giáo trình Những 
nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-
Lênin 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Chính trị quốc 
gia 

2016 30 

Những nguyên 
lý cơ bản của 
Chủ nghĩa Mác 
– Lênin 1; 2 

Đúng 

 

2.  
Giáo trình môn 
Triết học Mác-
Lênin 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo chỉ đạo 
biên soạn 

Chính trị quốc 
gia, Hà Nội 

2009 01 

Những nguyên 
lý cơ bản của 
Chủ nghĩa Mác 
– Lênin 1;  

Đúng 

 

3.  
Giáo trình Kinh tế 
chính trị Mác-Lênin  

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo chỉ đạo 
biên soạn 

. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội 

2008 01 

Những nguyên 
lý cơ bản của 
Chủ nghĩa Mác 
– Lênin 2 

Đúng 

 

4.  
Giáo trình Chủ 
nghĩa xã hội khoa 
học 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo chỉ đạo 
biên soạn 

. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội 

2011 03 

Những nguyên 
lý cơ bản của 
Chủ nghĩa Mác 
– Lênin 2 

Đúng 

 

5.  
Giáo trình tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

Chính trị quốc 
gia 

2016 29 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Đúng 
 

6.  

Giáo trình Đường 
lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Chính trị quốc 
gia 

2016 30 

Đường lối cách 
mạng của Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Đúng 

 

7.  
New cutting Edge 
(Elementary) 

Cunningham, 
Sarah 

Từ điển bách 
khoa 

2011 01 Tiếng anh 1 Đúng 
 

8.  
Face2face 2nd 
edition (Starter) 

Chris Redston, 
Gille Cunningham 

Cambridge 2012 01 Tiếng anh 1 Đúng 
 

9.  
New cutting Edge 
(Pre- Intermediate) 

Cunningham, 
Sarah 

Từ điển bách 
khoa. 

2011 01 
Tiếng anh 2,  
Tiếng anh 3 

Đúng 

 

10.  
Face2face 2nd 
edition 
(Elementary), 

Chris Redston, 
Gille Cunningham 

Cambridge 2012 01 
Tiếng anh 2 
Tiếng anh 3 

Đúng 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả 
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xuất bản 
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Số 
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đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

11.  
Toán học cao cấp 
(Tập 1, 2, 3) 

Nguyễn Đình Trí 
Tại Văn Đĩnh 
Nguyễn Hồ Quỳnh 

Giáo dục 1998  Toán cao cấp Đúng 

 

12.  
Tự học Microsoft 
Windows 7, 

Nhiều tác giả 
Văn hóa Thông 

tin 
2012 01 

Tin học đại 
cương 

Đúng 
 

13.  
Tự học Microsoft 
Excel 2010 

Trí Việt 
Văn hóa Thông 

tin 
2012 01 

Tin học đại 
cương 

Đúng 
 

14.  
Tự học Microsoft 
Powerpoint 2010 

Nhiều tác giả 
Văn hóa Thông 

tin 
2012 01 

Tin học đại 
cương 

Đúng 
 

15.  
Tự học Microsoft 
Word 2010 

Trí Việt – Hà 
Thành 

Hồng Bàng 2011 01 
Tin học đại 
cương 

Đúng 
 

16.  
Kỹ năng mềm - 
Tiếp cận theo hướng 
sư phạm tương tác 

Hoàng Thị Thu 
Hiền, Bùi Thị 

Bích, Nguyễn Như 
Khương, Nguyễn 

Thanh Thủy 

ĐH 
Quốc gia 
TP.HCM 

2014 01 Kỹ năng mềm Đúng 

 

17.  
Kỹ năng tìm việc 
làm 

Lại Thế Luyện Thời đại 2014 1 Kĩ năng mềm Đúng  

18.  
Kỹ năng thuyết 
trình 

Dương Thị Liễu Kinh tế quốc dân 2013 01 Kỹ năng mềm Đúng 
 

19.  
Giáo trình Xã hội 
học 

Phạm Tất Dong; 
Lê Ngọc Hùng 

Thế giới 2001 01 
Xã hội học đại 
cương 

Đúng 
 

20.  Thống kê xã hội học Đào Hữu Hồ 
ĐH Quốc Gia 

Hà Nội 
2007 01 

Xã hội học đại 
cương 

Đúng 
 

21.  
Giáo trình địa lý 
kinh tế xã hội Việt 
Nam 

 Lê Thông 
Đại học Sư 

phạm 
2016 01 

Địa lý kinh tế 
Việt Nam 

Đúng 
 

22.  
Kinh tế vi mô căn 
bản và nâng cao 

Đinh Phi Hổ Tài chính 2013 20 Kinh tế vi mô Đúng 
 

23.  Kinh tế học vi mô Cao Thúy Xiêm 
Chính trị hành 

chính 
2011 20 Kinh tế vi mô Đúng 

 

24.  
Nguyên lý kinh tế 
học vĩ mô 

Nguyễn Văn Công 
Giáo dục Việt 

Nam 
2012 20 Kinh tế vĩ mô Đúng 

 

25.  Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Dần Tài chính 2008 01 Kinh tế vĩ mô Đúng  

26.  
Giáo trình Pháp luật 
đại cương, 

Nguyễn Hợp Toàn 
Đại học Kinh tế 

quốc dân. 
2012 01 

Pháp luật đại 
cương 

Đúng  

27.  Đo đạc địa chính Nguyễn Trọng San 
ĐH Mỏ - Địa 

chất. 
2005 20 

Đo đạc địa 
chính 

Đúng 
 

28.  
Hệ thống thông tin 
quản lý 

Trần Thị Song 
Minh 

Đại học Kinh tế 
quốc dân 

2012 01 
Hệ thống thông 
tin bất động sản 

Đúng 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

29.  
Giáo trình Quản lý 
Nhà nước về đất 
đai 

Nguyễn Khắc 
Thái Sơn 

Thống kê 2011 01 
Quản lý nhà 
nước về bất 
động sản 

Đúng 
 

30.  

Giáo trình Quy 
hoạch nông nghiệp 
và phát triển nông 
thôn 

Nguyễn Thị Hải 
Yến 

ĐH Tài nguyên 
và Môi trường 

HN 
2014 20 

Quy hoạch xây 
dựng nông thôn 

Đúng 

 

31.  
Giáo trình Thị 
trường bất động sản 

PGS.TS. Nguyễn 
Thanh Trà 

ĐH Nông nghiệp 2005 01 

Kinh tế bất 
động sản 
Thị trường 
BĐS trên thế 
giới 

Đúng 

 

32.  
Giáo trình Thị 
trường bất động sản 

Trịnh Hữu Liên 
Trường ĐH Tài 
nguyên và Môi 

trường HN 
2013 01 

Kinh tế bất 
động sản 
Thực tập Kinh 
doanh và giao 
dịch bất động 
sản 
Thị trường bất 
động sản 

Đúng 

 

33.  Quản trị tài chính 
Nguyễn Thị 
Phương Liên 

Thống kê 2007 01 
Quản trị kinh 
doanh 

Đúng 
 

34.  
Quy hoạch xây 
dựng và phát triển 
đô thị 

Nguyễn Thế Bá Xây dựng 2004 10 
Quy hoạch đô 
thị 

Đúng 
 

35.  
Quy hoạch đô thị và 
điểm dân cư nông 
thôn 

Vũ Thị Bình Nông nghiệp 2008 20 
Quy hoạch đô 
thị 

Đúng 
 

36.  
Giáo trình pháp luật 
về xây dựng 

Th.S Bùi Mạnh 
Hùng, PGS. Lê 

Kiều 
Xây dựng 2015 20 

Chính sách đất 
đai 

Đúng 
 

37.  
Hệ thống các quy 
định pháp luật về 
xây dựng cơ bản 

TP Hồ Chí Minh 
Chính trị Quốc 

gia 
1995 02 

Chính sách đất 
đai 

Đúng 
 

38.  
Giáo trình Luật đất 
đai 

Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Công an Nhân 
dân. 

2016 20 
Chính sách đất 
đai 

Đúng 
 

39.  
Giáo trình Đánh giá 
tác động môi trường 

Hoàng Ngọc 
Khắc, Nguyễn 

Khắc Thành, Vũ 
Văn Doanh 

Trường ĐH Tài 
nguyên và Môi 

trường HN 
2013 01 

Đánh giá tác 
động môi 
trường 

Đúng 

 

40.  
Đánh giá tác động 
môi trường các dự 
án phát triển 

Trần Văn Ý (Chủ 
biên) 

Thống kê 2006 30 
Đánh giá tác 
động môi 
trường 

Đúng 
 

41.  
Quản lý tài nguyên 
và môi trường 

Nguyễn Ngọc 
Dung 

Xây dựng 2008 15 
Quản lý tài 
nguyên môi 
trường 

Đúng 
 

42.  
Cẩm nang quản lý 
môi trường 

Lưu Đức Hải, 
Phạm Thị Hoàng 

Giáo dục 2008 29 
Quản lý tài 
nguyên môi 

Đúng 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

Liên, Vũ Quyết 
Thắng 

trường 

43.  
Kiến Trúc cảnh 
quan 

Hàm Tất Ngạn Xây dựng 2014 21 
Quy hoạch 
cảnh quan 

Đúng 
 

44.  

Phong thủy ứng 
dụng trong xây 
dựng và bài trí nhà 
cửa 

Hoàng Tú Lao động xã hội 2007 01 
Phong thủy 
trong bất động 
sản 

Đúng 

 

45.  
Giáo trình Khởi sự 
kinh doanh  

Nguyễn Ngọc 
Huyền 

ĐH Kinh tế quốc 
dân. 

2016 01 
Khởi tạo doanh 
nghiệp 

Đúng 
 

46.  Luật Doanh nghiệp  
Chính trị quốc 

gia 
2015 20 

Khởi tạo doanh 
nghiệp 

Đúng 
 

47.  
Lý thuyết Tài chính 
– Tiền tệ 

Lê Thị Mận 
Lao động Xã 

hội. 
2014 21 

Lý thuyết tài 
chính và tiền tệ 

Đúng 

 

48.  
Giáo trình Lý thuyết 
Tài chính tiền tệ 

Nguyễn Hữu Tài 
ĐH Kinh tế quốc 

dân. 
2012 20 

Lý thuyết tài 
chính và tiền tệ 

Đúng 

 

49.  
Giáo trình Luật Đất 
đai 

Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Công an Nhân 
Dân 

2016 20 

Giao đất và thu 
hồi đất 
Quy hoạch sử 
dụng đất 

Đúng 

 

50.  
Giáo trình Lý luận 
về Nhà nước và 
Pháp luật 

Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Công an Nhân 
dân 

2016 01 
Giao đất và thu 
hồi đất 

Đúng 
 

51.  
Giáo trình tiếng anh 
chuyên ngành Quản 
lý đất đai 

Phạm Anh Tuấn; 
Đặng Đức Chính, 
Phạm Thị Hồng 

Quế 

ĐH Tài nguyên 
và Môi trường 

Hà Nội 
2015 01 

Tiếng Anh 
chuyên ngành 

Đúng 

 

52.  
Giáo trình đăng ký 
và thống kê đất đai, 

TS. Thái Thị 
Quỳnh Như,  

Th.S. Vũ Lệ Hà 

ĐH Tài nguyên 
và Môi trường 

Hà Nội 
2013 01 

Thống kê bất 
động sản 
Đăng ký bất 
động sản 

Đúng 

 

53.  
Luật đất đai năm 
2013 

 Lao động 2015 01 
Thống kê bất 
động sản 

Đúng 

 

54.  
Giáo trình Kinh tế 
đất và xây dựng, 

Nguyễn Thị Khuy 
Đại học tài 

nguyên và môi 
trường 

2011 01 
Kinh tế bất 
động sản 

Đúng 

 

55.  Định giá tài sản 
TS. Nguyễn Minh 

Hoàng 
Tài chính 2011 01 

Định giá bất 
động sản 

Đúng 
 

56.  Giáo trình thẩm Nguyễn Ngọc Lao động xã hội, 2012 05 Định giá bất Đúng  
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đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

định giá trị bất động 
sản 

Vinh động sản 

57.  
Tâm lý học quản trị 
kinh doanh 

Thái Trí Dũng 
Lao động – Xã 

hội 
2012 01 

Môi giới bất 
động sản 
Thực tập môi 
giới bất động 
sản 

Đúng 

 

58.  Giáo trình thuế 
Học viện Tài 

chính 
Tài chính 2007 20 

Tài chính và 
đầu tư bất động 
sản 

Đúng 
 

59.  
Thuế thực hành: Lý 
thuyết, bài tập và 
bài giải 

Nguyễn Thị Mỹ 
Linh 

Thống Kê 2008 01 
Tài chính và 
đầu tư bất động 
sản 

Đúng 
 

60.  
Giáo trình thanh tra 
đất đai 

Trịnh Hữu Liên 
Khoa học và kỹ 

thuật 
2015 86 

Thanh tra đất 
đai và xây dựng 

Đúng 
 

61.  
Giáo trình thanh tra 
đất 

TS. Đỗ Thị Đức 
Hạnh 

Nông nghiệp 2011 05 
Thanh tra đất 
đai và xây dựng 

Đúng 
 

62.  
Địa thông tin - 
Nguyên lý cơ bản 
và ứng dụng 

Nguyễn Ngọc 
Thạch 

Khoa học Tự 
nhiên và công 

nghệ 
2013 02 

Tin học ứng 
dụng 3 

Đúng 
 

63.  
Địa thông tin ứng 
dụng 

Nguyễn Ngọc 
Thạch 

Khoa học và kỹ 
thuật 

2012 01 
Tin học ứng 
dụng 3 

Đúng 
 

64.  
Luật Kinh doanh 
Việt Nam 

Lê Minh Toàn Tài chính 2009 20 

Chính sách về 
doanh nghiêp 
và kinh doanh 
BĐS 
Kinh doanh bất 
động sản 

Đúng 

 

65.  
Giao trình Luật kinh 
tế 

Phạm Duy Nghĩa 
Công an nhân 

dân 
2015 01 

Chính sách về 
doanh nghiêp 
và kinh doanh 
BĐS 

Đúng 

 

66.  
Quản lý dự án  đầu 
tư 

Từ Quang 
Phương, 

Lao động- Xã 
hội. 

2006 20 
Lập và quản lý 
dự án đầu tư 
bất động sản 

Đúng 
 

67.  Quản lý dự án Từ Quang Phương 
Đại học Kinh tế 

Quốc dân 
2014 21 

Lập và quản lý 
dự án đầu tư 
bất động sản 

Đúng 
 

68.  

Truyền thông giao 
tiếp trong kinh 
doanh để hội nhập 
toàn cầu. 

Nguyễn Hữu Thân 
Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

2012 01 
Giao dịch và 
đàm phán kinh 
doanh 

Đúng 

 

69.  
Thương mại điện tử 
căn bản. 

Nguyễn Văn Hồng Hồng Đức 2012 01 
Giao dịch và 
đàm phán kinh 
doanh 

Đúng 
 

70.  Văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu 
Trường ĐH 

Kinh tế quốc dân 
2013 01 

Văn hóa và đạo 
đức kinh doanh 

Đúng 
 

71.  Giáo trình Đạo đức PGS.TS Nguyễn ĐH Kinh Tế 2015 20 Văn hóa và đạo Đúng  
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Kinh doanh và văn 
hóa công ty 

Mạnh Quân Quốc Dân đức kinh doanh 

72.  
Hệ thống các quy 
định pháp luật về 
xây dựng cơ bản 

 
Chính trị Quốc 

gia 
1995 01 

Chính sách nhà 
ở 

Đúng 
 

73.  
Quy hoạch đô thị và 
điểm dân cư nông 
thôn 

Vũ Thị Bình 
Nông nghiệp, Hà 

Nội 
2008 20 

Quy hoạch xây 
dựng nông thôn 

Đúng 
 

74.  
Quy hoạch xây 
dựng  phát triển đô 
thị 

Nguyễn Thế Bá Xây dựng 2004 10 
Quy hoạch đô 
thị 

Đúng 
 

75.  
Giáo trình Quản lý 
Nhà nước về đất 
đai 

Nguyễn Khắc 
Thái Sơn 

Nông nghiệp 2011 01 
Dịch vụ công 
về bất động sản 

Đúng 
 

76.  Pháp luật đại cương TS. Lê Minh Toàn 
Chính trị Quốc 

Gia 
2011 01 

Giải quyết 
tranh chấp, 
khiếu nại, tố 
cáo về đất đai 
và BĐS 

Đúng 

 

77.  
Giáo trình  Pháp 
luật đại cương 

Trần Lệ Thu 
Đại học Tài 

nguyên và Môi 
trường Hà Nội 

2011 01 

Giải quyết 
tranh chấp, 
khiếu nại, tố 
cáo về đất đai 
và BĐS 

Đúng 

 

78.  Định giá đất 
TS. Phạm Anh 

Tuấn 

Tài nguyên Môi 
trường và Bản 
đồ Việt Nam 

2016 19 
Thực tập tin 
học ứng dụng 
trong BĐS 

Đúng 
 

79.  
Hướng dẫn cài đặt 
hệ thống 

TTUD và PT công 
nghệ địa chính 

Tổng cục Quản 
lý đất đai 

2012 01 
Thực tập tin 
học ứng dụng 
trong bất động 

Đúng 
 

80.  Luật đất đai 2013 
Việt Nam 

(CHXHCN) 
Lao Động 2015 01 

Thực tập đăng 
ký bất động sản 

Đúng 
 

81.  
Giáo trình Lập dự 
án đầu tư 

Nguyễn Bạch 
Nguyệt 

Khoa học và Kỹ 
thuật 

2013 41 
Phát triển bất 
động sản 

Đúng 
 

82.  Xã hội học Phạm Tất Dong Thế giới 2001 01 
Xã hội học đại 
cương 

Đúng 
 

83.  
Giáo trình Địa chính 
đại cương 

Nguyễn Bá Dũng 
và nhóm tác giả 

Đại học Tài 
nguyên và Môi 

trường Hà  
Nội 

2014 10 
Đo đạc địa 
chính 

Đúng 

 

84.  Luật đất đai 2013 
Việt Nam 

(CHXHCN) 
Lao Động. 2015 01 

Quản lý nhà 
nước về bất 
động sản 

Đúng 
 

85.  
Giáo trình lý thuyết 
quản trị kinh doanh 

Phan Kim Chiến 
Khoa học kỹ 

thuật. 
2006 20 

Quản trị kinh 
doanh 
Dự báo kinh tế 
và kinh doanh 

Đúng 

 

86.  Quản trị tài chính Lưu Thị Hương Tài chính 2006 05 Quản trị kinh Đúng  
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TT Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

doanh nghiệp doanh 

87.  
Quản trị Marketing 
(Định hướng giá trị) 

Trương Đình 
Chiến 

Đại học Kinh tế 
quốc dân 

2011 10 
Marketing căn 
bản 

Đúng 
 

88.  Quy hoạch vùng Phạm Kim Giao Xây dựng 2000 05 
Quy hoạch đô 
thị 

Đúng 
 

89.  
Đánh giá tác động 
môi trường 

Phạm Ngọc Hồ và 
Hoàng Xuân Cơ 

ĐH Quốc Gia 
Hà Nội 

2007 30 
Đánh giá tác 
động môi 
trường 

Đúng 
 

90.  
Cơ sở đánh giá tác 
động môi trường 

Lê Xuân Hồng Thống kê 2006 01 
Quản lý tài 
nguyên môi 
trường 

Đúng 
 

91.  
Giáo trình Lý thuyết 
Tài chính – Tiền tệ 

Nguyễn Hữu Tài 
Đại  học Kinh tế 

quốc dân 
2012 20 

Lý thuyết tài 
chính và tiền tệ 

Đúng 
 

92.  
Tìm hiểu Luật Đất 
đai 

Nguyễn Thành 
Long 

Lao động 2007 30 
Giao đất và thu 
hồi đất 

Đúng 
 

93.  
Giáo trình Nguyên 
lý thống kê kinh tế 

NGUT. GS.TS. 
Phạm Ngọc Kiểm, 
PGS.TS. Nguyễn 
Công Nhự, T.S. 
Trần Thị Bích 

Giáo dục Việt 
Nam 

2012 20 
Thống kê bất 
động sản 

Đúng 

 

94.  
Giáo trình lý thuyết 
thống kê 

Trần Thị Kim Thu 
Đại học Kinh tế 

Quốc dân. 
2016 01 

Thống kê bất 
động sản 

Đúng 
 

95.  
Luật Thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp 

Quốc hội nước 
cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt 

Nam 

Chính trị quốc 
gia 

2010 20 
Tài chính và 
đầu tư bất động 
sản 

Đúng 

 

96.  
Giáo trình Hệ thống 
thông tin đất đai 

Phan Văn Vân 
Đại học Nông 

nghiệp 
2010 01 

Cơ sở dữ liệu 
bất động sản 

Đúng 
 

97.  Luật Thanh tra 

Quốc hội nước 
cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt 

Nam 

Chính trị quốc 
gia 

2004 03 
Thanh tra đất 
đai và xây dựng 

Đúng 

 

98.  

Hướng dẫn sử dụng 
phần mềm 
Microstation & 
Mapping Office để 
thành lập bản đồ địa 
chính. 

Chương trình hợp 
tác Việt Nam - 

Thuỵ Điển về đổi 
mới hệ thống địa 

chính 

 2012 01 
Tin học ứng 
dụng 1 

Đúng 

 

99.  
Hướng dẫn quản trị 
cơ sở dữ liệu, quản 
trị người sử dụng 

Trung tâm ứng 
dụng và phát triển 

công nghệ địa 
chính 

Tổng cục Quản 
lý đất đai 

2012 01 
Tin học ứng 
dụng 3 

Đúng 

 

100. Hệ thông tin địa lý 
GS.TS Nguyễn 
Trường Xuân 

Đại học Mỏ - 
Địa chất 

2007 02 
Tin học ứng 
dụng 3 

Đúng 
 

101. 
Giáo trình Luật kinh 
tế 

Phạm Duy Nghĩa 
Công an nhân 

dân 
2015 01 

Quản lý vận 
hành  BĐS 
Chính sách về 

Đúng 
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TT Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

doanh nghiệp 
và kinh doanh 
bất động sản 

102. 
Giáo trình Đạo đức 
Kinh doanh và văn 
hóa công ty 

PGS.TS Nguyễn 
Mạnh Quân 

ĐH Kinh Tế 
Quốc Dân 

2015 20 
Văn hóa và đạo 
đức kinh doanh 

Đúng 
 

103. 

Quy hoạch  phát 
triển và xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật các 
khu dân cư nông 
thôn 

Nguyễn Thị Tâm Xây dựng 2000 07 
Quy hoạch xây 
dựng nông thôn 

Đúng 

 

104. 
Giáo trình Luật đất 
đai, 

Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Công an nhân 
dân, Hà Nội. 

2012 01 
Dịch vụ công 
về bất động sản 

Đúng 
 

 
e. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo 

 

TT Tên giáo trình Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Năm 

xuất bản 
Số 

bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

Đúng/ 

Không 
đúng với 

hồ sơ 

Ghi 
chú 

1 

Hiện trạng môi 

trường Quốc gia 

2005 

  2005  
Quản lý tài 
nguyên môi 
trường 

Đúng 
Có 
file 

         

4.6.2. Danh sách giảng viên tham gia thực hiện chương trình 

TT 
Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ hiện tại 

Chức danh 
khoa học, 

năm 
phong; 
Học vị, 

nước, năm 
tốt nghiệp 

Chuyên ngành được 
đào tạo 

Năm, nơi tham gia 
giảng dạy 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn Thị Hải Yến (1977) Tiến sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2001 
Đúng 

 

2 Bùi Nguyễn Thu Hà (1987) Thạc sĩ Khoa học đất 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2011 
Đúng 

 

3 Nguyễn Thị Nga (1986) Thạc sĩ Nông nghiệp 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2011 
Đúng 

 

4 Trần Thị Oanh (1985) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 
Đúng 

 

5 Đỗ Hải Hà (1986) Thạc sĩ Quản lý đất đai Trường ĐH Đúng  
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TT 
Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ hiện tại 

Chức danh 
khoa học, 

năm 
phong; 
Học vị, 

nước, năm 
tốt nghiệp 

Chuyên ngành được 
đào tạo 

Năm, nơi tham gia 
giảng dạy 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

TN&MT HN, 2010 

6 Đào Mạnh Hồng (1979) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2010 Đúng 
 

7 Nguyễn Thành Tôn (1990) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2014 Đúng 
 

8 Vũ Hải Hà (1991) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 Đúng 
  

9 
Đinh Thị Thanh Huyền 

(1989) 
Thạc sĩ Quản lý đất đai 

Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 Đúng 
  

10 Trần Minh Tiến (1985) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 Đúng 
  

11 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
(1977) 

Tiến sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2001 
Đúng 

 

12 Phạm Anh Tuấn (1974) Tiến sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2004 
Đúng 

 

13 Trần Xuân Biên (1982) Tiến sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2012 
Đúng 

 

14 Nguyễn Thị Hằng (1989) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2015 
Đúng 

 

15 Võ Ngọc Hải (1986) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2010 
Đúng 

 

16 Vũ Thị Thu Hiền (1981) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2011 
Đúng 

 

17 Đỗ Như Hiệp (1980) Thạc sĩ 
Kỹ thuật, viễn thám và 
hệ thống thông tin địa 

lý 

Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 
Đúng 

 

18 Trần Thị Thu Hoài (1990) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 
Đúng 

 

19 Nguyễn Ngọc Hồng (1983) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 
Đúng 

 

20 
Nguyễn Thị Thu Hương 
(1987) 

Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 
Đúng 

 

21 Lê Thị Lan (1986) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2012 
Đúng 

 

22 Võ Diệu Linh (1988) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2011 
Đúng 

 

23 Tăng Thị Thanh Nhàn (1983) Thạc sĩ Địa chính 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2014 
Đúng 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ hiện tại 

Chức danh 
khoa học, 

năm 
phong; 
Học vị, 

nước, năm 
tốt nghiệp 

Chuyên ngành được 
đào tạo 

Năm, nơi tham gia 
giảng dạy 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

24 Bùi Thị Then (1978) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2003 
Đúng 

 

25 Tạ Thị Thu (1991) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2014 
Đúng 

 

26 Đặng Thanh Tùng (1974) Thạc sĩ Địa lý 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2011 
Đúng 

 

27 
Nguyễn Trọng Trường Sơn 

(1976) 
Thạc sĩ Quản lý đất đai 

Trường ĐH 

TN&MT HN, 2015 
Đúng 

 

28 Vũ Lệ Hà (1978) Thạc sĩ Địa chính 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2009 
Đúng 

 

29 Phạm Đình Tỉnh (1959) Cử nhân Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 1980 
Đúng 

 

30 Nguyễn Thanh Tùng (1969) Cử nhân Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2000 
Đúng 

 

31 Nguyễn Thị Khuy (1976) 
Tiến sĩ/ 
Cử nhân 

Quản lý đất đai/ 
Kinh tế 

Trường ĐH 
TN&MT HN, 2003 

Đúng  

32 Thái Thị Lan Anh (1989) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2012 
Đúng  

33 Nguyễn Thị Huệ (1987) Thạc sĩ 
Kỹ thuật trắc địa bản 

đồ 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2011 
Đúng  

34 Phạm Thị Mai (1985) Thạc sĩ Địa lý tự nhiên 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2012 
Đúng  

35 Bùi Thị Cẩm Ngọc (1983) Thạc sĩ Đia chính 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2013 
Đúng  

36 
Hoàng Thị Phương Thảo 
(1983) 

Thạc sĩ Địa chính 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2005 
Đúng  

37 Trần Thị Hòa (1989) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2012 
Đúng  

38 Đặng Thu Hằng (1991) Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2014 
Đúng  

39 Nguyễn An Thịnh (1980) 
Phó Giáo 
sư, Tiến sĩ 

Địa lý 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2015 
Đúng 

 

40 Vũ Danh Tuyên (1980) Tiến sĩ 

Nghiên cứu và chụp 
ảnh trái  

đất từ khoảng không 

vũ trụ 

Trường ĐH 
TN&MT HN, 2005 

Đúng 
 

41 Nguyễn Tiến Thành (1984) Tiến sĩ 
Bản đồ viễn thám và 
hệ thống thông tin địa 

Trường ĐH 
TN&MT HN, 2014 

Đúng 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ hiện tại 

Chức danh 
khoa học, 

năm 
phong; 
Học vị, 

nước, năm 
tốt nghiệp 

Chuyên ngành được 
đào tạo 

Năm, nơi tham gia 
giảng dạy 

Đúng/ 
Không 
đúng 
với hồ 

sơ 

Ghi 
chú 

lý 

42 Bùi Thu Phương (1983) Tiến sĩ Bản đồ VT&GIS 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2006 
Đúng 

 

43 Trần Thị Mai Phương (1984) Tiến sĩ Địa lý 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2016 
Đúng 

 

44 Bùi Thị Thúy Đào (1983) Tiến sĩ 
KT bản đồ viễn thám  
và hệ thống thông tin 

địa lý) 

Trường ĐH 
TN&MT HN, 2011 

Đúng  

45 Quách Thị Chúc (1979) Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2006 
Đúng 

 

46 Nguyễn Thị Lệ Hằng (1984) Thạc sĩ Kĩ thuật trắc Địa 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2008 
Đúng 

 

47 Vương Thị Hòe (1979) Thạc sĩ Kĩ thuật trắc địa 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2005 
Đúng 

 

48 
Phạm Thị Thương Huyền 
(1984) 

Thạc sĩ Kĩ thuật trắc Địa 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2008 
Đúng 

 

49 Nguyễn Văn Nam (1980) Thạc sĩ Kĩ thuật trắc Địa 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2005 
Đúng 

 

50 Nguyễn Xuân Thủy (1976) Thạc sĩ Kĩ thuật trắc Địa 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2001 
Đúng 

 

51 Ngô Thị Mến Thương (1988) Thạc sĩ Trắc địa ứng dụng 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2014 
Đúng 

 

52 Nguyễn Thùy Trang (1988) Thạc sĩ Khoa học công nghệ 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2014 
Đúng 

 

53 Lê Thị Thu Hà (1981) Thạc sĩ Kĩ thuật trắc Địa 
Trường ĐH 

TN&MT HN, 2006 
Đúng 

 

54 Trần Thị Ngoan (1981) Thạc sĩ 
Bản Đồ viễn thám 
 và hệ thống địa lý 

Trường ĐH 
TN&MT HN, 2006 

Đúng 
 

 

4.7 Hướng dẫn thực hiện chương trình 

- Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành, thí 

nghiệm hoặc thảo luận; 50÷80 giờ thực tập; tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá 
luận tốt nghiệp.  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển đổi sang thang điểm 

chữ theo quy định. 
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- Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học tập 
của sinh viên ở từng học kỳ. Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối 

thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển 
sang học những học phần khác có lớp (nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng 

học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ). 
- Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ (Trừ học 

kỳ cuối khóa) là không dưới 14TC đối với những sinh viên được xếp hạng học lực 
bình thường và 10÷14TC đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học 

lực yếu.Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên 
quyết của học phần và trình tự học tập của chương trình. 

 
 


