UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯ NG TR NH ĐÀO T O TR NG C P CH
N NGHIỆP
(Ban hành theo Quyết định số
/QĐ-CĐCĐ ngày
tháng
năm 2015 của Hiệu
trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)
1. Ngành đào tạo: VĂN THƯ – LƯU TRỮ
2. Mã ngành: 42320301
3. Thời gian đào tạo: 2 năm
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa tính bằng đơn vị học trình (ĐVHT): 99 (ĐVHT)
6. Giới thiệu chương trình:
- Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp;
Sau khi tốt nghiệp người học đựợc cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp
ngành Văn thư – Lưu trữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được;
Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn và
kỹ thuật của công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức, có điều kiện thực hiện
chức trách của cán sự văn thư lưu trữ, nhân viên văn thư, lưu trữ viên trung cấp.
- Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành);
Lý thuyết: 886 tiết
Thực hành: 1124 tiết
- Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm,
thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp:


Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn thư - Lưu trữ có năng lực làm việc tại văn phòng
các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học.



Ngoài ra học sinh còn có cơ hội làm việc trong các Trung tâm lưu trữ quốc gia;
Trung tâm lưu trữ các tỉnh, thành phố; lưu trữ các quận, huyện hoặc làm công việc
khác có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng.



Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.



Sinh viên có khả năng tự học, cập nhật kiến thức hoặc có thể học liên thông lên
trình độ cao đẳng, đại học.

7. Mục tiêu đào tạo:
Sau khi học xong, người học có khả năng:
a. Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp
chuyên nghiệp.
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- Mô tả được quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản
đến; nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu; quy trình lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ
vào lưu trữ cơ quan.
- Trình bày được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ: xác định giá trị; thu thập, bổ
sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng
tài liệu.
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tổ chức quản lý
tốt lĩnh vực văn thư, lưu trữ.
b. Về kỹ năng
- Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư - Lưu
trữ:
+ Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn
thư lưu trữ.
+ Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và
sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.
+ Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ
tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.
+ Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện
đại hóa.
+ Thực hiện quy chế bảo mật.
- Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn
thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ cho
hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức.
c. Về thái độ
Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật
và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có ý thức bảo mật, tác phong cẩn thận, khoa
học, nhanh nhẹn, biết giao tiếp đúng mực, lịch sự và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính
xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại văn phòng các cơ quan, tổ chức, các
trung tâm lưu trữ, phòng lưu trữ, các doanh nghiệp.
8. Khung chương trình đào tạo
8.1 .Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:
TT

Nội dung

1
2
3

Các học phần chung
Các học phần cơ sở
Các học phần chuyên môn

4
5

Thời gian
Số tiết (số giờ)

ĐVHT

360
390
630

20
23
34

Thực tập nghề nghiệp

480
(768 giờ)

16

Thực tập tốt nghiệp

180
(288 giờ)

6

2040

99

Tổng cộng

2

8.2 Các học phần của chương trình và thời lượng:
Tên học phần

TT

Số tiết
(giờ)

Số tiết
Số
Thảo luận,
Lý
ĐVHT
Thực hành,
thuyết
thực tập
20
196
164

Học
kỳ

I.

Các học phần chung

360

1

Giáo dục quốc phòng – An ninh

75

5

51

24

I

2

Giáo dục chính trị

75

5

55

20

I

3

Giáo dục thể chất

60

2

0

60

I

4

Tin học

90

4

30

60

I

5

Pháp luật

30

2

30

0

I

6

Kỹ năng giao tiếp

7

Tiếng Anh

II.

Các học phần cơ sở

8

Tổ chức cơ quan nhà nước

60

4

60

0

I

9

Quản lý nhà nước

45

3

45

0

I

10

Lịch sử Việt Nam

60

4

60

0

II

11

Tiếng Việt thực hành

60

3

30

30

II

12

Tâm lý học quản lý

30

2

30

0

II

13

Kỹ thuật đánh máy vi tính

45

2

15

30

II

14

Sử dụng trang thiết bị văn phòng

45

2

15

30

II

15

Nghiệp vụ thư ký

45

3

45

0

III

III.

Các học phần chuyên môn

630

34

390

240

16

30

2

30

0

II

60

3

30

30

II

18

Quản trị văn phòng
Văn bản và Kỹ thuật soạn thảo
văn bản quản lý hành chính
Thông tin – Tư liệu

30

2

30

0

II

19

Nghiệp vụ văn thư 1

75

4

45

30

II

20

75

4

45

30

III

90

4

30

60

III

22

Nghiệp vụ văn thư 2
Ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác văn thư – Lưu trữ
Nghiệp vụ lưu trữ 1

75

4

45

30

III

23

Nghiệp vụ lưu trữ 2

75

4

45

30

IV

24

Lưu trữ tài liệu nghe nhìn, điện tử
Lưu trữ tài liệu khoa học công
nghệ

30

2

30

0

IV

30

2

30

0

IV

17

21

25

30
2
30
0
II
Chứng chỉ A (Tích lũy ngoài, không tính điểm
trung bình)
390
23
300
90

3

26

Công tác văn thư, lưu trữ trong cơ
quan Đảng và các tổ chức chính
trị - xã hội.

IV.

Thực tập nghề nghiệp

27

Thực tập nghiệp vụ văn thư

28

Thực tập nghiệp vụ lưu trữ

V.

Thực tập tốt nghiệp

29

TT. Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ 2
Tổng cộng

60
480
(768 giờ)
240
(384 giờ)
240
(348 giờ
180
(288 giờ)
180
(288 giờ)
2040

3

30

16

0

8

0

8

0

6

0

6

0

99

886

30
480
(768 giờ)
240
(384giờ)
240
(348 giờ
180
(288 giờ)
180
(288 giờ)
1154

IV

III
III

IV

VI.

Thi tốt nghiệp

Hình thức thi

Thời gian làm bài thi

1

Giáo dục chính trị
Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
(gồm các học phần):
- Nghiệp vụ văn thư

Tự luận

120 phút

Tự luận

120 phút

Thực hành lập hồ
sơ

120 phút

2

3

- Nghiệp vụ lưu trữ
Thực hành nghề nghiệp (chọn 1
trong 3 học phần):
- Nghiệp vụ văn thư
- Nghiệp vụ lưu trữ

Đồng Tháp, ngày ……..tháng………năm 2015
HIỆ TRƯỞNG
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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯ NG TR NH ĐÀO T O TR NG C P CH
N NGHIỆP
(Ban hành theo Quyết định số
/QĐ-CĐCĐ ngày
tháng
năm 2015 của Hiệu
trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)
1. Ngành đào tạo: VĂN THƯ – LƯU TRỮ
2. Mã ngành: 42320301
3. Thời gian đào tạo: 3 năm
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở.
5. Khối lượng kiến thức toàn khóa tính bằng đơn vị học trình (ĐVHT): 162 (ĐVHT)
6. Giới thiệu chương trình:
- Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp;
Sau khi tốt nghiệp người học đựợc cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp
ngành Văn thư – Lưu trữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được;
Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn và
kỹ thuật của công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức, có điều kiện thực hiện
chức trách của cán sự văn thư lưu trữ, nhân viên văn thư, lưu trữ viên trung cấp.
- Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành);
Lý thuyết: 1915 tiết
Thực hành: 1205 tiết
- Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm,
thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp:


Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn thư - Lưu trữ có năng lực làm việc tại văn phòng
các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học.



Ngoài ra học sinh còn có cơ hội làm việc trong các Trung tâm lưu trữ quốc gia;
Trung tâm lưu trữ các tỉnh, thành phố; lưu trữ các quận, huyện hoặc làm công việc
khác có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng.



Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.



Sinh viên có khả năng tự học, cập nhật kiến thức hoặc có thể học liên thông lên
trình độ cao đẳng, đại học.

7. Mục tiêu đào tạo:
Sau khi học xong, người học có khả năng:
a. Về kiến thức

5

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp
chuyên nghiệp.
- Mô tả được quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản
đến; nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu; quy trình lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ
vào lưu trữ cơ quan.
- Trình bày được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ: xác định giá trị; thu thập, bổ
sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng
tài liệu.
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tổ chức quản lý
tốt lĩnh vực văn thư, lưu trữ.
b. Về kỹ năng
- Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư - Lưu
trữ:
+ Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn
thư lưu trữ.
+ Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và
sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.
+ Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ
tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.
+ Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện
đại hóa.
+ Thực hiện quy chế bảo mật.
- Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn
thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ cho
hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức.
c. Về thái độ
Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật
và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có ý thức bảo mật, tác phong cẩn thận, khoa
học, nhanh nhẹn, biết giao tiếp đúng mực, lịch sự và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính
xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại văn phòng các cơ quan, tổ chức, các
trung tâm lưu trữ, phòng lưu trữ, các doanh nghiệp.
8. Khung chương trình đào tạo
8.3 .Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:
TT

Nội dung

1
2
3
4

Các môn văn hóa phổ thông
Các học phần chung
Các học phần cơ sở
Các học phần chuyên môn

5

Thực tập nghề nghiệp

Thời gian
Số tiết (số giờ)

ĐVHT

1020
420
390
630

59
24
23
34

480
(768 giờ)

16

6

6

Thực tập tốt nghiệp
Tổng cộng

180
(288 giờ)

6

3120

162

8.4 Các học phần của chương trình và thời lượng:

Tên học phần

TT

Số tiết
(giờ)

Số tiết
Số
Thảo luận,
Lý
ĐVHT
Thực hành,
thuyết
thực tập

Học
kỳ

I.

Các môn văn hóa phổ thông

1020

1

Toán

270

270

2

Vật lý

90

84

6

3

Hóa học

90

72

18

4

Ngữ văn

300

300

5

Lịch sử

135

135

6

Địa lý

135

135

II.

Các học phần chung

420

24

229

191

1

Giáo dục quốc phòng – An ninh

120

8

74

46

I

2

Giáo dục chính trị

90

6

65

25

I

3

Giáo dục thể chất

60

2

0

60

I

4

Tin học

90

4

30

60

I

5

pháp luật

30

2

30

0

I

6

Kỹ năng giao tiếp

7

Tiếng Anh

59

996

24

30
2
30
0
II
Chứng chỉ A (Tích lũy ngoài, không tính điểm
trung bình)

Các học phần cơ sở

390

23

300

90

8

Tổ chức cơ quan nhà nước

60

4

60

0

I

9

Quản lý nhà nước

45

3

45

0

I

10

Lịch sử Việt Nam

60

4

60

0

II

11

Tiếng Việt thực hành

60

3

30

30

II

12

Tâm lý học quản lý

30

2

30

0

II

13

Kỹ thuật đánh máy vi tính

45

2

15

30

II

14

Sử dụng trang thiết bị văn phòng

45

2

15

30

II

15

Nghiệp vụ thư ký

45

3

45

0

III

IV.

Các học phần chuyên môn

630

34

390

240

III.

7

30

2

30

0

II

60

3

30

30

II

18

Quản trị văn phòng
Văn bản và Kỹ thuật soạn thảo
văn bản quản lý hành chính
Thông tin – Tư liệu

30

2

30

0

II

19

Nghiệp vụ văn thư 1

75

4

45

30

II

20

75

4

45

30

III

90

4

30

60

III

22

Nghiệp vụ văn thư 2
Ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác văn thư – Lưu trữ
Nghiệp vụ lưu trữ 1

75

4

45

30

III

23

Nghiệp vụ lưu trữ 2

75

4

45

30

IV

24

Lưu trữ tài liệu nghe nhìn, điện tử

30

2

30

0

IV

30

2

30

0

IV

60

3

30

30

IV

16
17

21

25
26

Lưu trữ tài liệu khoa học công
nghệ
Công tác văn thư, lưu trữ trong cơ
quan Đảng và các tổ chức chính
trị - xã hội.

V.

Thực tập nghề nghiệp

480
(768 giờ)

16

0

480
(768 giờ)

27

Thực tập nghiệp vụ văn thư

240
(348 giờ)

8

0

240
(348 giờ)

III

28

Thực tập nghiệp vụ lưu trữ

240
(348 giờ

8

0

240
(348 giờ

III

VI.

Thực tập tốt nghiệp

180
(288 giờ)

6

0

180
(288 giờ)

29

TT. Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ 2

180
(288 giờ)

6

0

180
(288 giờ)

3120

162

1915

1205

Tổng cộng
VII. Thi tốt nghiệp

Hình thức thi

Thời gian làm bài thi

a).

Văn hóa

1

Ngữ văn

Tự luận

120 phút

2

Lịch sử

Trắc nghiệm

60 phút

3

Địa lý

Trắc nghiệm

60 phút

Tự luận

120 phút

Tự luận

120 phút

b).

IV

Chuyên ngành

1

Giáo dục chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:
- Nghiệp vụ văn thư
- Nghiệp vụ lưu trữ
8

3

Thực hành nghề nghiệp:
- Nghiệp vụ văn thư

Thực hành lập hồ
sơ

120 phút

- Nghiệp vụ lưu trữ
Đồng Tháp, ngày ……..tháng………năm 2015
HIỆ TRƯỞNG
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TOÁN
2. Số tiết (giờ)/đvht: (270LT)/ đvht
3. Thời điểm thực hiện: Năm thứ I.
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 9 tiết/tuần, tổng số 30 tuần.
5. Mục tiêu của học phần
Môn toán Trung học phổ thông tiếp nối chương trình Trung học cơ sở, cung cấp
có hệ thống vốn văn hoá toán học phổ thông tương đối hoàn chỉnh bao gồm các kiến thức
cơ bản, kỹ năng, phương pháp, tư duy góp phần vào việc phát triển năng lực trí tuệ, hình
thành khả năng suy luận đặc trưng của toán học, cần thiết cho cuộc sống.
Dạy – học toán góp phần hình thành phát triển các phẩm chất, phong cách lao
động khoa học, biết hợp tác lao động, có ý chí và bồi dưỡng thói quen tự học thường
xuyên cho học viên, tạo điều kiện để họ có thể đi vào cuộc sống lao động hoặc tiếp tục
học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề.
6. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình môn Toán cấp THCS.
7. Mô tả học phần
Lý thuyết chủ đạo của môn học bao gồm những nội dung cơ bản, những kiến thức
cơ sở về Đại số, Giải tích, Hình học thuộc chương trình Toán bậc Trung học phổ thông.
Nội dung môn học được phân chia như sau:
 LỚP 10: gồm 5 chương đại số và 2 chương hình học
+ Đại số
Chương 1: Hàm số bậc nhất và bậc hai.
Chương 2: Phương trình-Hệ phương trình.
Chương 3: Bất đẳng thức – Bất phương trình.
Chương 4: Thống kê.
Chương 5: Cung và góc lượng giác - Công thức lượng giác.
+ Hình học
Chương 1: Véc tơ.
Chương 2: Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.
 LỚP 11: gồm 5 chương đại số và 2 chương hình học
+ Đại số và giải tích
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
Chương 2: Tổ hợp – Xác suất.
Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và Cấp số nhân.
Chương 4: Giới hạn.
Chương 5: Đạo hàm.
+ Hình học
10

Chương 1: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.
Chương 2: Véc tơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.
 LỚP 12: gồm 4 chương đại số và 3 chương hình học
+ Giải tích
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
Chương 2: Hàm số luỹ thừa – Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit.
Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng.
Chương 4: Số phức.
+ Hình học
Chương 1: Khối đa diện.
Chương 2: Phương pháp toạ độ trong không gian.
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

100 tiết

170 tiết

-

270 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung

Số tiết

 LỚP 10: 80 tiết
Đ I SỐ
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Chương 2.
2.1.
2.2.
2.3.
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Chương 4.
4.1.
4.2.
4.3.
Chương 5.

Hàm số bậc nhất và bậc hai
Hàm số
Hàm số y= ax + b
Hàm số bậc hai
Phương trình-Hệ phương trình
Đại cương về phương trình
Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bất đẳng thức – Bất phương trình
Bất đẳng thức
Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Dấu của nhị thức bậc nhất
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Dấu của tam thức bậc hai
Thống kê
Bảng phân bố tần số và tần suất
Số trung bình cộng. Số trung vị, Mốt
Phương sai và độ lệch chuẩn
Cung và góc lượng giác - Công thức lượng giác

48
8

11

12

6

11
11

5.1. Cung và góc lượng giác
5.2. Giá trị lượng giác của một cung
5.3. Công thức lượng giác
H NH HỌC
Chương 1. Véc tơ
1.1. Các định nghĩa
1.2. Tổng và hiệu của hai vectơ
1.3. Tích của vectơ với một số
1.4. Hệ trục toạ độ
Chương 2. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
2.1. Phương trình đường thẳng
2.2. Phương trình đường tròn
2.3. Phương trình đường elíp
Ôn tập và kiểm tra

28
12

16

4

 LỚP 11: 90 tiết
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Chương 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.
Chương 4.
4.1.
4.2.
4.3.
Chương 5.
5.1.
5.1.
5.3.
5.4.

Đ I SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Hàm số lượng giác
Phương trình lượng giác cơ bản
Một số phương trình lượng giác thường gặp
* Thực hành giải phương trình lượng giác bằng máy tính bỏ túi

56

Tổ hợp – Xác suất
Quy tắc đếm
Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Nhị thức Niu-tơn
Phép thử và biến cố
Xác suất của biến cố
* Sử dụng máy tính bỏ túi tính tổ hợp, xác suất
Dãy số – Cấp số cộng và Cấp số nhân
Dãy số
Cấp số cộng
Cấp số nhân
Giới hạn
Giới hạn của dãy số
Giới hạn của hàm số
Hàm số liên tục
Đạo hàm
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Quy tắc tính đạo hàm
Đạo hàm của các hàm số lượng giác
Vi phân

12

14

10

10

10

12

5.5. Đạo hàm cấp hai
H NH HỌC
Chương 1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song
song
1.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phảng
1.2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
1.3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
1.4. Hai mặt phẳng song song
Chương 2. Véc tơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không
gian
2.1. Vectơ trong không gian
2.2. Hai đường thẳng vuông góc
2.3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
2.4. Hai mặt phẳng vuông góc
2.5. Khoảng cách
Ôn tập và kiểm tra
 LỚP 12: 100 tiết
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

GIẢI TÍCH
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Cực trị của hàm số
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Đường tiệm cận

1.5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Chương 2. Hàm số luỹ thừa – Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

30
12

18

4
65
22

20

2.1. Lũy thừa
2.2. Hàm số luỹ thừa
2.3. Lôgarit
2.4. Hàm số mũ – Hàm số Lôgarit
2.5. Phương trình mũ và phương trình Lôgarit
2.6. Bất phương trình mũ và bất phương trình Lôgarit
Chương 3. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
3.1. Nguyên hàm

18

3.2. Tích phân
3.3. Ứng dụng của tích phân trong hình học
Chương 4. Số phức
4.1. Số phức

5

4.2. Cộng, trừ và nhân số phức
13

4.3. Phép chia số phức
4.4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
H NH HỌC
Chương 1. Khối đa diện
1.1. Khái niệm về khối đa diện

31
12

1.2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
1.3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Chương 2. Phương pháp toạ độ trong không gian
2.1. Hệ toạ độ trong không gian

19

2.2. Phương trình mặt phẳng
2.3. Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập và kiểm tra
Thi kết thúc học phần

4

10. Phương pháp dạy và học
Phương pháp sử dụng chủ yếu là thuyết trình, thảo luận, phân tích, nghiên cứu và
giải quyết vấn đề đặt ra với sự hỗ trợ của các phương tiện Công nghệ thông tin.
11. Đánh giá học phần
- Điểm kiểm tra: trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên: hệ số 1.
+ Kiểm tra định kỳ: hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%.
- Thi kết thúc học phần: hình thức thi tự luận và thời gian 120 phút.
12. Trang thiết bị dạy học
- Đề cương bài giảng, sách giáo khoa; trang thiết bị lên lớp: máy vi tính, projector,
màn hình, âm thanh,…
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về Toán học.
14. Tài liệu tham khảo
[1] Bộ giáo dục và đào tạo, Đại số lớp 10, Nhà xuất bản giáo dục.
[2] Bộ giáo dục và đào tạo, Hình học lớp 10, Nhà xuất bản giáo dục.
[3] Bộ giáo dục và đào tạo, Đại số và giải tích lớp 11, Nhà xuất bản giáo dục.
[4] Bộ giáo dục và đào tạo, Hình học lớp 11, Nhà xuất bản giáo dục.
[5] Bộ giáo dục và đào tạo, Giải tích lớp 12, Nhà xuất bản giáo dục.
[6] Bộ giáo dục và đào tạo, Hình học lớp 12, Nhà xuất bản giáo dục.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: VẬT LÝ
2. Số tiết (giờ)/đvht: (84 LT + 6 TH)/ đvht
3. Thời điểm thực hiện: Năm thứ nhất
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết/tuần, tổng số 30 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Sau khi học xong học phần này, người học tiếp thu được kiến thức của môn Vật lý
THPT và có được các kỹ năng như: kỹ năng thu lượm thông tin từ quan sát thực tế, thí
nghiệm; kỹ năng xử lý thông tin; kỹ năng truyền đạt thông tin; kỹ năng vận dụng kiến
thức để giải thích các hiện tượng, giải bài tập; kỹ năng thực hành;... Từ đó người học có
khả năng vận dụng kiến thức vào các môn học chuyên ngành và thực tiễn cuộc sống.
6. Điều kiện tiên quyết:
7. Mô tả học phần
Học phần bao gồm 2 phần chính tương ứng với chương trình SGK vật lý THPT
hiện hành.
+ Phần lý thuyết gồm có: 19 chương
Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Chương 3: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Chương 4: CHẤT KHÍ
Chương 5: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Chương 6 : CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Chương 7 : ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
Chương 8 : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Chương 9: TỪ TRƯỜNG
Chương 10: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Chương 11: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Chương 12: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG
Chương 13: DAO ĐỘNG CƠ
Chương 14: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
Chương 15: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Chương 16: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Chương 17: SÓNG ÁNH SÁNG
Chương 18: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Chương 19: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
+ Phần thực hành gồm có: 03 bài
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Bài 1 : XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG.
Bài 2 : XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ.
Bài 3 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA
CON LẮC ĐƠN.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

63 tiết

21 tiết

6 tiết

90 tiết

9. Nội dung chi tiết học phần:
9.1 Lý thuyết:
Chương 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Chương 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Chương 3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Chương 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Chương 5
5.1.
5.2.
Chương 6
6.1.

NỘI D NG
ĐỘNG HỌC CH T ĐIỂM
Chuyển động cơ
Chuyển động thẳng đều
Chuyển động thẳng biến đổi đều
Sự rơi tự do
Chuyển động tròn
Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
ĐỘNG LỰC HỌC CH T ĐIỂM
Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
Ba định luật Newton
Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Hooke
Lực ma sát
Lực hướng tâm
CÁC ĐỊNH L ẬT BẢO TOÀN
Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
Công và công suất
Động năng
Thế năng
Cơ năng
CH T KHÍ
Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
4.2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle-Mariotte
4.3. Quá trình đẳng tích. Định luật Charles.
4.4. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng.
C SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Nội năng và sự biến thiên nội năng.
Các nguyên lý của nhiệt động lực học.
CH T RẮN VÀ CH T LỎNG. SỰ CH ỂN THỂ
Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.

SỐ TIẾT

6 = 5LT +
1BT

5 = 4LT +
1BT

5 = 4LT +
1BT

4 = 3LT +
1BT

3 = 2LT +
1BT
5 = 4LT +
1BT
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Chương 7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Chương 8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Chương 9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Chương 10
10.1.
10.2.
Chương 11
11.1.
11.2.
Chương 12
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
Chương 13
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Chương 14
14.1.

Biến dạng cơ của vật rắn.
Sử nở vì nhiệt của vật rắn.
Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.
Sự chuyển thể của các chất.
ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
Điện tích. Định luật Coulomb.
Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.
Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.
Công của lực điện.
Điện thế. Hiệu điện thế.
DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Dòng điện không đổi. Nguồn điện.
Điện năng. Công suất điện.
Định luật Ohm đối với toàn mạch.
Ghép các nguồn điện thành bộ.
TỪ TRƯỜNG
Từ trường.
Lực từ. Cảm ứng từ.
Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng
đặc biệt.
Lực Lorentz.
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Từ thông. Cảm ứng điện từ.
Suất điện động cảm ứng
KHÚC X ÁNH SÁNG
Khúc xạ ánh sáng.
Phản xạ toàn phần.
MẮT. CÁC DỤNG CỤ Q ANG
Lăng kính
Thấu kính mỏng.
Giải bài toán về hệ thấu kính.
Mắt.
Kính lúp.
Kính hiển vi.
Kính thiên văn.
DAO ĐỘNG C
Dao động điều hòa.
Con lắc lò xo.
Con lắc đơn.
Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.
Phương pháp giản đồ Fresnel.
SÓNG C VÀ SÓNG ÂM
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

6 = 4LT +
2BT

6 = 4LT +
2BT

4 = 3LT +
1BT

3 = 2LT +
1BT
2LT

7 = 5LT +
2BT

5 = 4LT +
1BT

4 = 3LT +
1BT
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14.2.
14.3.
Chương 15
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
Chương 16
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
Chương 17
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
Chương 18
18.1.
18.2.
18.3.
Chương 19
19.1.
19.2.
19.3.

Giao thoa sóng.
Sóng dừng.
DÒNG ĐIỆN XOA CHIỀ
Đại cương về dòng điện xoay chiều.
Các mạch điện xoay chiều.
Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.
Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công
suất.
Truyền tải điện năng. Máy biến áp.
Máy phát điện xoay chiều.
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Mạch dao động.
Điện từ trường.
Sóng điện từ
Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
SÓNG ÁNH SÁNG
Tán sắc ánh sáng.
Giao thoa ánh sáng.
Các loại quang phổ.
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
Tia X.
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử áng sáng.
Hiện tượng quang điện trong.
Hiện tượng quang – phát quang
H T NHÂN NG
N TỬ
Tính chất và cấu tạo hạt nhân.
Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.
Phóng xạ.
TỔNG CỘNG

6 = 4LT +
2BT

2LT

4 = 3LT +
1BT

4 = 3LT +
1BT

3 = 2LT +
1BT
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9.2. Thực hành:
NỘI D NG

SỐ TIẾT

Bài 1. Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

02

Bài 2. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ.

02

Bài 3. Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

02

TỔNG CỘNG

06

10. Phương pháp dạy và học:
- Phương pháp thuyết trình, phương pháp đối thoại, phương pháp thảo luận.
11. Đánh giá học phần :
- Điểm kiểm tra: trọng số 40% gồm:
18

+ Kiểm tra thường xuyên: hệ số 1.
+ Kiểm tra định kỳ: hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%.
Hình thức thi: trắc nghiệm.
Thời gian thi: 60 phút
12. Trang thiết bị dạy học:
Đề cương – Bài giảng, sách giáo khoa, máy vi tính, máy chiếu...
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ Đại học trở lên có chuyên môn về Vật lý.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Lương Duyên Bình (2012), Vật lý 10, Nhà xuất bản giáo dục;
[2] Lương Duyên Bình (2012), Vật lý 11, Nhà xuất bản giáo dục;
[3] Lương Duyên Bình (2012), Vật lý 12, Nhà xuất bản giáo dục.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HÓA
2. Số tiết (giờ)/đvht: ( 90 LÝ THUYẾT )
3. Thời điểm thực hiện: Năm thứ I
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 3 tiết/tuần, tổng số 30 tuần
5. Mục tiêu của học phần: Giúp người học hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức Hóa đã
học cơ sở, có tầm nhìn khái quát về môn hóa và khả năng tìm hiểu môn hóa học ở mức
độ cao hơn. Rèn luyện, bổ sung các kĩ năng cần thiết trong chương trình hóa THPT từ đó
rèn luyện tư duy lôgic, phát huy tính tích cực, tự giác của người học; hình thành phát
triển năng lực tự học.
6. Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình Hóa học cơ sở
7. Mô tả học phần:
Học phần hóa học phổ thông gồm:
- Chương 1: Nguyên tử
- Chương 2: Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Chương 3: Sự điện li
- Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
- Chương 5: Hidrocacbon no
- Chương 6: Hidrocacbon không no
- Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về
hidrocacbon
- Chương 8: Polime và Vật liệu polime
- Chương 9: Đại cương về kim loại
- Chương 10: Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm
- Chương 11: Sắt và một số kim loại quan trọng
- Chương 12: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường
8. Phân bổ thời gian:
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

72 tiết

18 tiết

0

90 tiết

9. Nội dung chi tiết học phần:
Xây dựng trên cơ sở chương trình sách giáo khoa (chương trình cơ bản) môn Hóa
lớp 10, lớp 11, lớp 12
Nội dung
Chương 1. Nguyên tử
1.1. Thành phần nguyên tử
1.2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị
Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Số tiết
9
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1.3.
1.4.
1.5.
Chương 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Chương 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Chương 5.
5.1.
5.2.
5.3.
Chương 6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Chương 7.
7.1.
7.2.
7.3.
Chương 8.
8.1.
8.2.
8.3.

Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
Cấu hình electron
Luyện tập Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố
hóa học
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các
nguyên tố hóa học
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học.
Định luật tuần hoàn
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình
electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học
Sự điện li
Sự điện li
Axit – Bazơ – Muối
Sự điện li của nước. pH, chất chỉ axit - bazơ
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Luyện tập: Axit, bazơ, muối. Phản ứng trao đổi ion trong
dung dịch các chất điện li.
Đại cương về hóa học hữu cơ
Mở đầu về Hóa hữu cơ
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Phản ứng hữu cơ.
Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công
thức cấu tạo.
Hidrocacbon no
Ankan
Xicloankan.
Luyện tập ankan và xicloankan
Hidrocacbon không no
Anken
Ankadien
Luyện tập anken và ankadien.
Ankin và luyện tập ankin
Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ
thống hóa về hidrocacbon
Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác
Luyện tập: Hidrocacbon thơm.
Nguồn hidrocacbon thiên nhiên.
Hệ thống hóa về hidrocacbon
Polime và Vật liệu polime
Đại cương về polime
Vật liệu polime
Luyện tập : Polime và vật liệu polime

Chương 9. Đại cương về kim loại

9

6

6

4

6

6

6

14
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9.1. Vị trí và cấu tạo của kim loại
9.2. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
9.3. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại
9.4. Luyện tập. Tính chất của kim loại
9.5. Điều chế kim loại
9.6. Luyện tập : Điều chế kim loại
9.7. Hợp kim
9.8. Sự ăn mòn kim loại
9.9. Luyện tập : Sự ăn mòn kim loại
Chương 10. Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm
10.1. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
10.2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại
kiềm thổ
10.3. Luyện tập : Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và
một số hợp chất của chúng
10.4. Nhôm và hợp chất của nhôm
10.5. Luyện tập : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Chương 11. Sắt và một số kim loại quan trọng

9

10

11.1. Sắt
11.2. Một số hợp chất của sắt
11.3. Hợp kim của sắt
11.4. Luyện tập : Tính chất hoá học của sắt và hợp chất quan
trọng của sắt
11.5. Crom và hợp chất của crom
11.6. Đồng và hợp chất của đồng
11.7. Luyện tập : Tính chất hoá học của crom, đồng và hợp chất
của chúng
11.8. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Chương 12. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi
trường
12.1. Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế
12.2. Hoá học và vấn đề xã hội
12.3. Hoá học và những vấn đề môi trường
Kiểm tra kết thúc chương trình
Tổng cộng

3

2
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10. Phương pháp dạy và học:
Phương pháp sử dụng chủ yếu là trình bày nêu vấn đề, giải thích, phương pháp
trực quan, phương pháp thực hành.
11. Đánh giá học phần
22

- Điểm kiểm tra: trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên: hệ số 1.
+ Kiểm tra định kỳ: hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%.
- Hình thức kiểm tra trắc nghiệm thời gian 60 phút.
12. Trang thiết bị dạy học:
Đề cương bài giảng, sách giáo khoa
Trang thiết bị lên lớp: máy tính, projecter, màn hình, âm thanh
13. Yêu cầu về giáo viên
Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về môn Hóa.
14. Tài liệu tham khảo:
[1]. Sách giáo khoa hóa lớp 10 – chương trình cơ bản;
[2]. Sách giáo khoa hóa lớp 11 - chương trình cơ bản;
[3]. Sách giáo khoa hóa lớp 12 - chương trình cơ bản.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: NGỮ VĂN
2. Số tiết (giờ)/đvht: (240 LT + 60 TH)
3. Thời điểm thực hiện: Năm thứ nhất
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 10 tiết/tuần, tổng số 30 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Giúp người học nắm vững kiến thức, kỹ năng về văn học, tiếng Việt, làm văn cấp
THPT. Từ đó người học có thể vận dụng vào việc học tập, nghiên cứu, sáng tác.
6. Điều kiện tiên quyết:
Kiến thức, kỹ năng về Ngữ văn cấp THCS.
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 3 chương:
Chương 1: Ngữ văn 10
Chương 2: Ngữ văn 11
Chương 3: Ngữ văn 12
+ Phần thực hành gồm có 44 bài:
Bài 1: Bài viết số 1
Bài 2: Trả bài viết số 1
Bài 3: Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
Bài 4: Bài viết số 2
Bài 5: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Bài 6: Trả bài viết số 2, ra đề bài viết số 3 ở nhà
Bài 7: Trả bài viết số 3
Bài 8: Bài viết số 4
Bài 9: Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
Bài 10: Trả bài viết số 4
Bài 11: Ôn thi
Bài 12: Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Bài 13: Bài viết số 5
Bài 14: Trả bài viết số 5
Bài 15: Thực hành về thành ngữ, điển cố
Bài 16: Bài viết số 6 (Nghị luận văn học)
Bài 17: Luyện tập vận dụng kết hợp các ttác lập luận phân tích và so sánh
Bài 18: Trả bài viết số 6 (Ra bài viết số 7 ở nhà)
Bài 19: Luyện tập viết bản tin
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Bài 20: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Bài 21: Trả bài viết số 7
Bài 22: Bài viết số 8
Bài 23: Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Bài 24: Trả bài viết số 8
Bài 25: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Bài 26: Ôn thi
Bài 27: Luyện tập nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
Bài 28: Bài viết số 9 (Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý)
Bài 29: Luyện tập nghị luận về một hiện tượng đời sống
Bài 30: Trả bài viết số 9
Bài 31: Luyện tập nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Bài 32: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
Bài 33: Bài viết số 10 (Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ )
Bài 34: Thực hành một số phép tu từ cú pháp
Bài 35:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị
luận
Bài 36: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Bài 37:Trả bài viết số 10
Bài 38: Luyện tập nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
Bài 39: Bài viết số 11
Bài 40: Thực hành về hàm ý
Bài 41: Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận
Bài 42: Trả bài viết số 11 và làm bài viết số 12
Bài 43: Trả bài viết số 12
Bài 44: Ôn thi
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

240

12
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Tổng số
300

9. Nội dung chi tiết học phần Ngữ văn
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1
1.1.

Ngữ văn 10
Tổng quan văn học Việt Nam

Số tiết
100

25

1.2.

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1.3.

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

1.4.

Văn bản

1.5.

Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm săn)

1.6.

Lập dàn ý bài văn tự sự

1.7.

Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê)

1.8.

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

1.9.

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu cho bài văn tự sự

1.10. Tấm Cám
1.11. Miêu tả và Biểu cảm trong văn tự sự
1.12. Tam đại con gà - Nhưng nó phải bằng hai mày
1.13. Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
1.14. Ca dao hài hước
1.15. Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)
1.16. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
1.17. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ
XIX
1.19. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
1.20. Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão
1.18.

1.21. Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi
1.22. Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm
1.23. Đọc Tiểu Thanh kí – Nguyễn Du
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng –
1.24.
Lý Bạch
1.25. Lập kế hoạch cá nhân
1.26. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
1.27. Lập dàn ý bài văn thuyết minh
1.28. Phú sông Bạch Đằng – Trương Hán Siêu
1.29. Đại cáo bình Ngô – Nguyễn Trãi
1.30. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh
1.31. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Thân Nhân Thìn
1.32. Khái quát lịch sử Tiếng Việt
1.33. Phương Pháp thuyết minh
1.34. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Ngô Sĩ Liên
1.35. Chuyện chức phán sự đền Tản viên – Nguyễn Dữ
1.36. Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt
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Hồi trống Cổ thành (trích Tam quốc diễn nghĩa) – La Quán
Trung
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ
1.38.
ngâm)
1.39. Tóm tắt văn bản thuyết minh
1.40. Lập dàn ý bài văn nghị luận
1.37.

1.41. Truyện Kiều – Nguyễn Du
1.42. Trao Duyên – Nguyễn Du
1.43. Nỗi thương mình – Nguyễn Du
1.44. Chí khí anh hùng – Nguyễn Du
1.45. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
1.46. Lập luận trong văn nghị luận
1.47. Văn bản văn học
1.48. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
1.49. Nội dung và hình thức văn bản văn học
1.50. Các thao tác nghị luận
1.51. Viết quảng cáo
Chương 2 Ngữ văn 11
2.1.

Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác

2.2.

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

2.3.

Tự tình II – Hồ Xuân Hương

2.4.

Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến

2.5.

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

2.6.

Thao tác lập luận phân tích

2.7.

Thương vợ - Trần Tế Xương
Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến; Bài ca phong cảnh
Hương Sơn – Chu Mạnh Trinh
Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ

2.8.
2.9.

100

2.10. Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát
2.11. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu
2.12. Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm
2.13.

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

2.14.

Thao tác lập luận so sánh

2.15. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu tk X đến CMT8 - 1945
2.16. Hai đứa trẻ - Thạch Lam
2.17.

Ngữ cảnh

2.18. Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân
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2.19. Hạnh phúc của một tang gia – “Số đỏ” – Vũ Trọng Phụng
2.20. Phong cách ngôn ngữ báo chí
2.21. Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
2.22. Chí Phèo – Nam Cao
2.23. Bản tin
Vi hành – Nguyễn Ái Quốc, Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu
2.24.
Chánh, Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan
Vĩnh biệt Cửu trùng đài – Kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy
2.25.
Tưởng
2.26. Tình yêu và thù hận – “Rômêô và Giuliét” – SếchXpia
2.27. Thực hành một số kiểu câu trong văn bản
2.28. Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu
2.29. Nghĩa của câu
2.30. Hầu trời – Tản Đà
2.31. Vội vàng – Xuân Diệu
2.32. Tràng giang – Huy Cận
2.33. Thao tác lập luận bác bỏ
2.34. Đây thôn vĩ dạ - Hàn Mạc Tử
2.35. Chiều tối – Hồ Chí Minh
2.36. Từ ấy – Tố Hữu
2.37. Tương tư – Nguyễn Bính
2.38. Đặc điểm của loại hình Tiếng việt
2.39. Tôi yêu em – Puskin
2.40. Thao tác lập luận bình luận
Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức –
2.41.
Nguyễn An Ninh
2.42. Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ăngghen
2.43. Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận
2.44. Phong cách ngôn ngữ chính luận
2.45. Tóm tắt văn bản nghị luận
Chương 3 Ngữ văn 12
3.1.

Khái quát văn học Việt Nam từ CMT8 đến hết thế kỉ XX

3.2.

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

3.3.

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh

3.4.

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt
Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc –
Phạm Văn Đồng
Nghị luận về một hiện tượng đời sồng

3.5.
3.6.

100
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3.7.

Phong cách ngôn ngữ khoa học

3.8.

Tây tiến – Quang Dũng

3.9.

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

3.10. Luật thơ
3.11. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
3.12. Việt Bắc – Tố Hữu
3.13. Phát biểu theo chủ đề
3.14. Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm
3.15. Đất nước – Nguyễn Đình Thi
3.16. Sóng – Xuân Quỳnh
3.17. Quá trình văn học và phong cách văn học
3.18. Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân
3.19. Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường
3.20. Vợ chồng Aphủ - Tô Hoài
3.21. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
3.22. Vợ nhặt – Kim Lân
3.23. Rừng Xà nu – Nguyễn Trung Thành
3.24. Những đứa con trong gia đình
3.25. Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu
3.26. Mùa lá rụng trong vườn – Ma văn Kháng
3.27. Một người Hà Nội – Nguyễn Khải
3.28. Thuốc – Lỗ Tấn
3.29. Số phận con người – Sôlôkhốp
3.30.

Ông già và biển cả - Ernest Hemingway )

3.31. Hồn Trương Ba da hàng thịt – Lưu Quang Vũ
3.32. Diễn đạt trong văn nghị luận
3.33. Phong cách ngôn ngữ hành chính
3.34. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
9.2. Thực hành

Bài 1.
1.1. Bài viết số 1
1.2. Trả bài viết số 1

Nội dung

Số tiết

Ngữ văn 10

16

1.3.

Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

1.4.

Bài viết số 2

1.5.

Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
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1.6.

Trả bài viết số 2, ra đề bài viết số 3 ở nhà

1.7.

Trả bài viết số 3

1.8.

Bài viết số 4

1.9.

Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

1.10.

Trả bài viết số 4

1.11.

Ôn thi

Bài 2. Ngữ văn 11
2.1. Luyện tập thao tác lập luận phân tích
2.2. Bài viết số 5
2.3.

Trả bài viết số 5

2.4.

Thực hành về thành ngữ, điển cố

2.5.

Bài viết số 6 (Nghị luận văn học)

2.6.

Luyện tập vận dụng kết hợp các ttác lập luận phân tích và so sánh

2.7.

Trả bài viết số 6 (Ra bài viết số 7 ở nhà)

2.8.

Luyện tập viết bản tin

2.3.

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

2.9.

Trả bài viết số 7

2.10.

Bài viết số 8

2.11.

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

2.12.

Trả bài viết số 8

2.13.

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

2.14.

Ôn thi

Bài 3. Ngữ văn 12
3.1. Luyện tập nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
3.2.

Bài viết số 9 (Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý)

3.3.

Luyện tập nghị luận về một hiện tượng đời sống

3.4.

Trả bài viết số 9

3.5.

Luyện tập nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

3.6.

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

3.7.

Bài viết số 10 (Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ )

3.8.

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

3.9.

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài
văn nghị luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

3.10.

20

24

30

3.11.

Trả bài viết số 10

3.12.

Luyện tập nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

3.13.

Bài viết số 11

3.14.

Thực hành về hàm ý

3.15.

Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

3.16.

Trả bài viết số 11 và làm bài viết số 12

3.17.

Trả bài viết số 12

3.18.

Ôn thi

10. Phương pháp dạy và học:
Kết hợp đa dạng nhiều phương pháp như: thuyết trình, đàm thoại, đặt vấn đề, chủ
động ... và phương pháp dạy học Ngữ văn đặc thù.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
Phòng học, bảng, phấn, laptop, máy chiếu, màn chiếu, âm thanh, micro…
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ Cử nhân Sư phạm Ngữ văn.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên), (2008), Sách giáo khoa Ngữ văn 10 Tập 1,
Nhà xuất bản Giáo dục;
[2] Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên), (2008), Sách giáo khoa Ngữ văn 10 Tập 2,
Nhà xuất bản Giáo dục;
[3] Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên), (2008), Sách giáo khoa Ngữ văn 11 Tập 1,
Nhà xuất bản Giáo dục;
[4] Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên), (2009), Sách giáo khoa Ngữ văn 11 Tập 2,
Nhà xuất bản Giáo dục;
[5] Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên), (2009), Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập 1,
Nhà xuất bản Giáo dục;
[6] Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên), (2009), Sách giáo khoa Ngữ văn 12 Tập 2,
Nhà xuất bản Giáo dục.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LỊCH SỬ
2. Số tiết (giờ)/đvht: 135 tiết (133LT + 2TH)/9 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Năm thứ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 4.5 tiết/1tuần, tổng số 30 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
* Về kiến thức:
- Lịch sử là một môn học thuộc ngành xã hội và nhân văn. Đây là một môn học rất
quan trọng nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết về lịch sử dân tộc và các nước
trên thế giới, hình thành nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn. Có thể nói không có
môn học nào có ưu thế hơn môn Lịch sử về giáo dục nhân cách cho con người. Vì thế,
việc học tập môn Lịch sử ở trường phổ thông là cần thiết với mọi người.
- Chương trình lịch sử phổ thông nhằm tiếp tục củng cố, bổ sung những tri thức về
lịch sử Việt Nam và thế giới mà trước đó học sinh đã được tiếp nhận dưới dạng sự kiện
cơ bản ở cấp trung học cơ sở. Đồng thời chương trình còn cung cấp những kiến thức mới
của lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới để giúp cho các em có cách hiểu sâu sắc hơn, đầy
đủ hơn, toàn diện hơn về quá khứ của dân tộc và nhân loại.
* Về kỹ năng:
- Môn lịch sử trong trường phổ thông cũng sẽ góp phần quan trọng trong hình
thành nhân cách, bản lĩnh, năng lực, tư duy, hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm công
dân của các em sau này với dân tộc và nhân loại.
- Việc học tập môn lịch sử phổ thông giúp các em rút ra những kết luận cần thiết,
từ đó các em có thể tiếp cận kiến thức các môn khoa học xã hội khác dễ dàng hơn. Đồng
thời giúp các em rút kinh nghiệm từ những người đi trước để liên hệ và vận dụng trong
thực tế đời sống.
6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải học xong chương trình lịch sử giành cho cấp trung
học cơ sở
7. Mô tả học phần
* Phần lý thuyết gồm có 7 phần:
- PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NG
TR NG Đ I

N THỦ , CỔ Đ I VÀ

Chương I: Xã hội nguyên thủy
Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
Bài 2: Xã hội nguyên thủy
Chương II: Xã hội cổ đại
Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - HyLạp và Rô- ma
Chương III: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
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Chương IV: Ấn Độ cổ thời phong kiến
Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ
Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ
Chương V: Đông Nam Á thời phong kiến
Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính Đông Nam Á
Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào.
Chương VI: Tây Âu thời trung đại
Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (thế kỉ V
đến thế kỉ XIV)
Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại
Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại
PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NG ỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ
Chương I: Việt Nam từ nguyên thủy đến thế kỷ X
Bài 1: Việt Nam thời nguyên thủy
Bài 2: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 3: Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN
đến đầu thế kỉ X)
Bài 4: Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)
Chương II: Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV
Bài 5: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X
đến thế kỉ XV)
Bài 6: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV
Bài 7: Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV
Bài 8: Xây dựng và phát triển văn hoá trong các thế kỉ X – XV
Chương III: Việt Nam trong các thế kỷ XVI – XVIII
Bài 9: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 10: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 11: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc
cuối thế kỉ XVIII
Bài 12: Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI – XVIII
Chương IV: Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XI
Bài 13: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ
XIX)
Bài 14: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân
dân
Bài 15: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX
PHẦN III: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN Đ I
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Chương I: Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa cuối thế kỉ XVIII)
Bài 1: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 2: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 3: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Chương II: Các nước Âu – Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Bài 4: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu
Bài 5: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Bài 6: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 7: Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
Chương III: Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Bài 8: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
Bài 9: Mác và ăng - ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 10: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871
Bài 11: Quốc tế thứ hai
Bài 12: Lê - nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
Chương IV: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX đến đầu thế
kỉ XX)
Bài 13: Nhật Bản
Bài 14: Ấn Độ
Bài 15: Trung Quốc
Bài 16: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Bài 17: Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)
Chương V: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Bài 18: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Chương VI: Những thành tựu văn hoá thời cận đại
Bài 19: Những thành tựu văn hoá thời Cận đại
Bài 20: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
PHẦN IV: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN Đ I (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
Bài 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng
(1917 - 1921)
Bài 2: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
Chương II: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 3: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 4: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
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Bài 5: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 6: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
Chương III: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 7: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)
Bài 8: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Bài 9: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Bài 10: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
PHẦN V: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)
Chương I: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Bài 1: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược
Bài 2: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm
1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Bài 3: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm
cuối thế kỉ XIX
Chương II: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)
Bài 4: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân
Pháp
Bài 5: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến
tranh thế giới thứ nhất (1914)
Bài 6: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Bài 7: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
PHẦN VI. LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000
Chương I: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)
Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm
(1945 -1949)
Chương II: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên Bang Nga (1991-2000)
Chương III: Các nước Á, Phi và Mĩ la- tinh (1945-2000)
Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước Châu phi và Mĩ Latinh
Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)
Bài 6: Nước Mĩ
Bài 7: Tây Âu
Bài 8: Nhật Bản
Chương V: Quan hệ quốc tế (1945- 2000)
35

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh
Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá
Bài 10: Cách mạng khoa học-Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
PHẦN VII. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 1: Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925
Bài 2: Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930
Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 3: Phong trào cách mạng 1930 – 1935
Bài 4: Phong trào dân chủ 1936 – 1939
Bài 5: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Bài 6: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước ngày 19 12-1946
Bài 7: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
(1946 - 1950)
Bài 8: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
(1951-1953)
Bài 9: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 10: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và
chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
Bài 11: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân
dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973).
Bài 12: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn
miền Nam (1973-1975)
Chương V: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Bài 13: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu
nước năm 1975.
Bài 14: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (19761986).
Bài 15: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)
Bài 16: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
* Phần thực hành gồm có 1 bài lịch sử địa phương:
Giảng dạy chuyên đề ’’yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa“ trong chiến thắng
Giồng Thị Đam _ Gò Quản Cung.
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8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

133 tiết

….tiết

2 tiết

135 tiết

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương I
Bài 1
Bài 2
Chương II
Bài 3
Bài 4

PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ TR NG Đ I
Xã hội nguyên thuỷ
Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ
Xã hội nguyên thuỷ
Xã hội cổ đại
Các quốc gia cổ đại phương Đông
Các quốc gia cổ đại phương Tây - HyLạp và Rô- ma

Chương III
Bài 5
Chương IV
Bài 6
Bài 7
Chương V
Bài 8

Trung Quốc thời phong kiến
Trung Quốc thời phong kiến
n Độ cổ thời phong kiến
Các quốc gia ấn và văn hoá truyền thống Ấn Độ
Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ
Đông Nam Á thời phong kiến
Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính Đông
Nam Á
Bài 9
Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào.
Chương VI Tây Âu thời trung đại
Bài 10
Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây
Âu (thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
Bài 11
Tây Âu thời hậu kì trung đại
Bài 12
Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại
Kiểm tra
PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NG ỒN GỐC
ĐẾN GIỮA THẾ KỈ
Chương I Việt Nam thời từ nguyên thuỷ đến thế kỉ X
Bài 1
Việt Nam thời nguyên thuỷ
Bài 2
Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 3
Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ
thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
Bài 4
Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
(tiếp theo)
Chương II Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Bài 5
Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến
(từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
Bài 6
Bài 7

Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X
- XV
Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X –
XV

Số tiết
18
2
1
1
4
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
5
2
2
1
1
18
4
1
1
1
1
4
1
1
1
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Bài 8
Xây dựng và phát triển văn hoá trong các thế kỉ X – XV
Chương III Việt Nam trong các thế kỉ XVI - XVIII
Bài 9
Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ
XVI – XVIII
Bài 10
Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 11
Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo
vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
Bài 12
Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI – XVIII
Chương IV Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 13
Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa
đầu thế kỉ XIX)
Bài 14
Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu
tranh của nhân dân
Bài 15
Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX
Kiểm tra
PHẦN III: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN Đ I
Chương I

Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa
cuối thế kỉ XVIII)
Bài 1
Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 2
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 3
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Chương II Các nước Âu – Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ
XX)
Bài 4
Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu
Bài 5
Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ
XIX
Bài 6
Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 7
Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng
thuộc địa
Chương III Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ
XX)
Bài 8
Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
Bài 9
Mác và ăng - ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 10
Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871
Bài 11
Quốc tế thứ hai
Bài 12
Lê - nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
Kiểm tra
Chương IV Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế
kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Bài 13
Nhật Bản
Bài 14
Ấn Độ
Bài 15
Trung Quốc
Bài 16
Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Bài 17
Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ
XX)

1
5
1
1
2
1
4
1
1
2
1
26
4
1
1
2
7
2
2
1
2
6
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
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Chương V
Bài 18
Chương VI
Bài 19
Bài 20

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Những thành tựu văn hoá thời cận đại
Những thành tựu văn hoá thời Cận đại
Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
PHẦN IV: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN Đ I (Phần từ
năm 1917 đến năm 1945)
Chương I Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
Bài 1
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh
bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
Bài 2
Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941
Chương II Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh
thế giới (1918 - 1939)
Bài 3
Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế
giới (1918 - 1939)
Bài 4
Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 5
Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 6
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
Chương III Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
(1918 - 1939)
Bài 7
Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 1939)
Bài 8
Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
(1918 - 1939)
Chương IV Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Bài 9
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Bài 10
Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm
1945)
Kiểm tra
PHẦN V: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)
Chương I Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Bài 1
Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược
Bài 2
Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân
dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Bài 3
Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam
trong những năm cuối thế kỉ XIX
Chương II Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới
thứ nhất (1918)
Bài4
Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ
nhất của thực dân Pháp
Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế
Bài 5
kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 6
(1914-1918)
Bài 7
Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
PHẦN VI: LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 ĐẾN NĂM
2000

1
1
2
1
1
12
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
11
6
2
2
2
5
1
1
2
1
15
39

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế
giới thứ hai (1945-1949)
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới
Bài 1
thứ hai từ năm (1945 -1949)
Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang
Chương II
Nga (1991-2000)
Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên Bang Nga
Bài 2
(1991-2000) (Tiếp)
Chương III Các nước Á, Phi và Mĩ la- tinh (1945-2000)
Bài 3
Các nước Đông Bắc Á
Bài 4
Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5
Các nước Châu phi và Mĩ Latinh
Chương IV Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)
Bài 6
Nước Mĩ
Bài 7
Tây Âu
Bài 8
Nhật Bản
Chương V Quan hệ quốc tế (1945- 2000)
Bài 9
Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh
Chương VI Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá
Cách mạng khoa học-Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa
Bài 10
sau thế kỉ XX
Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm
Bài 11
2000
Kiểm tra
Chương I

PHẦN VII. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000
Chương I
Bài 1
Bài 2
Chương II
Bài 3
Bài 4

Việt nam từ 1919-1930
Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925
Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930
Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Phong trào cách mạng 1930 - 1935
Phong trào dân chủ 1936 - 1939
Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng
Bài 5
Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra
đời
Chương III Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến
Bài 6
trước ngày 19 - 12-1946
Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống
Bài 7
thực dân Pháp (1946 - 1950)
Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống
Bài 8
thực dân Pháp (1951-1953)
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
Bài 9
(1953-1954)
Kiểm tra
Chương IV Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế
Bài 10
quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 –

1
1
2
2
4
1
2
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
1
33
4
2
2
6
1
1
4
9
2
3
2
2
1
7
2
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Bài 11
Bài 12
Chương V
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16

1965)
Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ
xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất
(1965 - 1973).
Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải
phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến
chống Mĩ cứu nước năm 1975.
Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ
Tổ quốc (1976-1986).
Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)
Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Kiểm tra

3
2
5
1
1
2
1
1

9.2. Thực hành
Nội dung
Bài 1. ’’yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa“ trong chiến thắng Giồng Thị
Đam _ Gò Quản Cung.

Số tiết
2

10. Phương pháp dạy và học:
Thuyết trình, thảo luận, tái hiện lại sự kiện lịch bằng việc sử dụng hình ảnh, phim
tu liệu....
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm: (do cấu tạo của học phần là giành cho học
sinh phổ thông nên sau khi nghiên cứu kết hợp với phân phối chương trình lịch sử PTTH
do bộ GD & ĐT quy định cho môn học thì có 7 cột kiểm tra 1 tiết với hình thức đề mở)
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%. (hình thức thi đề mở với thời gian
120 phút)
12. Trang thiết bị dạy học:
Sử dụng bản đồ Thế giới, bản đồ Việt Nam; máy tính, máy chiếu và các thiết bị
khác phù hợp với nội dung từng chương, bài.
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về ngành Lịch sử
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Xuất Bản 05/2012, Lịch sử 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
[2] Xuất Bản 05/2012, Lịch sử 11, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
[3] Xuất Bản 05/2012, Lịch sử 12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
[4] Lương Ninh (chủ biên) – Đinh Ngọc Bảo – Đặng Quang Minh – Nguyễn Gia
Phu – Nghiêm Đình Vỳ, Lịch sử Thế giới cổ đại, Nhà xuất bản Giáo dục
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[5] Nguyễn Gia Phu – Nguyễn Văn Ánh – Đỗ Đình Hãng – Trần Văn La, Lịch sử
Thế giới trung đại, Nhà xuất bản Giáo dục
[6] Vũ Dương Ninh – Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử Thế giới cận đại, Nhà xuất bản
Giáo dục
[7] Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử Thế giới hiện đại, Nhà xuất bản Giáo dục
[8] Trương Hữu Quýnh (chủ biên) – Phan Đại Doãn – Nguyễn Cảnh Minh, Đại
cương Lịch sử Việt Nam, Tập I, Nhà xuất bản Giáo dục
[9] Đinh Xuân Lâm (chủ biên) – Nguyễn Văn Khánh – Nguyễn Đình Lễ, Đại
cương Lịch sử Việt Nam, Tập II, Nhà xuất bản Giáo dục
[10] Lê Mậu Hãn (chủ biên) – Trần Bá Đệ - Nguyễn Văn Thư, Đại cương Lịch sử
Việt Nam, Tập III, Nhà xuất bản Giáo dục
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ĐỊA LÝ
2. Số tiết (giờ): 135 tiết
3. Thời điểm thực hiện: Năm thứ I.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 4.5 tiết/tuần, tổng số 30 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
- Góp phần hoàn thiện chương trình văn hóa phổ thông, tăng cường tư duy logic, tạo điều
kiện cho các em học sinh tiếp tục nâng cao kiến thức về lĩnh vực khoa học tự nhiên
- Củng cố và phát triển bốn năng lực chủ yếu của các em, đáp ứng mục tiêu giáo dục và
phát triển con người Việt nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Cụ thể :
+ Năng lực hành động hiệu quả trên cơ sở kiến thức kĩ năng phẩm chất được hình thành
trong quá trình học tập
+ Năng lực hợp tác phối hợp hoạt động trong học tập và đời sống.
+ Năng lực sáng tạo có thể thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.
+ Năng lực tự khẳng định mình.
- Mục tiêu kiến thức:Học sinh cần nắm được đặc điểm tài nguyên thiên nhiên, dân cư,
kinh tế và một số vấn đề được đặt ra nhằm sử dụng hợp lí tự nhiên, giảm thiểu thiên tai,
nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của thế giới, nước ta
và địa phương các em đang sống.
- Mục tiêu về kĩ năng:
+ Sử dụng bản đồ, lược đố, lát cắt, số liệu thống kê.
+ Thu thập, xử lí, trình bày thông tin địa lí
+ Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng và sự vật địa lí để ứng dụng vào thực
tiễn cuộc sống
- Về thái đô, tình cảm: góp phần cho học sinh :
+ Có tình yêu thiên nhiên con người, có ý thức hành động bảo vệ môi trường xung
quanh
+ Giàu thêm tình yêu quê hương đất nước,tin thần tự cường dân tộc và niềm tin vào
tương lai đất nước, của dân tộc.
+ Củng cố cho học sinh thế giới quan khoa học, nhân sinh quan đúng đắn, tinh thần
trách nhiệm xây dựng kinh tế- xã hội quê hương.
6. Điều kiện tiên quyết:
Để tiếp thu được kiến thức học phần này, trước đó người học cần phải có kiến thức địa lí ở
trung học cơ sở; kĩ năng đọc bản đồ, kí hiệu trong bản đồ, thu thập thông tin...
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 16 chương:
Phần I: Địa lý đại cương
Chương 1: Vũ Trụ. Các hệ quả chuyển động của Trái Đất.
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Chương 2: Cấu trúc Trái Đất. Thạch quyển
Chương 3: Khí quyển.
Chương 4: Thủy quyển.
Chương 5: Thổ nhưỡng quyển, sinh quyển. Các quy luật cảu Vỏ Trái Đất.
Chương 6: Địa lí dân cư
Chương 7: Địa lí kinh tế đại cương
Chương 8: Địa lí kinh tế ngành đại cương
Chương 9: Môi trường và phát triển bền vững
Phần II: Địa lý kinh tế- xã hội Thế giới.
Chương 10: Khái quát chung về nền kinh tế- xã hội thế giới.
Chương 11: Địa lý khu vực và quốc gia
Phần III: Địa lý Việt Nam
Chương 12: Vị Trí Địa lý. Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam.
Chương 13: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
Chương 14: Địa lý dân cư Việt Nam
Chương 15: Địa lý ngành kinh tế Việt Nam
Chương 16: Địa lý vùng kinh tế Việt Nam
+ Phần thực hành gồm có 0 bài:
8. Phân bổ thời gian (3 tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

105 tiết

30 tiết

tiết/giờ

135tiết/ giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1.
1.1
1.2
1.3

Vũ Trụ. Các hệ quả chuyển động của Trái Đất.
Khái quát về vũ trụ. Hệ mặt Trời. Trái Đất trong hề Mặt Trời.
Các hệ quả chuyển động của Trái Đất.
Bài tập áp dụng các hệ quả chuyển động của Trái Đất

Chương 2. Cấu trúc Trái Đất. Thạch quyển
2.1
2.2
2.3
Chương 3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cấu trúc Trái Đất. Thạch quyển. Tuyết Kiến tạo mảng
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
Khí quyển.
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Sự phân bố khí áp
Một số loại gió chính
Mưa

Số tiết
6

3

6
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3.5 Đọc bản đồ các đới khí hậu. Phân tích biểu đồ các kiểu khí hậu
Chương 4 Thủy quyển.
4.1 Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất
Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy và chế độ nước
4.2
sông
4.3 Các con sông lớn trên Trái Đất
4.5 Sóng. Thủy triều. Dòng biển.
4.6 Phân tích chế độ nước sông
Chương 5
Thổ nhưỡng quyển, sinh quyển. Các quy luật cảu Vỏ Trái
Đất.
5.1 Thổ nhương quyển
5.2 Sinh quyển
5.3 Các quy luật của Vỏ Trái Đất
Chương 6

Địa lí dân cư đại cương

6.1 Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới
6.2 Cơ cấu dân số
6.3 Phân bố dân cư. Mạng lưới quần cư và đô thị hóa
Phân tích bản đồ dân cư thế giới. Phân tích bản số liệu và vẽ
6.4
biểu đồ về tình hình dân số thế giới.
Chương 7 Địa lí kinh tế đại cương
7.1 Các nguồn lực phát triển kinh tế
7.2 Cơ cấu nền kinh tế
Chương 8 Địa lí các ngành kinh tế đại cương
8.1 Ngành nông nghiệp
8.2 Ngành công nghiệp
8.3 Ngành Dịch vụ
8.4 Bài tập vẽ và phân tích biểu đồ các ngành kinh tế thế giới.
Chương 9 Môi trường và phát triển bền vững
9.1 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
9.2 Môi trường và phát triển bền vững
Viết báo cáo ngắn về biến đổi khí hậu toàn cầu và ô nhiễm môi
9.3
trường.
Chương 10 Khái quát chung về nền kinh tế- xã hội thế giới.
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của các
10.1
nhóm nước
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri
10.2
thức
10.3 Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
10.4 Một số vấn đề mang tính toàn cầu
10.5 Một số vấn đề châu lục và khu vực
Chương 11 Địa lý khu vực và quốc gia
11.1 Hoa Kì
11.2 Nhật Bản
11.3 Trung Quốc
11.4 Liên Ban Nga
11.5 EU
11.6 ASEAN

6

3

6

3

18

6

9

12
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Chương 12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Chương 13
13.1
13.2
Chương 14
14.1
14.2
14.3
14.4
Chương 15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
Chương 16
16.1
16.2
16.3
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
Chương 17
17.1
17.2

Vị Trí địa lý. Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam.
Vị trí địa lí. Phạm vi lãnh thỗ
Ý nghĩa của vị trí địa lí
Địa hình
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Phân hóa thiên nhiên đa dạng
Phân tích bảng số liệu, bản đồ về phân hóa thiên nhiên.
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên Việt Nam
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Đại lí dân cư
Đặc điểm dân số. Phân bố dân cư
Lao động. Việc làm
Đô thị hóa
Bài tập: Vẽ biểu đồ,phân tích bản số liệu về dân số và địa lí
ngành kinh tế Việt Nam
Địa lý ngành kinh tế Việt Nam
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
Bài tập: Vẽ biểu đồ,phân tích bản số liệu về dân số và địa lí
ngành kinh tế Việt Nam
Địa lý vùng kinh tế Việt Nam
Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ
Vùng Đồng bằng sông Hồng
Phân tích mối quan hệ về dân số và sản xuất lương thực Đồng
bằng sông Hồng
Vùng Bắc Trung Bộ
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Vùng Tây Nguyên
Bài tập:So sánh cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc
lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông, các
đảo và quần đảo
Các vùng kinh tế trọng điểm
Tìm hiểu địa lí tỉnh Đồng Tháp
Hướng dẫn mẫu, thu thập thông tin
Xử lí kết quả, viết báo cáo, trình bày

12

3

6

18

15

3

9.2. Thực hành: không
10. Phương pháp dạy và học:
- Vấn đáp
- Nêu vấn đề
- Thảo luận nhóm
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- Phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp động não, dạy học theo tình huống.....
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Các đầu đọc VCD, đầu đọc video và tivi để có thể khai thác điã hình, phim trong quá
trình dạy
- Phòng bộ môn nên có Projector.
- Các lược đồ, bản đồ treo tường theo chương trình của bộ GD và đào tạo theo ba cấp
học.
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về sư phạm Địa lý
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Lê Bà Thảo (1988), Cơ sở địa lí tự nhiên , Nhà xuất bản Giáo dục
[2] Nguyễn Trọng Hiếu (2010), Địa lí tự nhiên đại cương, Nhà xuất bản Đại học sư phạm
[3] Nguyễn Minh Tuệ (2012), Địa lí kinh tế- xã hội đại cương, Nhà xuất bản Đại học sư
phạm
[4] Bùi hải Yến (2010), Địa lí kinh tế- xã hội thế giới, Nhà xuất bản Đại học sư phạm
[5] Trần Văn Tùng (1998), Dự báo vấn đề toàn cầu, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội
[6] Vũ Quốc Lập (2012), Địa lí tự nhiên Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học sư phạm
[7] Đặng Duy Lợi (2011), Địa lí tự nhiên Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học sư phạm
[8] Lê Thông (2012), Địa lí kinh tế- xã hội Việ Nam, Nhà xuất bản Đại học sư phạm
[9] Nguyễn Đức Vũ (2009), Tư liệu dạy học địa lí 1, Nhà xuất bản Giáo dục
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75 tiết/ 05 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 5 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
5.1. Giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và lòng trân trọng
đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân
dân Việt Nam; về nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, phòng
chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với
cách mạng Việt Nam.
5.2. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để đáp ứng yêu cầu xây dựng,
củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẳn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
6. Điều kiện tiên quyết:
7. Mô tả học phần:
Môn học trang bị cho người học những kiến thức cần thiết về quốc phòng – an
ninh, một số nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình
hình mới, bao gồm những nội dung chủ yếu về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị
động viên, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hội, xây dựng phong trào toàn dâ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Rèn luyện các kỹ năng đội ngũ, thực hành bắn súng tiểu liên AK; huấn luyện
những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh, hành động của từng người trong
công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.
8. Phân bổ thời gian: 75 tiết
Lý thuyết
Bài tập
Thực hành, thực tập
51
24
9. Nội dung chi tiết học phần:
Học Phần I: Công tác quốc phòng, an ninh.

Tổng số
75

Thời gian
TT
1
2
3
4

Tên bài
Phòng chống chiến lược ‘‘diễn biến hòa bình“, bạo loạn lật
đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ
cao
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động
viên và động viên công nghiệp quốc phòng
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Số
tiết
6

Lý
thuyết
6

6

6

7

7

6

6

Thực
hành

48

5

6
7
8

Một số nội dung bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh
phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo
chống phá cách mạng Việt Nam
Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội
Cộng

5

5

5

5

5
5

5
5

45
tiết

45 tiết

Học phần II: Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
Thời gian
TT
1
2
3

Tên bài
Từng người trong chiến đấu tiến công
Từng người trong chiến đấu phòng ngự
Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
Cộng:

Số tiết
5
5
20
30 tiết

Lý
Thuyết
1
1
4
6 tiết

Thực
hành
4
4
16
24 tiết

10. Phương pháp dạy và học:
- Lý thuyết kết hợp vừa giới thiệu nội dung vừa làm động tác mẫu.
- Thực hành.
11. Đánh giá học phần :
- Điểm kiểm tra trọng số 40 %
+Kiểm tra thường xuyên hệ số 1: 02 cột
+ Kiêm tra định kỳ hệ số 2: 03 cột
- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 60 %
- Hình thức thi : Tự luận
- Thời gian thi : 90 phút
12. Trang thiết bị dạy học: Tranh ảnh, súng tiểu liên AK, súng trường CKC, lựu đạn...
và một số trang thiết bị khác.
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ Đại học có chứng chỉ giáo viên GDQP-AN lớp 06
tháng trở lên.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Giáo dục quốc phòng – An ninh dùng cho HS các trường trung cấp
chuyên nghiệp (tập một, tập hai), Nhà xuất bản giáo dục.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH
2. Số tiết (giờ)/đvht: (74 LT + 46 TH )/08 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I
4. Thời gian: 8 tiết/tuần , tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
5.1. Giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và lòng trân trọng
đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân
dân Việt Nam; về nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, phòng
chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với
cách mạng Việt Nam.
5.2. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để đáp ứng yêu cầu xây dựng,
củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẳn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
6. Điều kiện tiên quyết:
7. Mô tả học phần:
Môn học trang bị cho người học những kiến thức cần thiết về quốc phòng – an
ninh, một số nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình
hình mới, bao gồm những nội dung chủ yếu về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị
động viên, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hội, xây dựng phong trào toàn dâ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Rèn luyện các kỹ năng đội ngũ, thực hành bắn súng tiểu liên AK; huấn luyện
những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh, hành động của từng người trong
công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.
8. Phân bổ thời gian: 120 tiết
Lý thuyết
74

Bài tập

Thực hành, thực tập
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Tổng số
120

9. Nội dung chi tiết học phần:
Học phần I: Bổ sung kiến thức giáo dục quốc phòng – an ninh trung học phổ
thông.
Thời gian
TT

Tên bài

1
2

Đội ngũ từng người không có súng
Đội ngũ đơn vị
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc
Việt Nam
Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của
thanh niên

3
4

Số tiết Lý thuyết Thực hành
6
1
5
6
1
5
5
5
4

4

50

5
6
7
8
9
10

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân
Gới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường
CKC
Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
Các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến
trường
Lợi dụng địa hình địa vật
Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh
trong phòng chống ma túy
Cộng

4

4

8

2

6

3
4

1
1

2
3

2
3

1
3

1

45 tiết

23 tiết

22 tiết

Học Phần II: Công tác quốc phòng, an ninh.
Thời gian
Tên bài
TT

1

2

3

4

5

6
7
8

Số tiết

Phòng chống chiến lược ‘‘diễn biến hòa bình“,
6
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với
cách mạng Việt Nam
Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ
6
khí công nghệ cao
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng
7
dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc
phòng
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên
6
giới quốc gia
Một số nội dung bản về dân tộc, tôn giáo và
5
đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề
dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam
Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc
5
gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
5
Tổ quốc
Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống
5
tội phạm và tệ nạn xã hội
Cộng
45 tiết

Lý
thuyết
6

Thực
hành

6
7

6
5

5
5
5
45 tiết

Học phần III: Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
TT

Tên bài

Thời gian
Số tiết

Lý

Thực
51

1
2
3

Từng người trong chiến đấu tiến công
Từng người trong chiến đấu phòng ngự
Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
Cộng:

5
5
20
30 tiết

Thuyết
1
1
4
6 tiết

hành
4
4
16
24 tiết

10. Phương pháp dạy và học:
- Lý thuyết kết hợp vừa giới thiệu nội dung vừa làm động tác mẫu.
- Thực hành.
11. Đánh giá học phần :
- Điểm kiểm tra trọng số 40 %
+Kiểm tra thường xuyên hệ số 1: 03 cột
+ Kiêm tra định kỳ hệ số 2: 05 cột
- Điểm thi kết thúc học phần trọng số 60 %
- Hình thức thi : Tự luận
- Thời gian thi : 90 phút
12. Trang thiết bị dạy học: Tranh ảnh, súng tiểu liên AK, súng trường CKC, lựu đạn...
và một số trang thiết bị khác.
13. êu cầu về giáo viên (trình độ, năng lực, kinh nghiệm...): Trình độ Đại học có chứng
chỉ giáo viên GDQP-AN lớp 06 tháng trở lên.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Giáo dục quốc phòng – An ninh dùng cho HS các trường trung cấp
chuyên nghiệp (tập một, tập hai), Nhà xuất bản giáo dục.

52

CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
2. Số tiết (giờ)/đvht: ( 55 LT + 20 TL)/ 5 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ I
4. Thời gian: Số tiết/tuần: 5 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Về kiến thức:
- Trình bày được nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận Chủ
nghĩa Mác- Lênin.
- Trình bày được nguồn gốc, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trình bày được nội dung cơ bản về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam qua các thời kỳ ( Nhất là đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay).
Về kỹ năng:
- Bước đầu hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận Chủ
Nghĩa Mác- Lênin, vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện công tác sau này.
- Hình thành bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người học
sinh tốt, công dân tốt.
Về thái độ:
- Cũng cố niềm tin tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
và con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện đóng góp tích cực vào
thắng lợi của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.
- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người lao động tốt,
người kỹ thuật viên tốt.
6. Điều kiện tiên quyết:
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 5 chương: 55 tiết
Chương mở đầu: Nhập môn Giáo dục chính trị
Chương 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chương 3: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động
tốt
+ Phần thảo luận: Thảo luận nội dung 4 chương: 20 tiết
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết
55 tiết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

20 tiết (thảo luận)

75 tiết
53

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương
mở đầu.
MĐ.1.

MĐ.2.

MĐ.3

Chương 1

1.1.

1.2.

1.3
Chương 2

2.1

2.2

NHẬP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Số tiết
2LT

KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP
MĐ.1.1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu môn học
MĐ.1.2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu, học tập
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
MĐ.2.1. Áp dụng các phương pháp học tập tích cực
MĐ.2.2. Việc học tập cần liên hệ với nghề nghiệp tương lai và
thực tiễn cuộc sống
Ý NGHĨA HỌC TẬP
MĐ.3.1. Góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận
khoa học
MĐ.3.2. Bồi dưỡng nhận thức, năng lực hành động và rèn luyện
đạo đức
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

15LT +
5 TL

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ
NGHĨA MÁC - LÊNIN
1.1.1. Khái niệm và các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin
1.1.2. Cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.3. Quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác –
Lênin
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
1.2.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch
sử
1.2.2. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
1.2.3. Lý luận về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin
VAI TRÒ CỦA CNML Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
CNML
1.3.1. Vai trò của CNML
1.3.2. Ý nghĩa của việc học tập CNML
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

7 LT +
3 TL

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.1.1. Khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
2.2.2. Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc
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2.3
Chương 3
3.1

3.2

3.3
Chương 5

5.1

5.2

2.2.4. Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
2.2.5. Tư tưởng về văn hoá và đạo đức
GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.3.1. Giá trị lý luận
2.3.2. Giá trị thực tiễn
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
28 LT
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
+10 TL
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
3.1.1. Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
3.1.2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG THỜI KỲ
TRƯỚC ĐỔI MỚI NĂM 1986
3.2.1. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
3.2.2. Đường lối cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)
3.2.3. Đường lối cách mạng Việt Nam (1975 - 1986)
ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC (1986 nay)
3.3.1. Khái quát tiến trình đổi mới (từ năm 1986 đến nay)
3.3.2. Đường lối đổi mới trên các lĩnh vực
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH
3 LT +
NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
2 TL
QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO
ĐỘNG TỐT
5.1.1. Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành
người công dân tốt
5.1.2. Người lao động tốt
HỌC TẬP VÀ LÀM TH O TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, TU DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN
TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO
ĐỘNG TỐT
5.2.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức HCM
5.2.2. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh

10. Phương pháp dạy và học:
Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, tăng cường thảo luận, đối thoại kết hợp
với nhiều phương pháp hiện đại khác.
11. Đánh giá học phần:
Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1: 2 cột
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2: 1 cột
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận
Thời gian thi: 90 phút
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12. Trang thiết bị dạy học: Các loại phương tiện , đồ dùng dạy học truyền thống và
hiện đại.
13. êu cầu về giáo viên: Giáo viên có trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp ở những
ngành hoặc chuyên ngành lý luận chính trị. Đối với giáo viên không tốt nghiệp ở trường
sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: (HN – 2010), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới
(Đại hội VI,VII,VIII, IX, X), Nxb CTQG.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết Trung ương khóa X.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 3,
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.
[4] Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 1 đến tập 12),HN. 1995. Nxb. CTQG,
[5] Các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo TW
[6] Giáo trình các môn lý luận chính trị (dùng trong các trường đại học, cao đẳng).
[7] Các tài liệu tham khảo khác liên quan đến môn học Giáo dục chính trị.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
2. Số tiết (giờ)/đvht: ( 65 LT + 25 TL)/ 6 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ I
4. Thời gian: 06 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Về kiến thức:
- Trình bày được nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận Chủ
nghĩa Mác- Lênin.
- Trình bày được nguồn gốc, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trình bày được nội dung cơ bản về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam qua các thời kỳ ( Nhất là đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay).
Về kỹ năng:
- Bước đầu hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận Chủ
Nghĩa Mác- Lênin, vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện công tác sau này.
- Hình thành bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người học
sinh tốt, công dân tốt.
Về thái độ:
- Cũng cố niềm tin tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
và con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện đóng góp tích cực vào
thắng lợi của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.
- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người lao động tốt,
người kỹ thuật viên tốt.
6. Điều kiện tiên quyết:
7. Mô tả học phần
Chương trình môn học Giáo dục chính trị được xây dựng dùng chung cho 2 hệ
tuyển học sinh tốt nghiệp PTHT và THCS.
+ Phần lý thuyết gồm có 6 chương: 65 tiết
Chương mở đầu: Nhập môn Giáo dục chính trị
Chương 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chương 3: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 4: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân.
Chương 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động
tốt
+ Phần thảo luận: Thảo luận nội dung 5 chương: 25 tiết
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
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Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

65 tiết

25 tiết (thảo luận)

Tổng số
90 tiết

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương
mở đầu.

NHẬP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Số tiết
2LT

KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP
MĐ.1.

MĐ.1.1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu môn học
MĐ.1.2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu, học tập

MĐ.2.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
MĐ.2.1. Áp dụng các phương pháp học tập tích cực
MĐ.2.2. Việc học tập cần liên hệ với nghề nghiệp tương lai và
thực tiễn cuộc sống
Ý NGHĨA HỌC TẬP
MĐ.3.1. Góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận

MĐ.3

Chương 1

khoa học
MĐ.3.2. Bồi dưỡng nhận thức, năng lực hành động và rèn luyện
đạo đức
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

15LT +
5 TL

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ
NGHĨA MÁC - LÊNIN
1.1.1. Khái niệm và các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác 1.1.

1.2.

Lênin
1.1.2. Cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin
1.1.3. Quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác –
Lênin
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
1.2.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch
sử
1.2.2. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
1.2.3. Lý luận về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin

1.3

VAI TRÒ CỦA CNML Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
CNML
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1.3.1. Vai trò của CNML
1.3.2. Ý nghĩa của việc học tập CNML
Chương 2

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

7 LT +
3 TL

CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
2.1

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.1.1. Khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.2. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

2.2

2.3

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
2.2.2. Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc
2.2.4. Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
2.2.5. Tư tưởng về văn hoá và đạo đức
GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.3.1. Giá trị lý luận
2.3.2. Giá trị thực tiễn

Chương 3

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

3.1

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
3.1.1. Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
3.1.2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

3.2

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG THỜI KỲ TRƯỚC
ĐỔI MỚI NĂM 1986
3.2.1. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
3.2.2. Đường lối cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)
3.2.3. Đường lối cách mạng Việt Nam (1975 - 1986)

3.3

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC (1986 nay)
3.3.1. Khái quát tiến trình đổi mới (từ năm 1986 đến nay)
3.3.2. Đường lối đổi mới trên các lĩnh vực

Chương 4

4.1

BỔ TRỢ KIẾN THỨC GIÁO DỤC CÔNG DÂN

28 LT
+10 TL

10 LT
+5 TL

Môi trường và bảo vệ môi trường.
4.1.1 Môi trường và thực trạng bảo vệ môi trường ở nước ta
hiện nay
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4.1.2 Đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường
Cá nhân, tập thể và xã hội
4.2.1 Cá nhân và tập thể
4.2.2 Cá nhân và xã hội

4.2

Chính sách dân số và giải quyết việc làm
4.3.1 Chính sách dân số
4.3.2 Chính sách giải quyết việc làm

4.3

Chương 5

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH
NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT

3 LT +
2 TL

QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO
ĐỘNG TỐT
5.1

5.1.1. Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành
người công dân tốt
5.1.2. Người lao động tốt
HỌC TẬP VÀ LÀM TH O TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH, TU DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN TRỞ
THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG

5.2

TỐT
5.2.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức HCM
5.2.2. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh

10. Phương pháp dạy và học:
Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, tăng cường thảo luận, đối thoại kết hợp với
nhiều phương pháp hiện đại khác.
11. Đánh giá học phần:
Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1: 2 cột
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2: 1 cột
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận
Thời gian thi: 90 phút
12. Trang thiết bị dạy học: Các loại phương tiện , đồ dùng dạy học truyền thống và
hiện đại.
13. êu cầu về giáo viên: Giáo viên có trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp ở những
ngành hoặc chuyên ngành lý luận chính trị. Đối với giáo viên không tốt nghiệp ở trường
sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm.
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14. Tài liệu tham khảo:
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: (HN – 2010), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới
(Đại hội VI,VII,VIII, IX, X), Nxb CTQG.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết Trung ương khóa X.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 3,
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.
[4] Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 1 đến tập 12),HN. 1995. Nxb. CTQG,
[5]Các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo TW.
[6] Giáo trình các môn lý luận chính trị (dùng trong các trường đại học, cao đẳng).
[7] Các tài liệu tham khảo khác liên quan đến môn học Giáo dục chính trị.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần:

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2. Số tiết (giờ)/đvht: 60 tiết / 2 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ I
4. Thời gian: 4 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Sau khi học xong học phần này sinh viên biết được một số động tác và kỹ thuật cơ
bản của các môn điền kinh. Bên cạnh đó với học phần tự chọn sinh viên có thể chọn
những môn thể thao mình thích để luyện tập.
Với những kĩ năng có được sinh viên có thể tự luyện tập ngoài giờ học, giúp tăng
cường sức khoẻ để học tập tốt hơn.
6. Điều kiện tiên quyết:
7. Mô tả học phần: Gồm 2 phần.
- Học phần chung: chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy cao kiểu nằm
nghiêng, nhảy xa kiểu ưỡn thân.
- Học phần tự chọn: Bóng chuyền, bóng đá, bơi lội...
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

60 tiết

2 đvht

9. Nội dung chi tiết học phần:
Nội dung
Học phần bắt buộc: Điền kinh
Bài 1: Chạy cự ly ngắn

Số tiết
40

Xuất phát, chạy lao sau xuất phát,

10

chạy giữa quãng, về đích.
Bài 2: Chạy cự ly trung bình.

- Xuất phát, chạy lao sau xuất phát,

10

chạy giữa quãng, về đích.
- Kỹ thuật đánh tay theo đường vòng
và cách hít thở trong khi chạy.
Bài 3: Nhảy cao kiểu nằm
nghiêng.

- Có 4 giai đoạn: Chạy đà, giậm nhảy,

10

trên không, tiếp đất ( hố cát, nệm )
Bài 4: Nhảy xa kiểu ưỡn thân.

- Có 4 giai đoạn: Chạy đà, giậm nhảy,

10

trên không, tiếp đất ( hố cát, nệm )
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Học phần tự chọn

Tư thế và kỹ thuật các môn: Bóng

20

đá, bóng chuyền, bơi lội…
10. Phương pháp dạy và học:
- Phương pháp trình diễn làm mẫu.
- Phương pháp dạy thực hành 4 bước.
11. Đánh giá học phần :
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
Hình thức thi kết thúc học phần: thực hành
12. Trang thiết bị dạy học:
Một số dụng cụ được sử dụng giảng dạy như: bàn đạp chạy ngắn, xà, nhảy cao, hố
cát, sân bóng đá, bóng chuyền…
13. êu cầu về giáo viên: Cử nhân Giáo Dục Thể Chất.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Điền kinh – sách giáo khoa dùng cho sinh viên Đại học TDTT (2000), nhà xuất
bản TDTT.
[2] Nguyễn Thiệt Tình (1997), Huấn luyện và giảng dạy Bóng đá, Nhà xuất bản
TDTT.
[3] Trần Ca Giai (2007), Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật Cầu lông -, Nhà XB
TDTT.
[4] Nhậm Minh (2009), Tôi yêu thể thao – Bơi lội, , NXB Mỹ Thuật.
[5] Vương Nhược Lỗ (2009), Tôi yêu thể thao – Bóng bàn, NXB Mỹ Thuật.
[6] Dương Tuyết – Cát Lợi(2009), Tôi yêu thể thao – Bóng chuyền, NXB Mỹ
Thuật.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TIN HỌC
2. Số tiết (giờ)/đvht: (30 LT+60 TH) / 04 đvht
3. Thời điểm thực hiện:Học kỳ thứ I.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 6 tiết/tuần, tổng số: 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học xong học phần này, người học có khả năng:
 Soạn thảo những văn bản đơn giản như như mẫu công văn, hợp đồng, thơ mời,
đơn từ … hoặc một luận văn tốt nghiệp trên Microsoft Word.
 Thiết kế các bài trình diễn về giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm hoặc luận
văn tốt nghiệp trên Microsoft Power Point
 Có thói quen ứng dụng xcel vào các bài toán thông thường trong thực tế như là:
thống kê, quản lý, lập dự toán, …
 Tự rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và thẩm mỹ trong công việc.
6. Điều kiện tiên quyết: Không yêu cầu.
7. Mô tả học phần:
Phần lý thuyết gồm có 4 phần :
Phần 1 : Microsoft Word
Phần 2: Microsoft Excel
Phần 3: Microsoft Power Point
Phần 4: Chuyên đề
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

30

0

60

90

9. Nội dung chi tiết học phần:
9.1. Lý thuyết:
Nội dung
Phần 1.
Chương 1:

Số tiết

MICROSOFT WORD
XỬ LÝ VĂN BẢN

3

1.1. Định dạng Page setup và In ấn.
1.2. Chèn ký tự symbol và định dạng font chữ
1.3. Định dạng đoạn văn bản(Paragraph)
Chương 2. TẠO BẢNG VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG
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2.1. Tạo Bảng Biểu
2.2. Di chuyển trong bảng
2.3. Hiệu chỉnh bảng biểu
2.4. Sắp xếp trong bảng
2.5. Trình bày và trang trí bảng biểu
2.6. Tạo viền và phủ bóng các ô bên trong bảng
Chương 3. HÌNH ẢNH, TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN

3

3.1. Chèn hình ảnh vào văn bản
3.2. Tạo chữ nghệ thuật bằng WordArt
3.3. Vẽ hình (AUTOSHAP )
3.4. Kỹ thuật gõ nhanh văn bản
Chương 4. TRỘN THƯ

2

4.1. Khái niệm
4.2. Trộn File
4.2.1. Chuẩn bị
4.2.2.

Trộn file

Phần 2. MS POWERPOINT
Chương 1

GIỚI THIỆU POW RPOINT

1

1.1. Giới thiệu
1.2. Khởi động
1.3. Giao diện PowerPoint
1.4. Thoát
Chương 2. CÁCH TRÌNH BÀY VÀ CÁC THAO TÁC TRÊN TẬP TIN

1

2.1 Tạo mới một tập tin
2.2 Tạo thêm 1 Slide mới
2.3 Chèn thêm Slide từ những tập tin khác (Insert Slide from File)
2.4 Thay đổi vị trí của các Slide
2.5 Xóa Slide
2.6 Sao chép Slide
2.7 Mở một tập tin có sẳn
2.8 Lưu tập tin dạng PowerPoint Show (*.pps)
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2.9 Cách trình bày nội dung và định dạng văn bản trên PowerPoint
Chương 3.

HÌNH ẢNH, ÂM THANH VÀ BIỂU ĐỒ

1

3.1. Vẽ hình
3.2. Chèn hình ảnh
3.3. Chèn sơ đồ tổ chức
3.4. Chèn biểu đồ
3.5. Chèn phim và âm thanh
Chương 4.
4.1.

THIẾT LẬP NỀN CHO CÁC SLID

1

Design Template (Chọn nền cho các Slide)

4.2.

Background (Tự thiết kế nền cho slide)
Chương 5.
THIẾT LẬP CÁC HIỆU ỨNG VÀ LIÊN KẾT
5.1

2

Mở cửa sổ Custom Animation (cửa sổ để tạo hiệu ứng )

Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (Custom
5.2 Animation)
Thay đổi thứ tự của hiệu ứng
5.3
Thay đổi hiệu ứng
5.4
Bỏ hiệu ứng cho đối tượng
5.5
Tạo hiệu ứng âm thanh
5.6
5.7 Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các Slide (Slide Transition)
5.8 Tạo liên kết
Tạo hiệu ứng Trigger
5.9
Phần 3. MICROSOFRT EXCEL
Chương 1 LÀM QU N VỚI MS - EXCEL

1

1.1. Giới thiệu
1.2. Khởi động excel
1.3. Cửa sổ bảng tính
1.4. Thoát khỏi xcel
1.5. Các thao tác với tập tin bảng tính
Chương 2

XỬ LÍ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH

1

2.1. Các kiểu dữ liệu
2.1.1. Kiểu số (number
2.1.2. Kiểu chuỗi
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2.1.3. Kiểu ngày tháng năm
2.1.4. Kiểu logic
2.1.5. Kiểu công thức (formulas)
2.2. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
2.2.1. Cách nhập dữ liệu
2.2.2. Chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu
2.2.3. Cách nhập số thứ tự
Chương 3

ĐỊNH DẠNG VÀ TÍNH TOÁN

1

3.1. Định dạng dữ liệu
3.2. Các toán tử trong xcel
3.3. Địa chỉ tương đối , tuyệt đối và hỗn hợp trong ô
3.4. Cách lập công thức
3.5. Liên kết dữ liệu
3.5.1. Liên kết dữ liệu giữa các bảng tính trong cùng một tập tin bảng
tính
3.5.2. Liên kết dữ liệu giữa các tập tin bảng tính
Chương 4

MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG

2

4.1. Hàm
4.2. Các hàm thống kê
4.3. Các hàm Logic
4.4. Các hàm ký tự
4.5. Các hàm Toán học
4.6. Các hàm ngày tháng năm
4.7. Hàm tìm kiếm và tham chiếu
Chương 5

QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

1

5.1. Khái niệm cơ bản
5.2. Sắp xếp dữ liệu
5.3. Trích lọc dữ liệu
5.4. Các hàm cơ sở dữ liệu
5.5. Tổng kết theo nhóm
Chương 6

CHÈN HÌNH ẢNH - BIỂU ĐỒ VÀ IN ẤN

1

6.1. Chèn hình ảnh vào bảng tính
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6.2. Biểu đồ
6.3. In bảng tính
6.3.1. Chọn khổ giấy
6.3.2. Canh lề giấy in
6.3.3. Tạo tiêu đề đầu hoặc cuối cho mỗi trang in
6.3.4. Định vùng in và tiêu đề bảng tính
6.3.5. Xem trước khi in
6.3.6. In bảng tính
Phần 4. CHUYÊN ĐỀ

6

1. Bảng chấm công trong công trình xây dựng
2. Tính công tác phí tại các đơn vị
3. Thu tiền đặt bàn tiệc ở khách sạn
4. Thống kê trên phiếu khảo sát môn học
5. Quản lý nhập hàng, công nợ vật tư xây dựng nhà
6. Quản lý thu học phí tại Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học
9.2. Thực hành:
Nội dung

Số tiết

Phần 1. MICROSOFT WORD
Chương 1. XỬ LÝ VĂN BẢN

6

1.1. Mẫu văn bản Quyết định
1.2. Mẫu văn bản Công văn
1.3. Hợp đồng điện toán
1.4. Hợp đồng điện toán
1.5. Đơn xin đăng ký học phần
Chương 2. TẠO BẢNG VÀ ĐỊNH DẠNG BẢNG

3

2.1. Hiệu lệnh thi tuyển sinh
2.2. Thời khoá biểu
2.3. Lịch thi
2.4. Phiếu kiểm tra
2.5. Bảng phân công công tác
2.6. Báo cáo lao động thu nhập
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Chương 3. HÌNH ẢNH, TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN

6

3.1. Thiết kế bìa đồ báo cáo, đồ án tốt nghiệp
3.2. Thiết kế bài báo cáo thực tập hoặc tốt nghiệp
Chương 4. TRỘN THƯ

2

4.1. Thơ mời
4.2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp
4.3. Giấy khen
Phần 2. MS POWERPOINT

13

1. Trình bày Báo cáo tốt nghiệp
2. Mẫu giới thiệu sản phẩm
3. Mẫu quảng cáo sản phẩm
Phần 3. MICROSOFRT EXCEL

18

1. Bảng dự trù vật tư
2. Bảng danh sách nhân viên
3. Bảng kết quả học tập
4. Bảng báo cáo tình hình nhập xuất vật tư
5. Bảng lương cán bô công nhân viên
6. Bảng chiết suất tính giờ qui đổi
7. Báo cáo nhập hàng
Phần 4. CHUYÊN ĐỀ

12

1. Bảng chấm công trong công trình xây dựng
2. Tính công tác phí tại các đơn vị
3. Thu tiền đặt bàn tiệc ở khách sạn
4. Thống kê trên phiếu khảo sát môn học
5. Quản lý nhập hàng, công nợ vật tư xây dựng nhà
6. Quản lý thu học phí tại Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học
10. Phương pháp dạy và học:
 Sử dụng máy chiếu và bảng phấn.
 Chuẩn bị trước cho mỗi học sinh một tài liệu bài giảng học phần Tin học ứng dụng
để giảm bớt thời gian ghi chép trên lớp.
 Trong quá trình luyện tập, giáo viên theo dõi và kiểm tra kết qủa các bài thực hành
mà người học đã được giao.
11. Đánh giá học phần : Điểm học phần bao gồm:
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- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2;
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%
12. Trang thiết bị dạy học:
Trang thiết bị tối thiểu cho một lớp 25 học sinh:
 Phòng lý thuyết: 01 Laptop, 01 máy chiếu và 01 màn chiếu;
 Phòng thực hành: 26 máy tính nối mạng LAN, có cài đặt các phần mềm phục vụ
thực hành;
 Hệ thống bài tập, bài thực hành phục vụ cho dạy và học;
 01 đường ADSL kết nối mạng Internet.
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về Công nghệ thông tin
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Thanh Tùng - Võ Thị Tố Hoàng - Đỗ Thị Trúc Mai - Nguyễn Thùy Trang,
bài giảng TIN HỌC ỨNG DỤNG, Trường CĐCĐ Đồng Tháp
[2] Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Hùng, MS PowerPoin, NXB Thống kê
[3] Nguyễn Tiến - Trương Cẩm Hồng, Giáo trình MS Excel 2002
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHÁP LUẬT
2. Số tiết (giờ)/đvht: (26LT + 4TL)/ 2 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ I
4. Thời gian: 2 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Về kiến thức:
- Trình bày được nội dung cơ bản nhất nhà nước và pháp luật
- Nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên
- Giúp người học xác định hành vi vi phạm luật và trách nhiệm pháp lý phải gánh
chịu khi vi phạm pháp luật
- Trang bị cho người học những nội dung cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam
- Trình bày những kiến thức cơ bản về tham nhũng và góp phần phòng, chống
tham nhũng.
Về kỹ năng:
- Tạo cho sinh viên hiểu được nền tảng cơ bản về pháp luật. Từ đó, hình thành ý
thức sống và làm việc theo pháp luật.
- Thực hành pháp luật, nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa
Về thái độ:
- Tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật
- Góp phần phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự xã hội.
6. Điều kiện tiên quyết: : Học xong chương trình THPT
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 6 chương:
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước
Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật
Chương 3: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
Chương 4: Ý thức pháp luật và pháp chế XHCN
Chương 5: Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Chương 6: Pháp luật về Phòng chống tham nhũng
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

26 tiết

Thực hành, thực tập
4 tiết (thảo luận)

Tổng số
30 tiết

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
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Nội dung
Chương 1.
1.1.

1.2.

MỘT SỐ V N ĐỀ C BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC
1.1.1. Bản chất của nhà nước
1.1.2 Đặc trưng của nhà nước
CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC, BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
1.2.1. Chức năng của Nhà nước
1.2.2. Bộ máy nhà nước
1.2.3. Nhà nước pháp quyền

Chương 2.

Số tiết
3 LT

MỘT SỐ V N ĐỀ C BẢN VỀ PHÁP L ẬT
BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP
LUẬT
2.1.
2.1.1. Bản chất của pháp luật
2.1.2 Đặc trưng của pháp luật
2.1.3 Vai trò của pháp luật
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
2.2.1. Khái niệm
2.2.
2.2.2. Hệ thống cấu trúc
2.2.3. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
THỰC HIỆN PHÁP L ẬT, VI PH M PHÁP L ẬT,
Chương 3
TRÁCH NHIỆM PHÁP L
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
3.1
3.1.1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật
3.1.2. Áp dụng pháp luật
VI PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
3.2
3. 2.1. Vi phạm pháp luật
3.2.2. Trách nhiệm pháp lý

2 LT

Chương 4

2 LT
+ 2TL

THỨC PHÁP L ẬT VÀ PHÁP CHẾ XHCN

Ý THỨC PHÁP LUẬT
4.1.1. Khái niệm ý thức pháp luật
4.1
4.1.2. Cấu trúc ý thức pháp luật
4.1.3. Nâng cao ý thức pháp luật
PHÁP CHẾ X HỘI CHỦ NGHĨA (XHCN)
4.2.1. Khái niệm pháp chế XHCN
4.2
4.2.2. Yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN
4.2.3. Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN
CÁC NGÀNH L ẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP L ẬT
Chương 5
VIỆT NAM
LUẬT HIẾN PHÁP
5.1.1 Khái niệm
5.1.2 . Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của ngành Luật
5.1
Hiến pháp
5.1.3 . Một số chế định cơ bản của Hiến pháp 2013
5.1.4 . Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam theo HP2013
LUẬT HÀNH CHÍNH
5.2
5.2.2 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của

3 LT

12 LT
+2 TL
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ngành Luật hành chính
5.2.3 Quan hệ pháp luật hành chính
5.2.4 Quản lý hành chính nhà nước
5.2.5 Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
LUẬT LAO ĐỘNG
5.3.1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của
5.3
ngành Luật lao động
5.3.2. Một số chế định cơ bản của Luật Lao động
LUẬT DÂN SỰ
5.4.1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và quan
5.4
hệ pháp luật của ngành luật dân sự
5.4.2. Các chế định cơ bản của Luật Dân sự
LUẬT HÌNH SỰ
5.5.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của
5.5
ngành Luật hình sự
5.5.2. Tội phạm và hình phạt
PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG
5.6.1. Tố tụng về hành chính
5.6
5.6.2. Tố tụng dân sự
5.6.3. Tố tụng hình sự
Chương 6 PHÁP L ẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NH NG
KHÁI NIỆM VỀ THAM NHŨNG
6.1.1. Định nghĩa và đặc trưng cơ bản của tham nhũng
6.1
6.1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật
hiện hành.
TÁC HẠI CỦA THAM NHŨNG
6.2.1. Tác hại về chính trị
6.2
6.2.2. Tác hại về kinh tế
6.2.3. Tác hại về xã hội
CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
6.3.1. Giải pháp phòng ngừa tham nhũng
6.3.2. Các giải pháp phát hiện tham nhũng
6.3
6.3.3. Xử lý hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng
6.3.4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham
nhũng

4 LT

10. Phương pháp dạy và học: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, tăng cường thảo
luận, đối thoại kết hợp với nhiều phương pháp hiện đại khác.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1: 1 cột
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2: 1 cột
- Điểm thi kết thúc học phần: _trọng số 60%.
- Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận
- Thời gian thi: 60 phút
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12. Trang thiết bị dạy học: Các loại phương tiện , đồ dùng dạy học truyền thống và
hiện đại.
13. êu cầu về giáo viên: Giáo viên có trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp ở những
ngành hoặc chuyên ngành luật. Đối với giáo viên không tốt nghiệp ở trường sư phạm thì
phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình giáo dục pháp luật (dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
[2] Các văn bản quy phạm pháp luật hành chính
[3] Luật thương mại 2005
[4] Luật lao động 2012
[5] Luật dân sự 2005
[6] Luật hình sự 1999
[7] Luật phòng chống tham nhũng 2005
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KỸ NĂNG GIAO TIẾP
2. Số tiết (giờ)/ ĐVHT: 30 tiết/ 02 ĐVHT
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ 5 đối với khóa học có thời gian đào tạo từ 3 năm
học; Học kỳ 3 đối với khóa học có thời gian đào tạo từ 2 năm học.
4. Thời gian: 2 tiết/ tuần, tổng cộng 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần Kỹ năng giao tiếp, người
học có khả năng đạt được các mục tiêu sau:
a) Về kiến thức
- Định nghĩa được khái niệm giao tiếp; xác định được vai trò của giao tiếp, các hình
thức và phương tiện giao tiếp; nêu được các nguyên tắc giao tiếp và ý nghĩa của các
nguyên tắc đó trong giao tiếp.
- Định nghĩa được khái niệm kỹ năng giao tiếp và phân loại được các kỹ năng giao
tiếp.
- Trình bày được một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, cách thức giải quyết
các xung đột khi gặp phải và khắc phục những trở ngại trong giao tiếp.
- Xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm
việc.
b) Về kỹ năng
- Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp: kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe,
kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn
trong giao tiếp.
- Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội, trong tìm
kiếm việc làm và tại nơi làm việc.
c) Về thái độ
Người học có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực rèn luyện kỹ
năng giao tiếp trong cuộc sống.
6. Điều kiện tiên quyết: Không.
7. Mô tả học phần: Căn cứ vào mục tiêu của học phần, nội dung chương trình học
phần được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1 bao gồm những khái quát chung về giao
tiếp và kỹ năng giao tiếp; Chương 2 bao gồm một số kỹ năng giao tiếp như kỹ năng làm
quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ
năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp; Chương 3 đề cập tới việc vận dụng kỹ năng
giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.
8. Phân bổ thời gian:
Nội dung học phần
Chương 1: Lý luận chung về kỹ năng giao tiếp

Tổng
6

Thời gian (tiết)
Thực hành,
Lý thuyết
thảo luận,
kiểm tra
6
0
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Chương 2: Một số kỹ năng giao tiếp

12

8

4

Chương 3: Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm
kiếm việc làm và tại nơi làm việc

12

6

6

30

20

10

Tổng
9. Đề cương chi tiết học phần:

Số tiết
Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,
thảo luận,
kiểm tra

Chương 1: Lý luận chung về kỹ năng giao tiếp

6

6

0

I. Khái quát chung về giao tiếp

4

4

0

2

2

0

Chương 2: Một số kỹ năng giao tiếp

12

8

4

I. Kỹ năng làm quen

2

1

1

II. Kỹ năng lắng nghe

2

2

0

III. Kỹ năng nói trước đám đông

3

2

1

IV. Kỹ năng giải quyết xung đột

3

2

1

V. Kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp

2

1

1

Chương 3: Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm
kiếm việc làm và tại nơi làm việc

12

6

6

I. Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc
làm

10

5

5

1. Chuẩn bị khi tìm kiếm việc làm

2

1

1

4

2

2

Tên bài

1. Giao tiếp là gì?
2. Vai trò của giao tiếp
3. Các hình thức và phương tiện giao tiếp
4. Nguyên tắc giao tiếp
II. Kỹ năng giao tiếp
1. Kỹ năng giao tiếp là gì?
2. Phân loại kỹ năng giao tiếp

a) Xác định cơ hội việc làm
b) Phân tích yêu cầu công việc
c) Phân tích năng lực và nguyện vọng của bản thân
2. Chuẩn bị hồ sơ dự tuyển việc làm
a) Cách thức làm hồ sơ dự tuyển
b) Một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ dự tuyển
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3. Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển

4

2

2

2

1

1

30

20

10

a) Chuẩn bị phỏng vấn
b) Tham dự phỏng vấn
c) Một số lưu ý trong quá trình phỏng vấn
II. Vận dụng kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc
1. Giao tiếp với cấp trên
2. Giao tiếp với đồng nghiệp
3. Giao tiếp với đối tác
Tổng số tiết

10. Phương pháp dạy và học: GV sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết
trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.
11. Đánh giá học phần: Thực hiện theo quy định học vụ của trường CĐCĐ Đồng
Tháp và quy chế đào tạo TCCN do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
12. êu cầu về giáo viên:
- Tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm ngành tâm lý giáo dục hoặc có
bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- Hiệu trưởng phân công giáo viên giảng dạy học phần này phù hợp với năng lực
và kinh nghiệm của giáo viên về kỹ năng giao tiếp.
13 Tài liệu giảng dạy:
[1] Bài giảng Kỹ năng giao tiếp của trường CĐCĐ Đồng Tháp;
[2] Giáo trình Kỹ nằng giao tiếp - Chu Văn Đức – NXB Hà Nội 2005;
[3] Giáo trình Giao tiếp kinh doanh – Hà Nam Khánh Giao – NXB LĐXH.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TỔ CHỨC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
2. Số tiết (giờ) 60/đvht: (60 LT)/ 04 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 04 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bộ máy nhà
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước, chức
năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà
nước.
Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được cơ cấu và tổ chức của bộ
máy nhà nước Việt Nam hiện nay và nhiệm vụ chủ yếu của từng cơ quan trong bộ máy
đó.
6. Điều kiện tiên quyết: Sau khi đã học các học phần Giáo dục chính trị, Pháp luật.
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 3 chương:
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về Nhà nước
Chương 2. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
Chương 3: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

60 tiết

0 tiết

0 tiết/giờ

60 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.

Những khái niệm cơ bản về nhà nước
Sự ra đời của nhà nước
Bản chất của nhà nước
Hình thức của nhà nước
Chức năng của nhà nước

Chương 2. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
1.1. Khái niệm bộ máy nhà nước
1.2. Khái niệm Cơ quan nhà nước
Chương 3.
2.1.
2.2.
2.3.

Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước
Quốc hội
Chủ tịch nước
Chính phủ

Số tiết
10

5

45
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2.4. HĐND và UBND
2.5. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
2.6. Quan hệ công tác trong hệ thống bộ máy các cơ quan Nhà nước
9.2. Thực hành: Không có tiết thực hành.
10. Phương pháp dạy và học:
Giáo viên giảng bài, học sinh nghe giảng và ghi chép trên lớp.
Để tiếp nhận bài giảng một cách tối ưu, giáo viên sẽ giúp người học hiểu đề cương
chi tiết học phần để nắm chương trình môn học, biết được những vấn đề sẽ trình bày theo
hướng nào? nội dung, phạm vi của bài học? vấn đề nào học sinh sẽ tự học, tự nghiên
cứu?
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học::
- Phòng học chuyên môn.
- Máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính.
- Bút mực vẽ, thước, bản vẽ sơ đồ.
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về hành chính
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2013
[2] Luật tổ chức Quốc hội 2002
[3] Luật tổ chức Tòa án Nhân dân 2002
[4] Luật tổ chức Viện kiểm sát Nhân dân 2002
[5] Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân sửa đổi năm 2003
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
2. Số tiết (giờ)/đvht: (45LT + 00TH)/03đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ I.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 03 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức:
+ Nêu được những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý nhà nước như: chủ thể,
đối tượng, phương pháp quản lý nhà nước.
+ Giải thích được đặc điểm, nguyên tắc của hoạt động quản lý nhà nước.
+ Phân tích được vai trò của các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
+ Mô tả được quy trình của hoạt động quản lý nhà nước về Kinh tế - Tài chính,
Khoa học công nghệ, Tài nguyên - Môi trường, Văn hoá - Giáo dục -Y tế, An ninh Quốc phòng.
- Kỹ năng:
+ Vận dụng được hệ thống kiến thức vào giải quyết các bài tập tình huống về quản
lý nhà nước trên thực tế.
+ Biết thu thập và xử lý thông tin trong các văn bản pháp luật có liên quan đến các
hoạt động quản lý nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.
- Thái độ:
Thể hiện được thái độ khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc trong quá trình học tập.
6. Điều kiện tiên quyết:
Quản lý nhà nước là môn học cơ sở được bố trí ở học kỳ I. Môn học có mối quan hệ
mật thiết với các môn học Pháp luật, do vậy, môn Quản lý nhà nước phải được giảng dạy
sau môn học Giáo dục pháp luật;
7. Mô tả học phần
Phần lý thuyết gồm có 5 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về Quản lý nhà nước
Chương 2: Quản lý nhà nước về Kinh tế - Tài chính
Chương 3: Quản lý nhà nước về Khoa học công nghệ, Tài nguyên - Môi trường
Chương 4: Quản lý nhà nước về Văn hóa – Giáo dục – Y tế
Chương 5: Quản lý nhà nước về An ninh – Quốc phòng
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

45 tiết

00 tiết

00 tiết/giờ

45 tiết/giờ
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9. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

Số tiết

Chương 1. Những vấn dề chung về quản lý nhà nước

15

1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động quản lý nhà nước
1.2. Nguyên tắc quản lý nhà nước
1.3. Chủ thể, khách thể, phương pháp quản lý nhà nước
1.4. Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước
Chương 2. Quản lý nhà nước về Kinh tế - Tài chính

7

2.1. Quản lý nhà nước về kinh tế
2.2. Quản lý nhà nước về tài chính
Chương 3. Quản lý nhà nước về Khoa học công nghệ, Tài nguyên – Môi
trường

7

3.1. Quản lý nhà nước về Khoa học công nghệ
3.2. Quản lý nhà nước về Tài nguyên – Môi trường
Chương 4. Quản lý nhà nước về Văn hoá – Giáo dục –

tế

9

4.1. Quản lý nhà nước về văn hoá
4.2. Quản lý nhà nước về giáo dục
4.3. Quản lý nhà nước về y tế
Chương 5. Quản lý nhà nước về An ninh, Quốc phòng

7

5.1. Những vấn đề cơ bản
5.2. Nội dung quản lý nhà nước về An ninh - Quốc phòng
10. Phương pháp dạy và học:
Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp như: thuyết trình, trả lời câu hỏi, thảo
luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề…
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Phòng học
- Máy tính, máy chiếu
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- Các clip, slide ảnh phục vụ bài thuyết trình
- Bảng, phấn, bút…
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên chuyên ngành Quản lý nhà nước
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hành chính, Nxb Công an nhân dân, Hà
Nội. 2009.
[2] Học viện Hành chính quốc gia, Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, Nxb.
Đại học quốc gia, Hà Nội, 2008.
[3] Học viện Hành chính quốc gia, Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, Nxb.
Đại học quốc gia, Hà Nội, 2008.
[4] Học viện Hành chính quốc gia, Quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế,
Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 2008.
[5] Học viện Hành chính quốc gia, Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường,
Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 2008.
[6] Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu, Quản lý nhà nước về kinh tế, Nxb. Đại học kinh
tế quốc dân, Hà Nội, 2008.
[7] Phạm Thị Ngọc Trầm, Quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường vì sự
phát triển bền vững dưới góc nhìn xã hội – nhân văn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội,
2006.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LỊCH SỬ VIỆT NAM
2. Số tiết (giờ)/đvht: 60 tiết/4 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Năm thứ II
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 4 tiết/tuần; tổng cộng 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
* Về kiến thức:
- Học phần này cung cấp cho người học một cách hệ thống quá trình phát triển lịch
sử dân tộc: Lịch sử cổ - trung đại Việt Nam, lịch sử cận đại Việt Nam, lịch sử hiện đại
Việt Nam; vị trí của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế hiện nay
- Chương trình lịch sử nhằm tiếp tục củng cố, bổ sung những tri thức về lịch sử
Việt Nam mà trước đó người học đã được tiếp nhận dưới dạng sự kiện cơ bản ở cấp
trung học cơ sở. Đồng thời chương trình còn cung cấp những kiến thức mới của lịch sử
dân tộc để giúp cho người học có cách hiểu sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về
quá khứ của dân tộc.
* Về kỹ năng:
- Môn học lịch sử Việt Nam góp phần quan trọng trong hình thành nhân cách, bản
lĩnh, năng lực, tư duy, hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm công dân của người học sau
này với dân tộc.
- Việc học tập môn lịch sử Việt Nam giúp người học rút ra những kết luận cần
thiết, từ đó có thể tiếp cận kiến thức các môn khoa học xã hội khác dễ dàng hơn. Đồng
thời giúp người học rút kinh nghiệm từ những người đi trước để liên hệ và vận dụng
trong thực tế đời sống.
- Sau khi học xong học phần này, người học hiểu rõ từng giai đoạn phát triển, các
mốc lịch sử quan trọng, từ đó có thể vận dụng vào việc xác định, thu thập, bổ sung, phân
loại tài liệu lưu trữ.
6. Điều kiện tiên quyết: Người học phải học xong chương trình lịch sử dành cho cấp trung
học cơ sở
7. Mô tả học phần
* Phần lý thuyết gồm có 4 phần:
PHẦN I: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NG ỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ
Chương I: Việt Nam từ nguyên thủy đến thế kỷ X
Bài 1: Việt Nam thời nguyên thủy
Bài 2: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 3: Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN
đến đầu thế kỉ X)
Bài 4: Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)
Chương II: Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV
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Bài 5: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X
đến thế kỉ XV)
Bài 6: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV
Bài 7: Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV
Bài 8: Xây dựng và phát triển văn hoá trong các thế kỉ X – XV
Chương III: Việt Nam trong các thế kỷ XVI – XVIII
Bài 9: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 10: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 11: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc
cuối thế kỉ XVIII
Bài 12: Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI – XVIII
Chương IV: Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XI
Bài 13: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ
XIX)
Bài 14: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân
dân
Bài 15: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX
PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)
Chương I: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Bài 1: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược
Bài 2: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm
1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Bài 3: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm
cuối thế kỉ XIX
Chương II: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)
Bài 4: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân
Pháp
Bài 5: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến
tranh thế giới thứ nhất (1914)
Bài 6: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Bài 7: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
PHẦN III. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000
Chương I: Việt nam từ 1919-1930
Bài 1: Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925
Bài 2: Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930
Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 3: Phong trào cách mạng 1930 – 1935
Bài 4: Phong trào dân chủ 1936 – 1939
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Bài 5: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Bài 6: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước ngày 19 12-1946
Bài 7: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
(1946 - 1950)
Bài 8: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
(1951-1953)
Bài 9: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 10: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và
chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
Bài 11: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân
dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973).
Bài 12: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn
miền Nam (1973-1975)
Chương V: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Bài 13: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu
nước năm 1975.
Bài 14: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (19761986).
Bài 15: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)
Bài 16: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
* Phần thực hành gồm có 1 bài lịch sử địa phương:
Giảng dạy chuyên đề “Yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa” trong chiến thắng
Giồng Thị Đam _ Gò Quản Cung.
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

60 tiết

0 tiết

2 tiết

62 tiết

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung

Chương I
Bài 1
Bài 2

PHẦN I: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NG ỒN GỐC ĐẾN
GIỮA THẾ KỈ
Việt Nam thời từ nguyên thuỷ đến thế kỉ X
Việt Nam thời nguyên thuỷ
Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Số tiết
16
4
1
1
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Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ
II TCN đến đầu thế kỉ X)
Bài 4
Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)
Chương II Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế
Bài 5
kỉ X đến thế kỉ XV)
Bài 6
Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV
Bài 7
Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV
Bài 8
Xây dựng và phát triển văn hoá trong các thế kỉ X – XV
Chương III Việt Nam trong các thế kỉ XVI - XVIII
Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI –
Bài 9
XVIII
Bài 10
Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII
Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ
Bài 11
quốc cuối thế kỉ XVIII
Bài 12
Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI – XVIII
Chương IV Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa đầu
Bài 13
thế kỉ XIX)
Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của
Bài 14
nhân dân
Bài 15
Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX
Kiểm tra
PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)
Chương I Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Bài 1
Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược
Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ
Bài 2
năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong
Bài 3
những năm cuối thế kỉ XIX
Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ
Chương II
nhất (1918)
Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của
Bài4
thực dân Pháp
Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX
Bài 5
đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914Bài 6
1918)
Bài 7
Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
PHẦN III. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 2000
Chương I Việt nam từ 1919-1930
Bài 1
Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925
Bài 3

1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
10
6
2
2
2
4
1
1
1
1
32
4
2
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Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930
Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Phong trào cách mạng 1930 - 1935
Phong trào dân chủ 1936 - 1939
Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
Bài 5
(1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
Chương III Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-1945 đến trước
Bài 6
ngày 19 - 12-1946
Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân
Bài 7
Pháp (1946 - 1950)
Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực
Bài 8
dân Pháp (1951-1953)
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953Bài 9
1954)
Kiểm tra
Chương IV Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc
Bài 10
Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm
Bài 11
lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 1973).
Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền ở Bắc, giải phóng
Bài 12
hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Chương V Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ
Bài 13
cứu nước năm 1975.
Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
Bài 14
(1976-1986).
Bài 15
Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)
Bài 16
Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Kiểm tra
Bài 2
Chương II
Bài 3
Bài 4

2
6
1
1
4
8
2
2
2
2
1
7
2
3
2
5
1
1
2
1
1

9.2. Thực hành
Nội dung
Bài 1. “Yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa” trong chiến thắng Giồng Thị Đam
_ Gò Quản Cung.

Số tiết
2

10. Phương pháp dạy và học:
Thuyết trình, thảo luận, tái hiện lại sự kiện lịch bằng việc sử dụng hình ảnh, phim
tu liệu....
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
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- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm: 3 cột kiểm tra với hình thức đề mở
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1= 2 cột kiểm tra
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2 = 1 cột kiểm tra
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%. (hình thức thi đề mở với thời gian
120 phút)
12. Trang thiết bị dạy học:
Sử dụng bản đồ Thế giới, bản đồ Việt Nam; máy tính, máy chiếu và các thiết bị
khác phù hợp với nội dung từng chương, bài.
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về ngành Lịch sử.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Xuất Bản 05/2012, Lịch sử 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
[2] Xuất Bản 05/2012, Lịch sử 11, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
[3] Xuất Bản 05/2012, Lịch sử 12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
[4] Trương Hữu Quýnh (chủ biên) – Phan Đại Doãn – Nguyễn Cảnh Minh, Đại
cương Lịch sử Việt Nam, Tập I, Nhà xuất bản Giáo dục.
[5] Đinh Xuân Lâm (chủ biên) – Nguyễn Văn Khánh – Nguyễn Đình Lễ, Đại
cương Lịch sử Việt Nam, Tập II, Nhà xuất bản Giáo dục.
[6] Lê Mậu Hãn (chủ biên) – Trần Bá Đệ - Nguyễn Văn Thư, Đại cương Lịch sử
Việt Nam, Tập III, Nhà xuất bản Giáo dục.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
2. Số tiết (giờ)/đvht: 60 tiết (30 LT + 30 TH)/ 3 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 4 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
- Học phần giúp phát triển kỹ năng sử dụng tiếng việt, trang bị cho người học
những kiến thức để tiếp cận phân tích tài liệu khoa học và hành chính; thực hiện các thao
tác cơ bản trong việc tiếp nhận, tạo lập văn bản, giới thiệu các kỹ năng đặt câu và sử dụng
từ ngữ, chữa lỗi về từ ngữ chính tả sao cho chuẩn xác, phù hợp và đạt hiệu quả cao trong
soạn thảo văn bản với các tình huống điển hình trong công tác văn thư văn phòng.
- Góp phần cùng các môn học khác rèn luyện tư duy khoa học cho người học.
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết có 2 phần gồm 5 chương:
Phần 1: Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản
Chương 1: Khái quát về văn bản
Chương 2: Tạo lập văn bản
Chương 3: Tiếp nhận văn bản
Phần 2: Rèn luyện kỹ năng dùng từ và đặt câu
Chương 1: Rèn luyện kỹ năng dùng từ và đặt câu
Chương 2: Chính tả
+ Phần thực hành gồm có 6 bài:
Bài 1: Thực hành viết đoạn văn và văn bản
Bài 2: Sửa chữa đoạn văn và hoàn thiện văn bản hành chính
Bài 3: Tóm tắt và tổng thuật văn bản hành chính, khoa học
Bài 4: Sử dụng từ Hán việt và cách đặt câu trong văn bản hành chính
Bài 5: Các lỗi chính tả và quy tắc viết tên riêng, phiên âm tiếng nước ngoài.
Bài 6: Thảo luận và kiểm tra
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

30 tiết

Thực hành, thực tập

Tổng số

30 tiết/giờ

60 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung

Số tiết
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Phần 1
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Chương 2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
Chương 3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Phần 2
Chương 1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
Chương 2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản
KHÁI Q ÁT VỀ VĂN BẢN
Khái niệm và đặc trưng của văn bản khoa học
Khái niệm và đặc trưng của văn bản nghị luận
Khái niệm và đặc trưng của văn bản hành chính
T O LẬP VĂN BẢN
Quy trình xây dựng văn bản
Định hướng các nhân tố giao tiếp trong văn bản
Lập đề cương cho văn bản
Viết đoạn văn
Viết văn bản
Sửa chữa và hoàn thiện văn bản
Kỹ thuật trình bày luận văn và tiểu luận khoa học
Lập đề cương nghiên cứu
Trình bày lịch sử vấn đề
Trình bày mục lục tài liệu tham khảo
Cấu trúc thường gặp của một luận văn và tiểu luận khoa học
Ngôn ngữ trong luận văn và tiểu luận khoa học
TIẾP NHẬN VĂN BẢN
Tóm tắt một văn bản
Phương pháp tóm tắt một văn bản
Tóm tắt một văn bản hành chính công vụ
Tóm tắt một văn bản khoa học
Tổng thuật các văn bản
Phương pháp tổng thuật các văn bản
Tổng thuật các văn bản hành chính công vụ
Tổng thuật các văn bản khoa học
Rèn luyện kỹ năng dùng từ và đặt câu
RÈN L ỆN KĨ NĂNG DÙNG TỪ VÀ ĐẶT CÂ
Rèn luyện kĩ năng dùng từ
Những yêu cầu chung của việc dùng từ trong văn bản
Sử dụng từ Hán Việt
Dùng từ trong văn bản hành chính
Rèn luyện kĩ năng đặt câu
Những yêu cầu chung của việc đặt câu
Đặt câu trong văn bản hành chính
CHÍNH TẢ
Chữ quốc ngữ
Chữ cái
Nguyên tắc xây dựng chữ quốc ngữ
Những bất hợp lí của chữ quốc ngữ
Chính tả

18
5

7

6

12
6

6
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2.2.1. Đặc điểm và nguyên tắc kết hợp chính tả tiếng Việt
2.2.2. Quy tắc viết hoa trong văn bản
2.2.3. Quy tắc viết tên riêng và thuật ngữ nước ngoài
2.3.
Lỗi chính tả
2.3.1. Các biểu hiện của lỗi chính tả
2.3.2. 2. Các khắc phục lỗi chính tả
9.2. Thực hành
Nội dung

Số tiết

Bài 1. Xây dựng đoạn văn và trình bày văn bản

5

Bài 2. Sửa chữa đoạn văn và hoàn thiện văn bản hành chính

6

Bài 3

Tóm tắt và tổng thuật văn bản hành chính, khoa học

5

Bài 4

Sử dụng từ Hán việt và cách đặt câu trong văn bản hành chính

5

Bài 5

Các lỗi chính tả và quy tắc viết tên riêng, phiên âm tiếng nước
ngoài.
Giải đáp thắc mắc và kiểm tra

5

Bài 6

4

10. Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên thuyết trình (30 tiết).
- Học sinh thảo luận, làm bài tập, kiểm tra (30 tiết)
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu kết hợp bảng đen phấn trắng
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về Ngữ văn
14. Tài liệu tham khảo: Tập bài giảng của giảng viên
[1] Lê A, Đinh Thanh Huệ, Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục – Hà Nội 1997;
[2] Diệp Quang Ban, Văn bản và liên kết trong tiếng Việt, NXB Giáo dục;
[3] Diệp Quang Ban, Giao tiếp – văn bản – liên kết - đoạn văn, NXBKHXH, Hà Nội,
2000.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: TÂM LÍ HỌC QUẢN LÝ
2. Số tiết (giờ)/đvht: (30LT )/ 2đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 2 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý học quản
lý như: đặc điểm cấu trúc của hoạt động quản lý, các đặc điểm tâm lý cơ bản của đối
tượng quản lý, vấn đề giao tiếp trong hoạt động quản lý.
Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và vận dụng những kiến thức đã
học vào trong thực tiễn công tác.
6. Điều kiện tiên quyết:
Không.
7. Mô tả học phần
Chương 1: Tâm lý và tâm lý học quản lý;
Chương 2: Các hiện tượng tâm lý người dưới quyền;
Chương 3: Những hiện tượng tâm lý tập thể;
Chương 4: Những đặc điểm tâm lý người lãnh đạo;
Chương 5: Giao tiếp trong quản lý
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết
30 tiết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số
30 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Chương 2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
2.5.
2.6.
Chương 3
3.1.
3.2.
3.3.

Nội dung
TÂM L , TÂM L HỌC Q ẢN L
Tâm lý và tâm lý học . Bản chất, chức năng, phân loại các hiện
tượng tâm lý.
Tâm lý học quản lý:
Các phương pháp nghiên cứu của TLH quản lý
CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM L NGƯỜI DƯỚI Q ỀN
Bản chất của con người
Nhu cầu như là động cơ của hoạt động con người
Hứng thú, ước mơ, niềm tin, lý tưởng, thế giới quan.
Năng lực
Tính cách
Khí chất cuả con ngưỡi
NHỮNG HIỆN TƯỢNG TÂM L TRONG TẬP THỂ
Khái niệm chung về nhóm và tập thể.
Cấu trúc của nhóm và tập thể.
Những hiện tượng tâm lý trong đời sống xã hội

Số tiết
04

7

7
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Chương 4
4.1.
4.2.
4.3.
Chương 5
5.1.
5.2.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM L CỦA NGƯỜI LÃNH Đ O
Uy tín người lãnh đạo
Uy tín người lãnh đạo
Uy tín người lãnh đạo
GIAO TIẾP TRONG Q ẢN L
Khái niệm chung về giao tiếp
Một số khía cạnh tâm lý trong giao tiếp quản lý.
Kiểm tra và thi hết học phần

5

5

2

10. Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên sử dụng các phương pháp: thuyết trình, tạo tình huống có vấn đề,
hướng dẫn thảo luận, bài tập nhóm.
- Học sinh thảo luận, đọc trước tài liệu, làm việc nhóm, kiểm tra.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu kết hợp bảng đen phấn trắng
13. êu cầu về giáo viên: Tốt nghiệp đại học xã hội nhân văn
14. Tài liệu tham khảo: Tập bài giảng của giảng viên
[1] Tâm lý học quản lý, NXB .giáo dục, 2002
[2] Tâm lý học quản lý – ĐHQGHN-ĐHKHXHNV-KHOA LUẬT - NXB QGHN-1997
[3] Tâm lý lãnh đạo & quản lý – Nguyễn Phúc Ân – NXB Trẻ – TP HCM.
[4] Tâm lý học xã hội với lãnh đạo quản lý, NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KỸ THUẬT ĐÁNH MÁY VI TÍNH
2. Số tiết (giờ)/đvht: (15LT + 30TH)/2 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 3 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học xong học phần này, người học có khả năng:
 Đánh máy tốt, thao tác nhanh, phân bổ các ngón tay phù hợp trên bàn phím.
 Trình bày được một số văn bản theo quy định của nhà nước.
6. Điều kiện tiên quyết: Người học đã học môn: Tin học.
7. Mô tả học phần:
Học phần gồm có 2 chương:
Chương I: Phương pháp thao tác 10 ngón tay trên bàn phím.
Chương II: Kỹ thuật trình bày một số văn bản
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

15

0

30

45

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1.

Phương pháp thao tác 10 ngón trên bàn phím.

1.1

Những kiến thức cơ bản về phương pháp thao tác 10 ngón
trên bàn phím máy tính.

1.2

Cách phân bố 10 ngón tay trên hàng phím khởi điểm A S D
F G – H J K L ;.

1.3

Cách phân bố 10 ngón tay trên hàng phím Q W E R T – Y
U I O P.

1.4

Cách phân bố 10 ngón tay trên hàng phím Z X C V B – N
M,./

1.5

Cách phân bố 10 ngón tay trên hàng phím Số 1 2 3 4 5 - - 6
7 8 9 0.

1.6

Cách sử dụng phím SHIFT để đánh ký tự hoa và các ký tự
đặc biệt.

1.7

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Touch Keyboard

Số tiết
10
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Chương 2.

Kỹ thuật trình bày một số văn bản

2.1

Kỹ thuật trình bày theo thể thức văn bản

2.2

Kỹ thuật trình bày bảng biểu thống kê

5

9.2. Thực hành
Nội dung
Chương 1.

Phương pháp thao tác 10 ngón trên bàn phím.

Bài 1.

Tập đánh hàng phím khởi điểm A S D F G – H J K L ;.

Bài 2.

Tập đánh hàng phím Q W E R T – Y U I O P.

Bài 3.

Tập đánh hàng phím Z X C V B – N M , . /

Bài 4.

Tập đánh hàng phím 1 2 3 4 5 - - 6 7 8 9 0.

Bài 5.

Tập đánh ký tự hoa và các ký tự đặc biệt.

Bài 6.

Tập đánh đoạn văn bản

Chương 2.

Kỹ thuật trình bày một số văn bản

Bài 1.

Tập trình bày theo thể thức văn bản

Bài 2.

Tập trình bày bảng biểu thống kê

Số tiết
20

10

10. Phương pháp dạy và học:
 Sử dụng các phương tiện như máy chiếu, hoặc giảng trên phòng LAB có PC và
các MONITOR đến từng bàn học.
 Chuẩn bị trước cho mỗi học sinh một tài liệu bài giảng học phần Đánh máy vi tính
để giảm bớt thời gian ghi chép trên lớp.
 Trong quá trình luyện tập, giáo viên theo dõi và kiểm tra kết qủa các bài thực hành
mà người học đã được giao.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
Trang thiết bị tối thiểu cho một lớp 25 học sinh:
 Phòng lý thuyết: 01 máy tính, 01 máy chiếu và 01 màn chiếu;
 Phòng thực hành: 26 máy tính nối mạng LAN, có cài đặt các phần mềm phục vụ
thực hành;
 Hệ thống bài tập, bài thực hành phục vụ cho dạy và học;
 01 đường ADSL kết nối mạng Internet.
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về Tin học.
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14. Tài liệu tham khảo:
[1] Tin học văn phòng - Tổ tin học khoa kỹ thuật công nghệ - Trường CĐCĐ Đồng
Tháp.
[2] Giáo trình Đánh máy vi tính của trường Trung học Văn thư lưu trữ.
[3] Thông tư 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
2. Số tiết (giờ)/đvht: 45 tiết (15 LT + 30 TH)/ 02 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II .
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 03 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Sau khi học xong học phần này người học có khả năng :
− Trình bày được các nguyên tắc hoạt động của máy in, máy fax, máy quét ảnh,
máy Photocopy , máy chiếu;
− Sử dụng thành thạo máy in, máy fax, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu
− Khắc phục sự cố đơn giản của máy in, máy fax, máy quét ảnh, máy Photocopy ,
máy chiếu ;
− Rèn luyện kỹ năng vận hành, cài đặt các thiết bị văn phòng cẩn thận chu đáo.
− Hình thành ý thức lao động là phải khẩn trương có kỷ luật, có trách nhiệm và sáng
tạo.
6. Điều kiện tiên quyết: Người học đã học môn Tin học.
7. Mô tả học phần
Học phần gồm có 6 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về sử dụng trang Thiết bị văn phòng
Chương 2: Cài đặt và sử dụng máy in
Chương 3: Cài đặt và sử dụng máy quét ảnh
Chương 4: Cài đặt và sử dụng máy Fax
Chương 5: Sử dụng máy Photocopy
Chương 6: Lắp đặt và sử dụng máy chiếu
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

15 tiết

0 tiết

30 tiết

45 tiết

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT
BỊ VĂN PHÒNG
1.1. Vai trò của trang thiết bị văn phòng
1.2. Yêu cầu và các nguyên tắc sử dụng
1.3. Các trang thiết bị văn phòng

Số tiết
2
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1.4. Vai trò người sử dụng và bảo quản trang thiết bị văn phòng
Chương 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Chương 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Chương 5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Chương 6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY IN
Chức năng.
Phân loại và nguyên lý hoạt động
Cách cài đặt máy in cục bộ và máy in mạng
Cách sử dụng và bảo quản
Cách chia sẻ dữ liệu và sử dụng máy in trên mạng
Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục
CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY QUÉT
Chức năng
Phân loại và nguyên lý hoạt động
Cách cài đặt
Cách sử dụng và bảo quản
Một số sự cố thường gặp
CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY FAX
Chức năng
Phân loại và nguyên lý hoạt động
Cách cài đặt máy Fax
Cách sử dụng và bảo quản
Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục
SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY
Chức năng
Phân loại và nguyên lý hoạt động.
Cách cài đặt máy photocopy
Cách sử dụng và bảo quản
Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục
LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY CHIẾU
Chức năng
Phân loại và nguyên lý hoạt động.
Cách cài đặt, kết nối với máy tính
Cách sử dụng và bảo quản
Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục

3

2

2

3

3

9.2. Thực hành
Nội dung
Bài 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Bài 2.
2.1.
2.2.
2.3.
Bài 3.
3.1.
3.2.
3.3.
Bài 4.

Cài đặt và sử dụng máy in
Cài đặt
Hướng dẫn sử dụng máy in
Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục
Cài đặt và sử dụng máy quét
Cài đặt
Hướng dẫn sử dụng máy quét
Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục
Cài đặt và sử dụng máy Fax
Cài đặt
Hướng dẫn sử dụng máy Fax
Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục
Sử dụng máy Photocopy

Số tiết
8

5

5

8
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4.1.
4.2.
4.3.
Bài 5.
5.1.
5.2.
5.3.

Cài đặt
Hướng dẫn sử dụng máy Photocopy
Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục
Lắp đặt và sử dụng máy chiếu
Cài đặt
Hướng dẫn sử dụng máy chiếu
Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục

4

10. Phương pháp dạy và học:
Sử dụng phương pháp giảng dạy tích hợp, sử dụng các phương tiện trực quan kết
hợp các sơ đồ, tài liệu phát tay.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:


Phòng lý thuyết: 01 máy tính, 01 máy chiếu và 01 màn chiếu;

 Phòng thực hành: Trang bị máy in, Máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính và các
máy văn phòng khác;
 Hệ thống bài tập, bài thực hành phục vụ cho dạy và học;
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về ngành Tin học, Kỹ
thuật.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Dân Trí, Nhật Uy (2009), Giáo Trình Sửa Chữa Máy Photocopy - Tập 1, NXB Thông
tin và Truyền thông;
[2]VN-Guide (2007), Máy in Máy Quét, NXB Thống Kê;
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ
2. Số tiết (giờ)/đvht: (45 tiết)/ 3đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ III.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 4 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần trang bị cho người học những quan niệm chung về nghề thư ký; kiến
thức về một số nghiệp vụ cơ bản của thư ký như: nghiệp vụ tiếp khách, đãi khách, tổ
chức hội nghị, tổ chức chuyến đi công tác của lãnh đạo, thu thập và xử lý thông tin phục
vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức.
6. Điều kiện tiên quyết:
Sau khi đã học các học phần Nghiệp vụ văn thư 1, Nghiệp vụ văn thư 2 và Soạn thảo
văn bản.
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 6 chương:
Chương 1: Nhiệm vụ và vị trí của người thư ký văn phòng
Chương 2: Năng lực và phẩm chất của người thư ký văn phòng
Chương 3: Nghiệp vụ thu thập và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý và lãnh
đạo
Chương 4: Nghiệp vụ tổ chức sắp xếp hoạt động của cơ quan và người lãnh đạo
Chương 5: Tiếp đãi khách và các nghiệp vụ giao tiếp hành chính cơ bản.
Chương 6: Quan hệ của người thư ký văn phòng với lãnh đạo và đồng nghiệp
+ Thảo luận và kiểm tra.
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

45 tiết

Tổng số
45

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết

Chương 1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.3.

Nội dung
NHIỆM VỤ VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI THƯ K VĂN
PHÒNG
Khái niệm thư ký văn phòng
Khái niệm thư ký
Văn phòng
Thư ký văn phòng
Nhiệm vụ của người thư ký văn phòng
Nhiệm vụ
Phân loại thư ký văn phòng
êu cầu đối với người thư ký văn phòng

Số tiết
4
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1.4.
1.5.
Chương 2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
Chương 4.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Vị trí của người thư ký văn phòng
Đặc điểm lao động của người thư ký văn phòng
NĂNG LỰC VÀ PHẨM CH T CỦA NGƯỜI THƯ K
VĂN PHÒNG
Những năng lực cần thiết
Năng lực chuyên môn
Có hiểu biết rộng
Những yêu cầu phẩm chất cần thiết của người thư ký văn
phòng
Yêu nghề phải có ước mơ thăng tiến trong nghề nghiệp
Có ý thức kỷ luật, tự giác và chủ động trong công việc
Cận thận và chu đáo
Hài hoà, cởi mở và biết kiềm chế các trạng thái cảm xúc
Sự kín đáo
Năng động và linh hoạt
Tương trợ và đoàn kết
NGHIỆP VỤ TH THẬP VÀ C NG C P THÔNG TIN
CHO HO T ĐỘNG Q ẢN L VÀ LÃNH Đ O
Nhu cầu cung cấp thông tin
Nghiệp vụ chuẩn bị thông tin
Thu thập và chuẩn bị thông tin
Xử lý thông tin
Cung cấp thông tin
Hiểu chính xác yêu cầu của người lãnh đạo hoặc bộ phận cần
cung cấp thông tin
Xác định các thông tin cần cung cấp
Xác định nguồn tin và phương pháp lấy tin
Thu thập và xử lý thông tin
Cung cấp thông tin cho người lãnh đạo hoặc các bộ phận quản
lý
Các nghiệp vụ nhập dữ liệu
Ghi tốc ký
Nhập dữ liệu bằng máy ghi âm
Điện thoại (Thư ký nhập thông tin qua điện thoại)
Vai trò của điện thoại trong văn phòng của người lãnh đạo
Ưu điểm của điện thoại
Bố trí và cách sử dụng điện thoại khi giao tiếp
Nghệ thuật nói và nghe điện thoại
NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC SẮP XẾP HO T ĐỘNG CỦA
C Q AN VÀ NGƯỜI LÃNH Đ O
Xây dựng chương trình, kế hoạch và lịch làm việc cho cơ
quan và cho người lãnh đạo
Khái niệm chương trình, kế hoạch
Các loại kế hoạch
Chức năng của việc lập chương trình, kế hoạch
Nguyên tắc xây dựng lịch làm việc
Nội dung và quản lý chương trình, kế hoạch
Những việc cần phải làm khi xây dựng lịch và chương trình

5

8

10
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1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
Chương 5.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4
Chương 6.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.

làm việc
Tổ chức các cuộc họp, hội thảo
Giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc họp, hội thảo
Công việc của người thư ký trong thời gian diễn ra các cuộc
họp, hội nghị
Công việc của người thư ký sau khi cuộc họp, hội nghị kết
thúc
Tổ chức các chuyến đi công tác trong cơ quan và của
người lãnh đạo
Xếp lịch cho các chuyến đi công tác
Nắm vững thông tin về chuyến đi công tác
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chuyến đi công tác
Những công việc của người thư ký trong thời gian lãnh đạo đi
công tác
Những công việc của thư ký sau khi đoàn và lãnh đạo trở về
Tổ chức phòng làm việc và các thiết bị trong văn phòng
Các thiết bị máy móc dùng trong văn phòng
Các yếu tố tác động đến năng suất lao động
Bố trí phòng làm việc và các trang thiết bị
TIẾP ĐÃI KHÁCH VÀ CÁC NGHIỆP VỤ GIAO TIẾP
HÀNH CHÍNH C BẢN.
Tiếp khách
Tổ chức tiếp khách trong cơ quan, công ty
Vai trò của người thư ký trong việc tiếp khách
Đón khách
Tổ chức các buổi hẹn gặp
Phương pháp tiết kiệm thời gian trong tiếp khách
Phân loại khách hàng và khách nội bộ
Đãi khách
Giải khát trong tiếp khách
Đặt tiệc
Các nguyên tắc giao tiếp hành chính
Đảm bảo sự hài hoà về mặt lợi ích giữa các bên tham gia giao
tiếp
Cần đưa ra nhiều giải pháp để đối tượng giao tiếp có thể lựa
chọn và quyết định
Coi trọng và vận dụng tốt các quy phạm khách quan trong
giao tiếp
Coi trọng ảnh hưởng của các mối quan hệ
Q AN HỆ CỦA NGƯỜI THƯ K VĂN PHÒNG VỚI
LÃNH Đ O VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Người thư ký trong bộ máy quản lý
Quan hệ của người thư ký văn phòng với người lãnh đạo
Tôn trọng người lãnh đạo
Phục tùng các quyết định của lãnh đạo
Bảo vệ uy tín của người lãnh đạo
Quan hệ của người thư ký với đồng nghiệp, tập thể
Hiểu biết lẫn nhau

8

10
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1.3.2. Đoàn kết tương trợ và hợp tác
1.3.3. Quan hệ với đồng nghiệp chân thành và trung thực
1.4.
y tín và sự hình thành uy tín của người thư ký
1.4.1. Ý nghĩa của uy tín
1.4.2. Vai trò của uy tín trong hiệu quả công tác của thư ký
1.4.3. Cách xây dựng uy tín
1.4.4. Hình thành uy tin trên ghế nhà trường
10. Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên thuyết trình, thảo luận và hoạt động nhóm cùng giải quyết bài tập tình
huống, kiểm tra (45 tiết).
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu kết hợp bảng đen phấn trắng
13. êu cầu về giáo viên: Tốt nghiệp đại học xã hội nhân văn
14. Tài liệu tham khảo: Tập bài giảng của giảng viên
[1] TS Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, ThS. Trần Hoàng, 2000, Nghiệp Vụ Thư
Ký Văn Phòng , NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội;
[2] Vũ Thị Phụng, 2001, Nghiệp vụ Thư ký văn phòng, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội;
[3] Học viện Hành chính Quốc gia, Nghiệp vụ Thư ký văn phòng và tổ chức, Hà Nội,
2002.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Q ẢN TRỊ VĂN PHÒNG
2. Số tiết (giờ)/đvht: 30 tiết LT /2đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 3 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
-Về kiến thức: cơ bản người học hiểu được tính chất, nội dung, mối quan hệ công
việc và các cấp quản trị văn phòng,...... Xác định được vị trí việc làm, có được những
kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, lề lối làm việc, … của văn
phòng nói chung và của văn phòng hiện đại hiện nay nói riêng.
- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này, người học trang bị được kiến thức
và kỹ năng làm việc chuyên môn thành thạo hơn, khoa học hơn trong lĩnh vực văn phòng.
Xác định được trách nhiệm, phạm vi thực hiện và phối hợp trong công việc; Biết tổ chức,
quản lý và điều hành trong công tác quản trị văn phòng.
6. Điều kiện tiên quyết: Phần này cần xác định rõ để tiếp thu được kiến thức học phần này,
trước đó người học cần phải có kiến thức, kỹ năng gì?
- Học phần này nên xếp chung với “Các học phần cơ sở”
- Trước khi học học phần này người học phải học xong: kỹ năng giao tiếp, tổ chức các
cơ quan nhà nước Việt nam và quản lý nhà nước.
- Thể hiện được thái độ khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc trong quá trình học;
7. Mô tả học phần
-Phần lý thuyết gồm có 3 chương:
Chương 1: Nội dung cơ bản về quản trị
Chương 2: Quản trị văn phòng
Chương 3: Đổi mới và hiện đại hóa văn phòng.
- Phần bài tập: không
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

30 tiết

tiết

….. tiết/giờ

Tổng số
30 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung
Chương 1. Nội dung cơ bản về quản trị
1.1 Khái niệm: quản trị học, quản trị

Số tiết
10

2.1 Các chức năng quản trị
2.1.1 Chức năng hoạch định
2.1.2 Chức năng tổ chức
2.1.3 Chức năng quản trị nguồn nhân lực
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2.1.4 Chức năng kiểm tra
3.1 Nhà quản trị
3.1.1 Khái niệm, vai trò, kỹ năng
3.1.2 Các cấp quản trị
Chương 2. Quản trị văn phòng
2.1 Những vấn đề chung về văn phòng

12

2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Chức năng
2.2 Nhiệm vụ
2.3 Cơ cấu tổ chức
2.4 Nguyên tắc làm việc
2.5 Quản trị văn phòng
2.5.1 Khái niệm
2.5.2 Chức năng quản trị văn phòng
2.5.3 Nhà quản trị văn phòng
Chương 3 Đổi mới và hiện đại hóa văn phòng

8

3.1 Sự ra đời của văn phòng hiện đại
3.2 Sự phát triển về khoa học công nghệ
3.3 Sự phát triển về kinh tế xã hội
3.4 Nội dung hiện đại hóa
3.5 Trang thiết bị văn phòng
3.6 Người lao động trong văn phòng
3.7 Các nghiệp vụ văn phòng
10. Phương pháp dạy và học:
Trình chiếu; Diễn giải;Hỏi, đáp; .
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Phòng học; Bảng, phấn
- Máy chiếu, máy vi tính
- Hình ảnh minh họa về hoạt động và săp xếp vị trí làm việc trong văn phòng.
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về: Lưu trữ và quản trị văn phòng.
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14. Tài liệu tham khảo: (Tài liệu tham khảo dành cho học sinh và có trên thư viện)
[1] PGS. TS Võ Phước Tấn và ThS. Nguyễn Thị Nhung, Giaó trình Quản trị văn phòng,
NXB Thống kê.
[2] Luật sư Nguyễn Hải Sản. Quản trị học. NXB Thống kê. 1998.
[2] MIK HARV Y. Quản trị hành chính văn phòng (Cao Xuân Đỗ dịch). NXB Thống
kê, 1996.
[3] Lê Văn In. Quản trị văn phòng . NXB Thống kê, 1996.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH
2. Số tiết (giờ)/đvht: 60 tiết (30LT + 30TH)/3 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 04 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về văn bản quản lý nhà
nước; thể thức văn bản; thẩm quyền ban hành và soạn thảo được một số văn bản thông
dụng như quyết định cá biệt, công văn, báo cáo, kế hoạch, giấy mời, giấy đi đường, biên
bản.
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng phân biệt các loại văn bản
hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và hiểu được kỹ thuật soạn thảo một số
băn bản thông thường trên.
6. Điều kiện tiên quyết: Sau khi đã học học phần tiếng Việt thực hành.
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 4 chương:
Chương 1: Đại cương về văn bản quản lý hành chính nhà nước
Chương 2: Hệ thống văn bản quản lý nhà nước
Chương 3: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
Chương 4: Văn phong và ngôn ngữ văn bản
Chương 4: Phương pháp soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước
+ Phần thực hành gồm có 07 bài:
Bài 1: Thiết lập yếu tố tên cơ quan ban hành cho văn văn bản của các cơ quan
hành chính nhà nước (cụ thể: UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Tân Hồng, Sở Giáo
dục & Đào tạo ...)
Bài: Viết số và ký hiệu đúng, sai
Bài 3: Thiết lập yếu tố thẩm quyền ký, chữa ký, con dấu và họ tên người ký của
các loại văn bản cụ thể
Bài 4: Chọn từ đúng nhất trong các mục a, b, c, d, (a. Đề cử; b. Đề bạt; c. Đề đạt;
d. Đề xuất) để diễn đạt nội dung sau:
-

Trình ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên;

-

Đưa vấn đề ra để xem xét, giải quyết;

-

Giới thiệu để lựa chọn và bầu cử;

-

Cử người giữ chức vụ cao hơn.

Bài 5. Phân tích lỗi sai trong các câu và sửa lại cho đúng
Bài 6. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ và cách diễn đạt câu trong nội dung của
một số văn bản mẫu

107

Bài 7. Soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

30 tiết

0 tiết

30 tiết/giờ

60 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. Đại cương về văn bản quản lý hành chính nhà nước

Số tiết
5

1.1. Vài nét về tình hình soạn thảo văn bản ở các cơ quan của nước
ta hiện nay
1.2. Vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước
1.3. Chức năng của văn bản
1.4. Những khái niệm cơ bản về văn bản
Chương 2. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước

5

2.1. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước
2.2. Phân loai văn bản
2.3. Hiệu lực văn bản
Chương 3. Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

5

3.1. Những yêu cầu về nội dung
3.2. Những yêu cầu về thể thức văn bản
Chương 4. Văn phong và ngôn ngữ văn bản

5

4.1. Văn phong hành chính - công vụ
4.2. Ngôn ngữ văn bản
Chương 5. Phương pháp soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước

10

5.1. Soạn thảo quyết định
5.2. Soạn thảo nghị quyết
5.3. Soạn thảo chỉ thị
5.4. Viết đơn và một số loại giấy tờ
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5.5. Soạn thảo công văn hành chính
5.6. Soạn thảo báo cáo
5.7. Soạn thảo thông cáo
5.8. Soạn thảo tờ trình
5.9. Ghi biên bản
5.10. Soạn thảo hợp đồng
9.2. Thực hành
Nội dung

Số tiết

Bài 1. Thiết lập yếu tố tên cơ quan ban hành cho văn văn bản của các cơ
quan hành chính nhà nước (cụ thể: UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND
huyện Tân Hồng, Sở Giáo dục & Đào tạo ...)

3

Bài 2. Viết số và ký hiệu đúng, sai

2

Bài 3. Thiết lập yếu tố thẩm quyền ký, chữa ký, con dấu và họ tên người ký
của các loại văn bản cụ thể

2

Bài 4. Chọn từ đúng nhất trong các mục a, b, c, d, để diễn đạt nội dung sau:

1

-

Trình ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên;

-

Đưa vấn đề ra để xem xét, giải quyết;

-

Giới thiệu để lựa chọn và bầu cử;

-

Cử người giữ chức vụ cao hơn.

a. Đề cử; b. Đề bạt; c. Đề đạt; d. Đề xuất
Bài 5. Phân tích lỗi sai trong các câu và sửa lại cho đúng

2

Bài 6. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ và cách diễn đạt câu trong nội
dung của một số văn bản mẫu

1

Bài 7. Soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước

20

2.1. Soạn thảo quyết định
2.2. Soạn thảo nghị quyết
2.3. Soạn thảo chỉ thị
2.4. Viết đơn và một số loại giấy tờ
2.5. Soạn thảo công văn hành chính
2.6. Soạn thảo báo cáo
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2.7. Soạn thảo thông cáo
2.8. Soạn thảo tờ trình
2.9. Soạn thảo hợp đồng
10. Phương pháp dạy và học: (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng
giảng dạy học phần)
Giáo viên giảng bài, học sinh nghe giảng và ghi chép trên lớp.
Để tiếp nhận bài giảng một cách tối ưu, giáo viên sẽ giúp học sinh hiểu đề cương
chi tiết học phần để nắm chương trình môn học, biết được những vấn đề sẽ trình bày theo
hướng nào? nội dung, phạm vi của bài học? vấn đề nào học sinh sẽ tự học, tự nghiên
cứu?
Thực hành bài tập mẫu.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Phòng học chuyên môn.
- Máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính.
- Bút mực vẽ, thước, bản vẽ sơ đồ.
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về lĩnh vực hành
chính
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản, Nhà xuất bản Khoa học và
Kỹ thuật, 2009;
[2] Văn bản hợp nhất Nghị định công tác văn thư – số 01/VBHN-BNV, ngày
25/02/2014 của Bộ Nội vụ, và Thông tư 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
[3] Tài liệu đào tạo tiền công vụ (tập 3) của Học viện hành chính quốc gia.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THÔNG TIN – TƯ LIỆU
2. Số tiết (giờ)/đvht: (30LT )/ 2đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 2 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thông tin, hệ
thống thông tin, công tác thông tin và các loại hình tư liệu.
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sưu tầm, lựa chọn, bảo quản,
cung cấp thông tin kịp thời, vận dụng thành thạo phương pháp xây dựng các cơ sở dữ liệu;
có khả năng trao đổi thông tin và khai thác các dịch vụ trên mạng LAN, Internet và ở các
thư viện.
6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mô tả học phần
Chương 1: Thông tin, các quá trình thông tin và thông tin học
Chương 2: Thông tin và tiến bộ xã hội
Chương 3: Các loại hình tài liệu – nguồn tin
Chương 4: Lưu trữ và tìm kiếm thông tin
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết
30 tiết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số
30 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.

Nội dung
THÔNG TIN, CÁC QUÁ TRÌNH THÔNG TIN VÀ
THÔNG TIN HỌC
Các khái niệm cơ bản
Khái niệm dữ liệu
Khái niệm thông tin
Khái niệm tri thức
Các thuộc tính của thông tin
Giao lưu thông tin
Khối lượng thông tin
Chất lượng thông tin
Giá trị của thông tin
Phân loại thông tin
Theo nội dung thông tin
Theo mức độ xử lý nội dung
Theo hình thức thể hiện thông tin
Theo đối tượng sử dụng
Lịch sử phát triển kỹ thuật truyền tin
Tiếng nói

Số tiết
6
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1.4.2. Chữ viết
1.4.3. Kỹ thuật ấn loát
1.4.5. Công nghệ thông tin
Quá trình thông tin
1.5.
1.5.1. Quá trình thông tin
1.5.2. Thông tin khoa học và thông tin đại chúng
1.5.3. Dây chuyền thông tin tư liệu
Thông tin học và các khoa học liên quan
1.6.
Thông tin học
Các khoa học liên quan
Chương 2.
THÔNG TIN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI
Vai trò của thông tin
2.1.
Thông tin là nguồn lực phát triển và là nguồn tài nguyên quý
2.1.1.
giá của mỗi quốc gia
Thông tin là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế
2.1.2.
và sản xuất
Thông tin giữ vai trò hàng đầu trong sự phát triển của khoa
2.1.3.
học
2.1.4. Thông tin là cơ sở của lãnh đạo và quản lý
2.1.5. Vai trò của thông tin trong văn hóa, giáo dục, đời sống
Thị trường thông tin và kinh tế thông tin
2.2.
2.2.1. Thị trường thông tin
2.2.2. Kinh tế thông tin
Xã hội thông tin
2.3.
2.3.1. Xã hội thông tin
2.3.2. Đặc trưng của xã hội thông tin
2.3.3. Nền công nghiệp thông tin
Thông tin và các nước đang phát triển
2.4.
Bùng nổ thông tin và những biện pháp khắc phục
2.5.
2.5.1. Hiện tượng bùng nổ thông tin
2.5.2. Hệ quả của hiện tượng bùng nổ thông tin
2.5.3. Phương hướng và biện pháp khắc phục
Chương 3.
C C LO I H NH TÀI LIỆ - NG ỒN TIN
Tài liệu và các đặc trưng cơ bản của tài liệu
3.1.
3.1.1. Khái niệm tài liệu
3.1.2. Đặc trưng của tài liệu
Tài liệu tra cứu
3.2.
3.2.1. Mục lục
3.2.2. Danh mục
3.2.3. Thư mục
3.2.4. Từ điển
3.2.5. Bách khoa toàn thư
Tài liệu khoa học kỹ thuật và quy luật phát triển của nó
3.3.
3.3.1. Tài liệu khoa học kỹ thuật và vai trò của nó
3.3.2. Qui luật phát triển của tài liệu KHKT
Nguồn thông tin điện tử
3.4.
3.4.1 Khái niệm
3.4.2. Các đặc trưng của nguồn thông tin điện tử

5

8
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3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
Chương 4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Xây dựng vốn tài liệu - chọn lọc và bổ sung
Chính sách bổ sung
Cách tiếp cận các nguồn tài liệu
Các phương thức và thủ tục bổ sung
LƯ TRỮ VÀ T M KIẾM THÔNG TIN
Lưu trữ thông tin
Nguyên tắc lưu trữ thông tin
Phương tiện lưu trữ thông tin
Tìm tin
Khái niệm tìm tin
Phương thức tìm tin
Quá trình tìm tin
Một số dạng tìm tin cơ bản
Đánh giá hiệu quả tum tin
Các loại hình đơn vị thông tin, người dùng tin và dịch vụ
thông tin
Các loại hình đơn vị thông tin và mạng lưới thông tin
Các dịch vụ phổ biến thông tin
Người dùng tin và nhu cầu tin
Kiểm tra và thi hết học phần

9

2

10. Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên sử dụng các phương pháp: thuyết trình, tạo tình huống có vấn đề,
hướng dẫn thảo luận, bài tập nhóm.
- Học sinh thảo luận, đọc trước tài liệu, làm việc nhóm, kiểm tra.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu kết hợp bảng đen phấn trắng
13. êu cầu về giáo viên: Tốt nghiệp đại học xã hội nhân văn
14. Tài liệu tham khảo: Tập bài giảng của giảng viên
[1] Đoàn Phan Tân, (2006), Thông tin học, Nxb ĐHQG Hà Nội.
[2] Vũ Dương Thúy Ngà, (2008), Lưu trữ thông tin học, Nxb Lao động xã hội.
[3] Nguyễn Hữu Hùng, (2006), Thông tin học: từ lý thuyết đến thực tiễn.
[4] Trần Mạnh Tuấn, (1998), Sản phẩm và dịch vụ thông tin, thư viện.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
1.Tên học phần : NGHIỆP VỤ VĂN THƯ 1
2. Số tiết (giờ)/đvht:75 tiết (45 Lý Thuyết + 30 Thực hành) / 4 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ II.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 05 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
- Trình bày được khái niệm, yêu cầu, nội dung, xây dựng – ban hành văn bản và tổ
chức quản lý văn bản .
- Nêu được nội dung công tác văn thư 1;
- Trình bày được trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác văn thư 1.
- Hiểu được trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu.
- Thể hiện thái độ cẩn thận, chính xác, tỷ mỹ, bảo mật, yêu nghề.
6. Điều kiện tiên quyết: Văn thư 1 là môn học thuộc chuyên môn được bố trí dạy sau
các môn học Văn bản và soạn thảo văn bản.
7. Mô tả học phần: gồm có 04 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về công tác văn thư
Chương 2: Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến
Chương 3: Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi
Chương 4: Công tác quản lý và sử dụng con dấu
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

45 tiết

30 tiết/giờ

Tổng số
75 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. Những vấn đề chung về công tác văn thư

Số
tiết
9

Khái niệm, yêu cầu, nội dung, xây dựng – ban hành văn bản và tổ
chức quản lý văn bản
1.1.1 Khái niệm công tác văn thư

1.1

1.1.2 Yêu cầu và nội dung về công tác văn thư
1.1.3 Xây dựng và ban hành văn bản
1.1.4 Tổ chức quản lý văn bản
1.2

Tổ chức quản lý đào tạo và trách nhiệm thực hiện công tác văn thư

1.2.1 Tổ chức quản lý công tác văn thư
1.2.2 Trách nhiệm của cán bộ trong cơ quan đối với công tác văn thư
1.2.3 Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ văn thư
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Chương 2

Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến

14

2.1 Tiếp nhận văn bản đến
2.2 Đăng ký văn bản đến
2.3 Trình và chuyển giao văn bản đến
2.4 Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến
2.5 Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến
Chương 3

Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi

14

3.1 Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số ngày tháng
của văn bản
3.2 Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn mật
3.3 Đăng ký văn bản đi
3.4 Làm thủ tục chuyển phát và theo dõi chuyển phát văn bản đi
3.5 Lưu văn bản đi
3.6 Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi
Chương 4

Công tác quản lý và sử dụng con dấu

8

4.1 Khái niệm, vị trí, tầm quan trọng của con dấu
4.2 Các loại dấu trong cơ quan, tổ chức.
4.3 Sử dụng và bảo quản con dấu
4.4 Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý con dấu, quản lý con dấu trong
cơ quan
9.2. Thực hành

Bài 1.

Nội dung

Số tiết

Thực hành đóng dấu

5

Bài 2.
Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến
2.1. Tiếp nhận văn bản đến

13

2.2. Đăng ký văn bản đến
2.3. Trình và chuyển giao văn bản đến
2.4. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến
2.5. Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến
Bài 3.
Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi
12
3.1. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số ngày tháng
của văn bản
3.2. Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn mật
3.3. Đăng ký văn bản đi
3.4. Làm thủ tục chuyển phát và theo dõi chuyển phát văn bản đi
3.5. Lưu văn bản đi
3.6. Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi
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10. Phương pháp dạy và học: Môn học sẽ sử dụng các phương pháp như : thuyết trình,
thảo luận, trả lời câu hỏi, giảng dạy theo vấn đề.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra - trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên - hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ - hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần - trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Phòng học;
- Máy chiếu; máy tính
- Các video clip, slide ảnh phục vụ
- Bảng , phấn, bút..
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về Văn thư – Lưu trữ.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] PGS Vương Đình Quyền. 2007 Lý luận và phương pháp công tác văn thư, Nhà Xuất
bản Chính trị Quốc gia;
[2] Thông tư số 07/2012/TT-BNV, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
[3] Chính phủ, 2001, Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24-8-2001 của Chính phủ về Quản
lý và sử dụng con dấu;
[4] Chính phủ, 2009, Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 1/4/2009 của Chính phủ Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và
sử dụng dấu;
[5] Văn bản hợp nhất Nghị định công tác văn thư – số 01/VBHN-BNV, ngày 25/02/2014
của Bộ Nội vụ;
[6] Bộ Công an và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, 2002, Thông tư liên tịch số
07/2002/TT-LT ngày 6-5-2002 của hướng dẩn thực hiện một số quy định tại Nghị định
58/2001/NĐ-CP;
[7] Bộ Công an, 2003, Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12-5-2003 của Bộ Công an
hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu,kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu của các cơ
quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP;
[7] NXB Chính trị Quốc gia năm, 2008, Qui định về quản lý và sử dụng con dấu.
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CHƯ NG TR NH MÔN HỌC
1. Tên học phần : NGHIỆP VỤ VĂN THƯ 2
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75 tiết (45 LT+30TH )/4 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ III
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 05 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
-Trình bày đúng qui trình quản lý văn bản đến-đi;
-Thực hiện thành thạo các thao tác nghiệp vụ đăng ký và chuyển giao văn bản;
-Tổ chức lao động khoa học và phát hiện được tình huống phát sinh trong quá trình
thực hiện công việc văn thư;
- Hiểu được trách nhiệm của công tác lập hồ sơ trong cơ quan;
- Lập được hồ sơ hiện hành;
- Hướng dẫn nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.
- Thái độ: Tự giác, tích cực, cẩn thận, tỷ mỷ trong quá trình học tập và thực hành.
6. Điều kiện tiên quyết:
Khi đã học các môn Văn bản & Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính,
Văn thư 1.
7. Mô tả học phần:
- Phần lý thuyết gồm có 03 chương:
Chương 1: Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến-đi.
Chương 2: Tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư.
Chương 3: Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan .
- Phần thực hành gồm có 02 bài:
Bài 1:Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến-đi.
Bài 2: Lập hồ sơ hiện hành.
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết
45tiết

Bài tập
tiết

Thực hành, thực tập

Tổng số

30tiết/giờ

75tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến-đi
1.1. Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến-đi

Số tiết
5

1.2. Tiếp nhận và đăng ký văn bản đến-đi
1.3 Trình và chuyển giao văn bản đến-đi
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Chương 2 Tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư

5

Các khái niệm
Phân biệt tổ chức lao động và tổ chức lao động khoa học.
Mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ của tổ chức lao động khoa học.
Các nguyên tắc của tổ chức lao động khoa học
Chương 3 Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

35

3.1 Khái niệm, vị trí, tác dụng của việc lập hồ sơ và các loại hồ sơ
3.2 Yêu cầu về công tác lập hồ sơ
3.3 Phương pháp lập các loại hồ sơ
3.3.1 Lập danh mục hồ sơ
3.3.2 Lập hồ sơ
3.4 Trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
3.5 Những qui định về lập, bảo quản và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ
quan.
9.2. Thực hành
Nội dung
Bài 1.
Bài 2

Thực hiện quản lý và giải quyết văn bản đến-đi
Lập các loại hồ sơ hồ

2.1

Lập hồ sơ công việc

2.2

Lập hồ sơ nguyên tắc

2.3

Lập hồ sơ nhân sự

2.4

Lập hồ sơ trình duyệt

Số tiết

10. Phương pháp dạy và học: Môn học sẽ sử dụng các phương pháp như : thuyết trình,
thảo luận, hỏi- đápvà thực hành nhóm.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Máy chiếu, máy vi tính, phấn, bảng;
- Hình ảnh và chiếu các video clip minh họa;
- Có văn bản giấy tờ, tài liệu để thực hành lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện
hành
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về Văn thư – Lưu trữ.
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14. Tài liệu tham khảo:
[1] Quyết định số: 72/QĐ-KHKT ngày 02/8/1997 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban
hành tiêu chuẩn ngành về “ Mục lục hồ sơ”
[2] Thông tư số 09/2013/TT-BNV, ngày 03 tháng 10 năm 2013của Bộ Nội vụ Quy định
chế độ bào cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
[3] Thông tư số:13/2011/TT-BNV ban hành ngày 24/10/2011 của Bộ Nôi vụ về qui định
thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UNND các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW.
[4] Thông tư số:14/2011/TT-BNV ban hành ngày 08/11/2011 của Bộ Nôi vụ về qui định
quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng ND và UBND xã, thị
trấn.
[5] Thông tư số 09/2011/TT-BNV, ngày 03 tháng 6 năm 2011của Bộ Nôi vụ Qui định về
thời hản bảoquản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ
chức.
[6] Thông tư số 07/2012/TT-BNV, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
[7] PGS Vương Đình Quyền. 2007 Lý luận và phương pháp công tác văn thư, Nhà Xuất
bản Chính trị Quốc gia .

119

CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ỨNG DUNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC
VĂN THƯ, LƯU TRỮ
2. Số tiết (giờ)/đvht: (30LT + 60TH)/4đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ III .
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 04 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khả năng ứng dụng
CNTT vào công tác quản trị văn phòng, văn thư, lưu trữ. Cụ thể, biết sử dụng [hần mềm
quản lý văn bản đi - đến, quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ trên máy vi tính. Kết thúc học
phần, sinh viên có đủ khả năng vận dụng cung cấp những thông tin theo yêu cầu của nhà
quản lý trong lĩnh vực công tác văn phòng và công tác lưu trữ.
6. Điều kiện tiên quyết: Nghiệp vụ văn thư, Nghiệp vụ thư ký văn phòng, Tin học cơ
bản, Tin học văn phòng, Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ
7. Mô tả học phần
+ Phần lý thuyết gồm có 04 chương:
Chương 1. Những vấn đề chung về ứng dụng CNTT vào công tác văn thư, lưu trữ
Chương 2. Ứng dụng CNTT vào công tác văn thư
Chương 3. Ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ
Chương 4. Internet
+ Phần thực hành gồm có 02 bài:
Bài 1: Khai thác hệ thống thông tin tài liệu lưu trữ
Bài 2: Thực hành Internet
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

60 tiết

00 tiết

30 tiết/giờ

90 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. Những vấn đề chung về ứng dụng CNTT vào công tác văn thư,
lưu trữ

Số tiết
15

1.1. Khái niệm
1.2. Nội dung
1.3. Yêu cầu
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Chương 2. Ứng dụng CNTT vào công tác văn thư

15

2.1. Vai trò của công nghệ thông tin đối với công tác văn thư.
2.2. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư.
2.3. Tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi, đến.
2.4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống chương trình Quản lý văn bản đi,
đến.
Chương 3. Ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ

20

2.1. Vai trò của công nghệ thông tin đối với công tác lưu trữ
2.2. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ
2.3. Tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
2.4. Hướng dẫn sử dụng quản lý và khai thác hệ thống thông tin tài
liệu lưu trữ
Chương 4. Internet

10

2.1. Cấu trúc mạng máy tính
2.2. Phân loại mạng máy tính
2.3. Internet
9.2. Thực hành
Nội dung

Số tiết

Bài 1. Khai thác hệ thống thông tin tài liệu lưu trữ

15

Bài 2. Internet

15

10. Phương pháp dạy và học:
Giáo viên giảng bài, học sinh nghe giảng và ghi chép trên lớp.
Để tiếp nhận bài giảng một cách tối ưu, giáo viên sẽ giúp người học hiểu đề
cương chi tiết học phần để nắm chương trình môn học, biết được những vấn đề sẽ trình
bày theo hướng nào? nội dung, phạm vi của bài học? vấn đề nào học sinh sẽ tự học, tự
nghiên cứu?
Thực hành trên máy tính có nội mạng Interbet.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
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- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Phòng học chuyên môn.
- Máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính.
- Bút mực vẽ, thước, bản vẽ sơ đồ.
- Phòng máy thực hành (có kết nối Internet)
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về CNTT.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Trường TH Văn thư lưu trữ TWI (nay là CĐVTLTTWI), Tập bài giảng Ứng
dụng CNTT vào công tác lưu trữ (trình độ trung cấp), 2004.
[2] Quyết định số 53/QĐLTNN.NVTW của Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước ban
hành ngày 28 tháng 4 năm 2000 về việc ban hành mẫu phiếu tin, bản hướng dẫn biên mục
phiếu tin và phần mềm ứng dụng Visual Basic để lập cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu
trữ.
[3] Bản hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư lưu trữ ban
hành kèm theo văn bản số 608 ngày 19/11/1999 của Cục trưởng Cục lưu trữ Nhà nước.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ 1
2. Số tiết (giờ)/đvht: 75tiết /4 đvht (45 LT & 30 TH)
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ III.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 5 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức
+ Người học được trang bị những kiến thức chung về: khái niệm, loại hình, đặc
điểm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, ý nghĩa tài liệu lưu trữ; phông lưu trữ và
tính chất công tác lưu trữ.
+ Hiểu được những nội dung cơ bản về nghiệp vụ lưu trữ: thu thập, bổ sung; Xác
định giá trị; Phân loại và chỉnh lý TLLT;
+ Giới thiệu sơ lược về công tác thống kê; Lập công cụ tra cứu; Bảo quản và tổ
chức sử dụng tài liệu;
+ Giới thiệu về lưu trữ học và mối quan hệ với các khoa học khác;
- Kỹ năng
+ Xác định được loại tài liệu và xác định được phông lưu trữ;
+ Hiểu và thực hành các biện pháp nghiệp vụ chủ yếu của công tác lưu trữ để thu
thập, bổ sung,…chỉnh lý tài liệu lưu trữ ;
+ Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để có được những tài liệu, hồ sơ có giá trị
nộp vào lưu trữ cơ quan và xác định tài liệu nộp vào lưu trữ lịch sử;
+ Hiểu, áp dụng Luật lưu trữ và các qui định về công tác lưu trữ vào chuyên môn.
6. Điều kiện tiên quyết:
- Học phần này phải học sau môn: văn thư 1,2
- Thái độ đúng đắn trong học tập và có trách nhiệm với nghề.
7. Mô tả học phần
- Phần lý thuyết gồm: 4 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung
Chương 2: Phông lưu trữ, công tác lưu trữ và Luật lưu trữ
Chương 3: Tổng quan về những khâu nghiệp vụ chủ yếu
Chương 4: Lưu trữ học và mối quan hệ với các khoa học khác.
- Phần thực hành :
Bài 1: Thực hiện qui trình: thu thập, bổ sung, phân loại và thực hiện chỉnh lý tài
liệu lưu trữ.
Bài 2: Xác định thành phần TL của phông để nộp vào LT hiện hành.
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số
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45 tiết

30

75 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1

Những vấn đề chung

1.1
1.2
1.3
1.4
Chương 2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Chương 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Khái niệm tài liệu lưu trữ
Các loại hình tài liệu lưu trữ
Những đặc điểm chủ yếu của tài liệu lưu trữ
Ý nghĩa tác dụng của tài liệu lưu trữ
Phông lưu trữ, công tác lưu trữ và Luật lưu trữ
Phông lưu trữ
Khái niệm phông lưu trữ
Các loại phông lưu trữ
Công tác lưu trữ
Khái niệm công tác lưu trữ
Nội dung công tác lưu trữ
Tính chất công tác lưu trữ
Luật lưu trữ
Những qui định chung
Thu thập tài liệu lưu trữ
Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị
Sử dụng tài liệu hết giá trị
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ
Tổng quan về những khâu nghiệp vụ chủ yếu
Công tác thu thập, bổ sung tài liệu
Công tác phân loại tài liệu
Công tác xác định giá trị tài liệu
Công tác chỉnh lý tài liệu
Công tác thống kê trong kho lưu trữ
Công tác xây dựng công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ
Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ
Công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

Chương 4
1.1
1.2
1.3

Lưu trữ học và mối quan hệ với các khoa học khác
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Mối quan hệ giữa lưu trữ học với các ngành khoa học khác

Số tiết
8

12

20

5

9.2. Thực hành : 02 bài
Bài 1: Xác định thành phần tài liệu của phông;
Bài 2: Thu thập, bổ sung; Phân loại; Xác định giá trị tài liệu và chỉnh lý tài liệu.
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10. Phương pháp dạy và học: GV sử dụng kết hợp các phương pháp
-Trình chiếu; Thuyết trình; Diễn giải;
-Hỏi-đáp; Bài tập nhóm.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học: (Trình bày các trang thiết bị được sử dụng trong quá trình
giảng dạy học phần)
- Máy chiếu, latop, bảng, phấn,.......
- Hình ảnh minh họa;
- Các biểu mẫu: mẫu lịch sử phông, lịch sử đơn vị hình thành phông; các biểu
mẫu giao nhận hồ sơ chỉnh lý tài liệu; mẫu hộp/ cặp đựng hồ sơ,tài liệu;danh mục hồ sơ
và mẫu hồ sơ, mẫu thẻ mượn trả tài liệu,...
- Có văn bản giấy tờ, tài liệu, kho lưu trữ.... phục vụ chỉnh lý tài liệu và sắp xếp
tài liệu vào kho hiện hành.
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về: Lưu trữ và quản trị
văn phòng
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Luật Lưu trữ số:01/2011/QH13;
[2] Quyết định số: 18/TC-KHKT ngày 06/3/1990 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban
hành tiêu chuẩn thẻ tra tìm tài liệu;
[3] Thông tư số 07/2012/TT-BNV, ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
[4] Thông tư số 09/2011/TT-BNV, ngày 03 tháng 6 năm 2011của Bộ Nôi vụ Quy định về
thời hản bảoquản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ
chức;
[5] Thông tư số:07/2012/TT-BNV ban hành ngày 22/11/2012 của Bộ Nôi vụ về hướng
dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, TL vào lưu trữ cơ quan
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ 2
2. Số tiết (giờ)/đvht: (45 tiết LT + 30TH)/4đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ IV.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 05 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức
+ Người học hiểu rõ: khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung , phương
pháp thống kê và lập công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ;
+Hiểu được những nội dung nghiệp vụ lưu trữ, đặc biêt là tài liệu lưu trữ hành
chính: thu thập, bổ sung; xác định giá trị tài liệu; Phân loại và chỉnh lý tài liệu;
+ Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác bảo quản và khai
thác sử dụng tài liệu lưu trữ.
+ Hiểu và vận dụng luật lưu trữ vào công tác chuyên môn.
-

Kỹ năng

+ Lập được công cụ tra cứu và các công cụ thống kê tài liệu lưu trữ;
+ Thực hiện được các khâu nghiệp vụ chủ yếu của tài liệu lưu trữ hành chính;
+ Hiểu và thực hiện được những nội dung về nghiệp vụ lưu trữ, đặc biệt là bảo quản
và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ ;
+ Sắp xếp được tài liệu lưu trữ lên giá tủ theo qui định;
+ Hiểu, áp dụng Luật lưu trữ và các qui định về công tác lưu trữ vào chuyên môn.
6. Điều kiện tiên quyết:
- Để có cơ sở học phần này, người học phải học xong các học phần: Nghiệp vụ văn thư
1,2 và nghiệp vụ lưu trữ 1.
- Thái độ: Thể hiện được tính tự giác, tích cực, cẩn thận trong quá trình học tập
7. Mô tả học phần
- Phần lý thuyết gồm có 3 chương:
Chương 1: Thống kê tài liệu lưu trữ
Chương 2: Công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ
Chương 3: Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu hành chính
Chương 4: Công tác bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng TLLT
- Phần thực hành gồm có 02 bài:
Bài 1: Một số nghiệp vụ chủ yếu
Bài 2: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Hành chính của một phông
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết
45 tiết

Bài tập
….tiết

Thực hành, thực tập
30 tiết/giờ

Tổng số
75 tiết/giờ
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9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1.

Thống kê tài liệu lưu trữ

10

1.1

Khái niệm, mục đích, yêu cầu và nguyên tắc

1.2

Nội dung và phương pháp thống kê

1.3
Chương 2
3.1
3.2.

Chương 3
3.1

Số
tiết

Các công cụ thống kê(các công cụ cơ bản): sổ nhập và xuất TLLT;
Mục lục hồ sơ; Sổ đăng ký mục lục hồ sơ; Hồ sơ phông; Phiếu
phông; Bộ thẻ phông; danh sách phông; Báo cáo thống kê lưu trữ;
Đơn vị thống kê lưu trữ
Công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ
Ý nghĩa, tác dụng và yêu cầu của công cụ tra cứu tàì liệu lưu trữ.
Các loại công cụ tra cứu tài liệu chủ yếu trong các kho lưu trữ:
mục lục hồ sơ; các loại bộ thẻ( thẻ hệ thống, thẻ sư vật, thẻ sự vậtchuyên đề, thẻ địa dư và thẻ thời gian)
Nghiệp vụ lưu trữ tài liệu hành chính

3.1.1

Khái niệm, ý nghĩa tác dụng và các thể loại tài liệu lưu trữ hành
chính
Khái niệm tài liệu lưu trữ hành chính

3.1.2

Ý nghĩa, tác dụng của tài liệu lưu trữ hành chính

3.1.3

Các thể loại tài liệu lưu trữ hành chính

3.2

Những khâu nghiệp vụ chủ yếu

3.1.2

Thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ hành chính

3.1.3

Xác định giá trị tài liệu lưu trữ Hành chính

3.1.4

Phân loại, chỉnh lý, sắp xếp tài liệu lưu trữ hành chính

Chương 4
4.1

15

Công tác bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu
trữ
Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ

4.2.1

Khái niệm, ý nghĩa, nội dung bảo quản tài liệu lư trữ

4.2.2

Các nguyên nhân gây hư hại tài liệu lưu trữ

4.2.3.
4.2.4

Những yêu cầu về kho tàng, trang thiết bị cơ bản để bảo quản
TLLT
Phương pháp quản lý tài liệu trong kho lưu trữ

4.2

Công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

4.2.1

Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng TLLT

4.2.2

Các hình thức sử dụng TLLT

10

10

9.2. Thực hành
Nội dung

Số tiết
127

Bài 1.
Một số nghiệp vụ chủ yếu
1.1. Lập và sử dụng công cụ thống kê tài liệu lưu trữ

10

1.2. Lập và sử công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ
Bài 2.
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Hành chính của một phông
2.1. Giai đoạn chuẩn bị chỉnh lý

20

2.2. Giai đoạn thực hiện chỉnh lý
2.3. Giai đoạn kết thúc chỉnh lý
10. Phương pháp dạy và học:
Trình chiếu; Diễn giải; Hỏi, đáp và thực hành nhóm
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra-trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên-hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ-hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần-trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Máy chiếu, máy vi tính, phấn, bảng;
- Hình ảnh và chiếu các video clip minh họa;
- Các biểu mẫu: các biểu mẫu giao nhận hồ sơ chỉnh lý tài liệu; mẫu hộp/ cặp đựng
hồ sơ,tài liệu;danh mục hồ sơ và mẫu hồ sơ, mẫu thẻ mượn trả tài liệu; các công cụ thống
kê,.....
- Có văn bản giấy tờ, tài liệu, kho lưu trữ.... phục vụ chỉnh lý tài liệu và sắp xếp tài
liệu vào kho.
13. êu cầu về giáo viên:
Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về: Lưu trữ và quản trị văn phòng.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Luật Lưu trữ số:01/2011/QH13
[2] Thông tư số 09/2011/TT-BNV, ngày 03 tháng 6 năm 2011của Bộ Nôi vụ Quy
định về thời hản bảoquản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan,
tổ chức.
[3] Công văn số: 879/VTLTNN-NVĐP ban hành ngày 19/12/2006 của Cục văn
thư-Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết gia trị.
[4] Công văn số: 283/VTLTNN-NVTW ban hành ngày 19/5/2004 của Cục Văn
thư-Lưu trữ về việc ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.
[5] Thông tư số 16/2014/TT-BNV, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội
vụhướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp.
[6] Thông tư số 17/2014/TT-BNV, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử các
cấp.
[7]Quyết định số: 248/QĐ-LTNN ngày 23/12/2002 của Cục Lưu trữ nhà nước ban
hành tiêu chuẩn ngành về “Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ hành chính“.
[8] Quyết định số: 72/QĐ-KHKT ngày 02/8/1997 của Cục Lưu trữ nhà nước ban
hành tiêu chuẩn ngành về “Mục lục hồ sơ“.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGH NHÌN, ĐIỆN TỬ
2. Số tiết (giờ)/đvht: (30 LT )/ 2đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ IV.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 02 tiết/tuần, tổng số 15 tuần.
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về tài liệu
nghe nhìn, tài liệu điện tử; các khâu nghiệp vụ như: xác định giá trị; thu thập, bổ sung;
phân loại; hệ thống hoá, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu nghe nhìn, điện tử.
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng được các
kiến thức đã học để thực hiện các khâu nghiệp vụ về tổ chức, quản lý tài liệu nghe
nhìn, tài liệu điện tử.
6. Điều kiện tiên quyết:
Sau khi đã học học phần Nghiệp vụ lưu trữ 1,Nghiệp vụ lưu trữ 2.

7. Mô tả học phần
Học phần gồm 7 chương
Chương 1: Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử;
Chương 2: Thu thập, bổ sung tài liệu nghe nhìn, điện tử vào lưu trữ;
Chương 3: Xác định giá trị tài liệu nghe nhìn, điện tử;
Chương 4: Phân loại và hệ thống hoá tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử;
Chương 5: Thống kê tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử;
Chương 6: Bảo quản tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử;
Chương 7: Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử.
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

30 tiết

Tổng số
30 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

1.1.

NHỮNG V N ĐỀ CH NG VỀ TÀI LIỆ LƯ TRỮ
NGHE NHÌN, ĐIỆN TỬ
Khái niệm tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử

1.2.

Các loại tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử

1.3.

Đặc điểm của tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử

1.4

Ý nghĩa tác dụng của tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử
TH THẬP, BỔ S NG TÀI LIỆ
NGHE NH N, ĐIỆN TỬ VÀO LƯ TRỮ

Chương 1.

Chương 2

Số tiết
4

5

129

2.2.

Khái niệm, mục đích ý nghĩa và yêu cầu của việc thu thập, bổ
sung tài liệu nghe nhìn, điện tử
Thu thập, bổ sung tài liệu ảnh vào lưu trữ

2.3.

Thu thập, bổ sung tài liệu phim ảnh vào lưu trữ

2.4.

Thu thập, bổ sung tài liệu ghi âm vào lưu trữ
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆ NGHE NHÌN, ĐIỆN TỬ

2.1.

Chương 3
3.1.

Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng

3.2.

Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu nghe nhìn, điện tử

3.3.

Các phương pháp xác định giá trị tài liệu nghe nhìn, điện tử

3.4.

Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu nghe nhìn, điện tử

Tổ chức công tác xác định giá trị tài liệu nghe nhìn, điện tử
PHÂN LO I VÀ HỆ THỐNG HOÁ TÀI LIỆ
Chương 4
LƯ TRỮ NGHE NH N, ĐIỆN TỬ
Khái niệm, ý nghĩa tác dụng và các đặc trưng phân loại tài liệu
4.1.
nghe nhìn, điện tử
4.2.
Phân loại và hệ thống hoá tài liệu ảnh

4

3.5.

4.3.

Phân loại và hệ thống hoá tài liệu phim điện ảnh

4.4.

Phân loại và hệ thống hoá tài liệu ghi âm
THỐNG K TÀI LIỆ LƯ TRỮ
NGHE NH N, ĐIỆN TỬ
Khái niệm, ý nghĩa tác dụng của công tác thống kê tài liệu lưu
trữ nghe nhìn
Nội dung công tác thống kê tài liệu lưu trữ nghe nhìn
BẢO Q ẢN TÀI LIỆ LƯ TRỮ
NGHE NHÌN, ĐIỆN TỬ
Khái niệm, ý nghĩa tác dụng và nội dung của việc bảo quản tài
liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử
Các yếu tố ảnh hưởng tới tuổi thọ của tài liệu lưu trữ nghe
nhìn, điện tử
Những yêu cầu cơ bản để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ
nghe nhìn, điện tử
TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆ LƯ TRỮ
NGHE NH N, ĐIỆN TỬ
Khái niệm, ý nghĩa tác dụng của việc tổ chức sử dụng tài liệu
lưu trữ nghe nhìn, điện tử
Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ nghe nhìn, điện tử

Chương 5
5.1.
5.2.
Chương 6
6.1.
6.2.
6.3.
Chương 7
7.1.
7.2.

Kiểm tra, thi kết thúc học phần

4

4

3

4

2

10. Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên thuyết trình (28 tiết).
- Học sinh thảo luận, kiểm tra (02 tiết)
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
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- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu kết hợp bảng đen phấn trắng
13. êu cầu về giáo viên: Tốt nghiệp đại học khoa học xã hội nhân văn
14. Tài liệu tham khảo: Tập bài giảng của giảng viên
[1] Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, Đào Xuân Chúc - Nguyễn Văn Hàm - Vương
Đình Quyền - Nguyễn Văn Thâm, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội,
1990;
[2] Giáo trình nghiệp vụ lưu trữ cơ bản (dùng trong các trường trung học chuyên
nghiệp), Vũ Thị Phụng, NXB Hà Nội, 2006;
[3] Giáo trình Lưu trữ, Trường T.H Văn thư lưu trữ TWI, NXB Văn hoá Thông tin, Hà
Nội, 2004. [4] Trần Mạnh Tuấn. Sản phẩm và dịch vụ thông tin, thư viện, 1998
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: LƯU TRỮ TÀI LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
2. Số tiết (giờ)/đvht: (30LT)/ 2đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ IV.
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 02 tiết/tuần, tổng số 15 tuần.
5. Mục tiêu của học phần:
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về lưu trữ tài
liệu khoa học công nghệ; các nhóm, các loại, các bộ tài liệu lưu trữ khoa học công nghệ.
Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng xác định giá trị; thu thập,
bổ sung; phân loại; hệ thống hoá, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ khoa
học công nghệ.
6. Điều kiện tiên quyết:
Sau khi đã học các học phần: Nghiệp vụ lưu trữ 1, Nghiệp vụ lưu trữ 2..
7. Mô tả học phần
Học phần gồm 7 chương
Chương 1: Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ khoa học- công nghệ;
Chương 2: Thu thập tài liệu KHCN vào lưu trữ;
Chương 3: Xác định giá trị tài liệu KHCN;
Chương 4: Chỉnh lý tài liệu KHCN;
Chương 5: Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ KHCN;
Chương 6: Bảo quản tài liệu lưu trữ KHCN;
Chương 7: Tổ chức, sử dụng tài liệu lưu trữ KHCN.
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

30 tiết

Tổng số
30 tiết/giờ

9. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

1.1.

NHỮNG V N ĐỀ CH NG VỀ TÀI LIỆ LƯ TRỮ
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khái niệm tài liệu lưu trữ KHCN

1.2.

Các nhóm tài liệu lưu trữ KHCN

1.3.

Các bộ tài liệu lưu trữ KHCN

1.4.

Các loại tài liệu lưu trữ KHCN

1.5.

Tác dụng của tài liệu lưu trữ KHCN

Chương 1.

Chương 2

TH THẬP TÀI LIỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số tiết
5

5
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VÀO LƯ TRỮ
Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và nội dung thu thập tài liệu
KHCN vào lưu trữ
Thu thập tài liệu KHCN vào lưu trữ hiện hành

2.1.
2.2.

Thu thập tài liệu KHCN vào lưu trữ lịch sử
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆ
Chương 3
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc xác định giá trị tài liệu
3.1.
KHCN
3.2.
Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu
2.3.

3.3.

Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu KHCN

3.4.

Tổ chức công tác xác định giá trị tài liệu KHCN

Chương 4

CHỈNH L TÀI LIỆ KHCN

4.1.

Các vấn đề chung của công tác chỉnh lý tài liệu KHCN

4.2.

Phương án chỉnh lý tài liệu thiết kế xây dựng

4.3.

Phương án chỉnh lý tài liệu thiết kế chế tạo

4.4.
Chương 5

Phương án chỉnh lý tài liệu nghiên cứu khoa học
CÔNG CỤ TRA T M TÀI LIỆ LƯ TRỮ
KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
Khái niệm, ý nghĩa tác dụng và yêu cầu của công cụ tra tìm tài
liệu lưu trữ KHCN.
Các loại công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ KHCN
BẢO Q ẢN TÀI LIỆ LƯ TRỮ
KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác bảo
quản tài liệu lưu trữ KHCN
Các nguyên nhân gây hư hỏng tài liệu lưu trữ KHCN
Các yêu cầu về nhà kho, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ
KHCN
Các biện pháp kỹ thuật để bảo quản tài liệu lưu trữ KHCN
TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆ LƯ TRỮ
KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sử dụng tài liệu
lưu trữ KHCN
Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ KHCN

5.1.
5,2,
Chương 6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Chương 7
7.1.
7.2.

Kiểm tra, thi kết thúc học phần

4

4

3

4

3

2

10. Phương pháp dạy và học:
- Giáo viên thuyết trình (28 tiết).
- Học sinh thảo luận, kiểm tra (02 tiết)
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra_trọng số 40% gồm:
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+ Kiểm tra thường xuyên_hệ số 1;
+ Kiểm tra định kỳ_hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần_trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu kết hợp bảng đen phấn trắng
13. êu cầu về giáo viên: Tốt nghiệp đại học khoa học xã hội nhân văn
14. Tài liệu tham khảo: Tập bài giảng của giảng viên
[1] Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, Đào Xuân Chúc - Nguyễn Văn Hàm - Vương
Đình Quyền - Nguyễn Văn Thâm, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội,
1990;
[2] Giáo trình nghiệp vụ lưu trữ cơ bản (dùng trong các trường trung học chuyên
nghiệp), Vũ Thị Phụng, NXB Hà Nội, 2006;
[3] Giáo trình Lưu trữ, Trường T.H Văn thư lưu trữ TWI, NXB Văn hoá Thông tin, Hà
Nội, 2004.
[4] Trần Mạnh Tuấn. Sản phẩm và dịch vụ thông tin, thư viện, 1998
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên môn học : NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG CƠ QUAN ĐẢNG VÀ
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - X HỘI
2. Số tiết (giờ)/đvht: (30LT +30TH)/03đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ IV
4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: 04 tiết/tuần, tổng số 15 tuần
5. Mục tiêu của học phần:
- Trình bày được nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Kể tên hệ thống văn bản của các cơ quan, tổ chức Đảng
- Nêu được tên các văn bản về thẩm quyền ban hành và kỹ thuật soạn thảo văn bản đối
với các cơ quan, tổ chức Đảng;
- Trình bày các quy trình về tổ chức soạn thảo, quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi
trong các cơ quan Đảng;
- Trình bày các đặc trưng lập hồ sơ và sắp xếp văn bản trong một hồ sơ;
- Nêu trách nhiệm và thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan của các cơ quan,
tổ chức Đảng.
- Phân biệt rõ hệ thống tổ chức các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước và các tổ chức
chính trị - xã hội;
- Phân biệt cụ thể hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước;
- Biết vận dụng chính xác các văn bản hướng dẫn về kỹ thuật soạn thảo văn bản đối với
mỗi cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước. Nhận biết sự khác biệt giữa các văn bản đó;
- Thao tác nhanh gọn, chính xác, đúng quy định, rõ ràng, sạch, đẹp đối với các quy trình
nghiệp vụ văn thư như: soạn thảo văn bản, giải quyết, quản lý văn bản; phục vụ các nhu
cầu sử dụng bản lưu; nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ.
- Thái độ: tự giác, tích cực, cẩn thận trong quá trình học tập
6. Điều kiện tiên quyết: Là một trong những môn học quan trọng và được giảng dạy sau
môn Quản lý văn bản đến, văn bản đi.
7. Mô tả học phần: gồm có 04 chương:
Chương 1: Công tác văn thư trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
Chương 2: Công tác Lưu trữ trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
Chương 3 : Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý con dấu, Quản lý con dấu trong
cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
Chương 4 : Sử dụng và bảo quản con dấu trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính
trị - xã hội
8. Phân bổ thời gian (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

30 tiết

30 tiết

….. tiết/giờ

Tổng số
60 tiết/giờ
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9. Nội dung chi tiết học phần
9.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. Công tác văn thư trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị
- xã hội
1.1 Quản lý văn bản đến, văn bản đi thư trong cơ quan Đảng và các
tổ chức chính trị - xã hội
1.2 Công tác văn thư trong các tổ chức Đoàn TNCSHCM

Số tiết
15

1.3 Công tác văn thư trong các tổ chức Tổng liên đoàn lao động
Việt Nam
1.4 Công tác văn thư trong các tổ chức Mặt trận tổ quốc Việt Nam
1.5 Công tác văn thư trong các tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1.6 Công tác văn thư trong các tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam
1.7 Công tác văn thư trong các tổ chức Hội Nông dân Việt Nam
Chương 2 Công tác Lưu trữ trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị xã hội
2.1 Tổng quan về nghiệp vụ lưu trữ tài liệu trong cơ quan Đảng và
các tổ chức chính trị - xã hội
2.2 Công tác lưu trữ trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị Xã hội
2.3 Những điểm khác biệt trong công tác lưu trữ tài liệu

15

Chương 3 Thẩm quyền và trách nhiệm quản lý con dấu, Quản lý con
dấu trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
3.1 Thẩm quyền quản lý con dấu liệu trong cơ quan Đảng và các tổ
chức chính trị - xã hội
3.2 Thẩm quyền kiểm tra việc quản lý con dấu trong cơ quan Đảng và
các tổ chức chính trị - xã hội
3.3 Trách nhiệm của cơ quan tổ chức sử dụng dấu trong cơ quan
Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
3.4 Trách nhiệm quản lý con dấu trong cơ quan trong cơ quan
Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội
Chương 4 Sử dụng và bảo quản con dấu trong cơ quan Đảng và các tổ
chức chính trị - xã hội
4.1 Sử dụng con dấu cơ quan trong cơ quan Đảng và các tổ chức
chính trị - xã hội
4.2 Sử dụng mực dấu trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị xã hội
4.3 Bảo quản con dấu trong cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị xã hội

15

15

10. Phương pháp dạy và học: Môn học sẽ sử dụng các phương pháp như: thuyết trình,
thảo luận, trả lời câu hỏi, giảng dạy theo vấn đề.
11. Đánh giá học phần: Điểm học phần bao gồm:
- Điểm kiểm tra - trọng số 40% gồm:
+ Kiểm tra thường xuyên - hệ số 1;
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+ Kiểm tra định kỳ - hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần - trọng số 60%.
12. Trang thiết bị dạy học:
- Phòng học;
- Máy chiếu; máy tính
- Các video clip, slide ảnh phục vụ
- Bảng, phấn, bút..
13. êu cầu về giáo viên: Trình độ đại học trở lên có chuyên môn về Văn thư -Lưu trữ.
14. Tài liệu tham khảo:
[1] Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24-8-2001 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng con
dấu;
[2] Văn bản hợp nhất Nghị định công tác văn thư – số 01/VBHN-BNV, ngày 25/02/2014
của Bộ Nội vụ;
[3] Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 15/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
2. Số tiết( giờ)/đvht: 768 giờ/16 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ III
4. Thời gian: Số tiết( giờ)/tuần: 48 giờ/tuần, tổng số 16 tuần
5. Mục tiêu của học phần: Học phần này giúp cho người học chuyên ngành” Văn
thư lưu trữ” sau khi được trang bị cơ bản lý thuyết về những kiến thức chuyên môn:
nghiệp vụ văn thư 1 và nghiệp vụ lưu trữ 1người học sẽ vận dụng lý thuyết vào quá
trình thực tập. Sau đợt thực tập người học sẽ so sánh giữa lý thuyết với thực tiễn và
có được kiến thức tổng hợp về văn thư và lưu trữ;
6. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học 2 học phần nghiệp vụ văn thư 1 và nghiệp vụ lưu
trữ 1.
7. Mô tả học phần: người học sẽ thực tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,… và
những nội dung người học thể hiện qua phúc trình thực tập là kết quả thu nhận được
qua bài báo cáo sẽ là cơ sở đánh giá khả năng vận dụng, kết hợp giữa lý thuyết và
thực tiễn với những nội dung sau:
Chương 1: Giới thiệu chung về nơi thực tập.
Chương 2: Thực hành quản lý văn bản đến, văn bản đi
Chương 3: Thực hành đóng các loại dấu
Chương 4: Thực hành lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.
Chương 5: Nhận xét và đề xuất.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

0

0

768

768

9. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1

Giới thiệu chung về cơ quan-nơi thực tập

1.1

Chức năng, nhiệm vụ; Cơ cấu tổ chức;

1.2

Thực trạng công tác quản lý văn bản đến-đi;

1.3

Thực trạng công tác lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ
hiện hành

Chương 2

Thực hành quản lý văn bản đến, văn bản đi

2.1

Lập qui trình quản lý văn bản đến;

2.2

Lập qui trình quản lý văn bản đi;

2.3

Thực hành lập các tập lưu.
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Chương 3

Thực hành đóng các loại dấu

3.1

Dấu tên

3.2

Dấu treo

3.3

Dấu nổi

3.4

Dấu giáp lai

3.5

Dấu mật, khẩn,….

Chương 4

Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.

4.1

Lập danh mục hồ sơ

4.2

Lập hồ sơ: hồ sơ công việc, hồ sơ nhân sự, hồ sơ nguyên
tắc, hồ sơ trình duyệt.

4.3

Nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.

Chương 5

Nhận xét và đề xuất.
Nhận xét về thực trạng- nơi thực tập với lý thuyết đã học
và những đề xuất đồng thời đưa ra giải pháp cần thiết(
nếu có).

10. Phương pháp dạy và học:
Người học nêu sơ lược chức năng , nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đồng thời
nghiên cứu thực trạng, vận dụng lý thuyết đã được học để thực hiện các nội dung:
quản lý văn bản đến-đi và thực hiện để tạo ra các sản phẩm thành hồ sơ; thực hành
việc sử dụng con dấu , nêu đựơc những thuận lợi, khó khăn và đưa ra giải pháp.
11. Đánh giá học phần: Điểm báo cáo 100%
12. Trang thiết bị dạy học:
13. êu cầu về giáo viên: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành “ Lưu trữ và quản trị
văn phòng”, có kinh nghiệm giảng dạy môn học, có kiến thức chung về quản lý văn
bản đến-đi; Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; Nghiệp vụ lưu trữ.
14. Tài liệu tham khảo.
Sử dụng tài liệu và các biểu mẫu của văn thư 1,2 và lưu trữ 1,2
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CHƯ NG TR NH HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
2. Số tiết( giờ)/đvht: 6 tuần /6 đvht
3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ IV
4. Thời gian: Số tiết( giờ)/tuần: 48 giờ/tuần, tổng số 06 tuần
5. Mục tiêu của học phần: Học phần này giúp cho người học chuyên ngành “ Văn
thư -Lưu trữ” sau khi được trang bị những kiến thức cơ bản về: lý thuyết, về những
chuyên môn nghiệp vụ, người học sẽ áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Sau đợt thực tập
các em sẽ so sánh được giữa thực tế với lý thuyết đã học để có được kiến thức tổng hợp
về chuyên môn nghiệp vụ,... qua bài báo cáo sẽ đánh giá được kết quả học tập của người
học trong suốt 2 năm .
6. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học môn nghiệp vụ văn thư 1,2 và nghiệp vụ lưu
trữ 1,2.
7. Mô tả học phần: người học sẽ thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp,… và viết báo cáo thực tập với những nội dung sau:
Chương 1: Giới thiệu chung về nơi thực tập.
Chương 2: Thực hành quản lý văn bản đến, văn bản đi
Chương 3: Thực hành nghiệp vụ lưu trữ.
Chương 4: Nhận xét và đề xuất.
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
Lý thuyết

Bài tập

Thực hành, thực tập

Tổng số

0

0

6 tuần

6 tuần

9. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1

Giới thiệu chung về cơ quan-nơi thực tập

1.1

Chức năng, nhiệm vụ; Cơ cấu tổ chức;

1.2

Hiện trạng công tác quản lý văn bản đến-đi;

1.3

Hiện trạng công tác lưu trữ tài liệu.

Chương 2

Thực hành quản lý văn bản đến, văn bản đi

2.1

Lập qui trình quản lý văn bản đến;

2.2

Lập qui trình quản lý văn bản đi;

2.3

Thực hành lập các tập lưu.

Chương 3
3.1

Thực hành nghiệp vụ lưu trữ
Viết lịch sử đơn vị hình thành phông;
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3.2

Viết lịch sử phông;

3.3

Lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu

3.4

Thực hiện chỉnh lý tài liệu của 1 phông

Chương 4

Lập công cụ thống kê và công cụ tra cứu

4.1

Lập công cụ thống kê

4.2

Lập công cụ tra cứu

Chương 5

Nhận xét và đề xuất.
Nhận xét về thực trạng- nơi thực tập với lý thuyết đã
học và những đề xuất đồng thời đưa ra giải pháp cần
thiết( nếu có).

10.Phương pháp dạy và học:
Người học thực tập tại các cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp: nghiên cứu hiện trạng
và thực hiện công tác quản lý văn bản đến-đi.Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ lưu trữ: công
tác tổ chức xác định giá trị tài liệu, chỉnh lý tài liệu lưu trữ và viết báo cáo với sự hướng
dẫn của giáo viên chuyên ngành văn thư và lưu trữ..
Thời gian thực tập tại các cơ quan, tổ chức,… và viết báo cáo là 12 tuần.
11. Đánh giá học phần:
12.Trang thiết bị dạy học: Thực tập tại các cơ quan, tổ chức sẽ trực tiếp sử dụng các
trang thiết bị, thông tin và tài liệu nhằm thực hiện công tác chuyên môn.
13. êu cầu về giáo viên: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành “ Lưu trữ và quản
trị văn phòng”, có kinh nghiệm giảng dạy môn học, có kiến thức chung về quản lý văn
bản đến-đi; Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; Nghiệp vụ lưu trữ.
14. Tài liệu tham khảo.
Tất cả tài liệu và bài giảng liên quan đến ngành văn thư và lưu trữ.
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