
 
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  HỌC PHẦN 
NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 
 
  



 
52 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN  
 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần  

 
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  

1 21231902 Triết học Mác - Lênin  
2 21321901 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  
3 21221903 Chủ nghĩa xã hội khoa học  
4 21221904 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  
5 21321922 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
6 31221885 Tin học đại cương  
7 31621549 Pháp luật đại cương  

  Học phần Tự chọn  
8 32021370 Kỹ năng giao tiếp  
9 31721873 Tiếng Việt thực hành  

10 32021429 Logic học  
11 00101265 Giáo dục thể chất 1  
12 00101266 Giáo dục thể chất 2  
13 00101267 Giáo dục thể chất 3  
14 00101268 Giáo dục thể chất 4  
15 00201264 Giáo dục quốc phòng  

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  
  Kiến thức Cơ sở ngành  
16 31721091 Cơ sở văn hóa Việt Nam  
17 32021045 Thực hành kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn, Hội  
18 32031256 Giáo dục học đại cương  
19 31731993 Xã hội học đại cương  
20 32031713 Tâm lý học đại cương  
21 32031736 Tâm lý học xã hội  
22 32041732 Tham vấn  
23 32031504 Nhập môn công tác xã hội  
24 32021851 Thực tế công tác xã hội  
25 32041874 Phương pháp Giáo dục kỹ năng sống  
26 32041048 Hành vi con người và môi trường xã hội  
27 32032212 An sinh xã hội  
28 32031276 Giới và phát triển  
29 32031059 Chính sách xã hội  
  Kiến thức Chuyên ngành  
30 32031037 Lý thuyết công tác xã hội  
31 32031118 Công tác xã hội với cá nhân  
32 32041789 Thực hành Công tác xã hội với cá nhân  
33 32031125 Công tác xã hội với nhóm  
34 32041790 Thực hành Công tác xã hội với nhóm  
35 32031049 Phát triển cộng đồng  
36 32041811 Thực hành Phát triển cộng đồng  
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37 32041050 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành công tác xã hội  
38 32031995 Xây dựng và quản lý dự án (E)  
39 32031116 Công tác xã hội trong trường học  
40 32031127 Công tác xã hội với trẻ em  
41 32031659 Quản trị ngành công tác xã hội  
42 32031122 Công tác xã hội với người khuyết tật  
43 32031051 Công tác xã hội với người cao tuổi  
44 32031124 Công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS  
45 32031052 Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khoẻ và y tế  
  Học phần Tự chọn  
46 32021702 Sức khỏe cộng đồng  
47 32021053 Truyền thông trong công tác xã hội  
48 33121252 Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính  
49 32021036 Khởi nghiệp  
50 31121002 Thống kê trong khoa học xã hội  
51 32021054 Đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng  
52 32021055 Kiểm huấn trong công tác xã hội  
53 32021056 Công tác xã hội với gia đình  
54 32021057 Công tác xã hội với người nghèo  
55 32021126 Công tác xã hội với phụ nữ  
56 32021119 Công tác xã hội với dân tộc thiểu số  
57 32021039 Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần  
58 32021043 Tiếng Anh chuyên ngành  
59 32021040 Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán người  

  Kiến thức Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp  
60 32061070 Thực tập tốt nghiệp  
  Học phần tự chọn bắt buộc (phải chọn 6/12 tín chỉ)  
61 32061071 Khóa luận tốt nghiệp  
62 32031041 Xây dựng chương trình giáo dục cộng đồng  
63 32031042 Xây dựng dự án khởi nghiệp nghề công tác xã hội  
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1/ Triết học Mác – Lênin 
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
      Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1/Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Triết học Mác- Lênin 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Marxist-Leninist Philosophy 

1.3 Mã học phần: 21231902 

1.4. Số tín chỉ: 3 TC 

1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết 

- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 

- Thực hành/Thí nghiệm:  

- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính: TS. Phạm Huy Thành 
Email: thanhph@due.edu.vn 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Đinh Thị Phượng 
Email: dtphuong@ued.udn.vn 
TS. Dương Đình Tùng 
Email: ddtung@ued.udn.vn 
TS Trần Hồng Lưu 
Email: hongluu2009@gmail.com 
Ths Trần Đức Tâm 
........ 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Triết học 
Lý luận chính trị 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không  

- Học phần song hành:  
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1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☒ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Triết học Mác – Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức đại cương 
trong chương trình; cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác-
Lênin; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận 
cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung các môn học khác; giúp người học nhận thức được 
thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin. Nội dung của học 
phần được cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 Khái luận về triết học và triết học Mác – Lênin. 
Chương 2, chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3, chủ nghĩa duy vật lịch sử.   
 3. Mục tiêu học phần 

 3.1/Mục tiêu chung 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức khái luận về quá trình  hình thành, 
phát triển của triết học và triết học Mác- Lênin; kiến thức nền tảng về chủ nghĩa duy vật lịch 
sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng; hình thành thế giới quan và phương pháp luận duy vật 
biện chứng cho người học, giúp người học có tư duy phản biện và sáng tạo trong việc bảo vệ 
các quan điểm của triết học Mác- Lênin. 

3.2 Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1. Có kiến thức khái luận về triết học và lịch sử hình thành triết học Mác- 

Lênin. 
CO2: Có kiến thức nền tảng về chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
CO3: Có kiến thức nền tảng về chủ chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
CO4: Có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo. 

3.3 Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

Đóng góp 

cho PI 

Mức độ đạt 

cho PI 

CLO1 
Nêu được quá trình hình thành và phát triển của triết học, 
nội dung vấn đề cơ bản của triết học.  

PI1.1 M,A 

CLO2 
Chứng minh được vai trò của triết học Mác – Lênin trong 
đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện 

PI1.1 M,A 
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Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

Đóng góp 

cho PI 

Mức độ đạt 

cho PI 

nay. 

CLO3 
Phân tích được nối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý 
thức, nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật và lý 
luận nhận thức. 

PI1.1 M,A 

CLO4 

Phân tích được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy 
vật lịch sử về học thuyết hình thái kinh tế- xã hội: biện 
chứng lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; biện chứng 
cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội; sự phát 
triển lịch sử- tự nhiên của các hình thái kinh tế- xã hội; ý 
thức xã hội. 

PI1.1 M,A 

CLO5 

 Giải thích được quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về 
giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; triết học 
về con người;  

PI8.1 I 

CLO6 

Chỉ ra được sự vận dụng các bài học phương pháp luận của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 
trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

PI1.2          R 

CLO7 
 Đấu tranh với các quan điểm duy tâm, tôn giáo và phản 
biện, bảo vệ được các vấn đề của triết học Mác- Lênin. 

PI1.1 M,A 

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (PLOs):   

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2       PI8.1 

CLO 1 M,A         

CLO 2 M,A         

CLO 3 M,A         

CLO4 M,A         

CLO5 M,A        I 

CLO6  R        
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Chuẩn đầu ra 

học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2       PI8.1 

CLO7 M,A         

 
5. Đánh giá học phần  

Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 

phần đánh 

giá 

Bài đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu 

chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọn

g số 

thàn

h 

phần 

(%) 

CĐR học 

phần có 

liên quan 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1 Thái độ/ 
Chuyên cần 

P1.1 Quan sát R1 W1.1  
50 

W1 
30 

CLO 1, 
2,3, 5,6 

A1.2 Bài làm 
theo nhóm   

P1.2. Cuốn báo 
cáo và thuyết 
trình tại lớp  

R5 W1.2 
50 

CLO 2, 
3,5,6,7 

A2. Đánh 

giá giữa kỳ 

A2 Kiểm tra giữa 
kỳ 

P2 Tự luận R9 W2 
100 

W2 
20 
 
 

CLO 2, 3 

A3. Đánh 

giá cuối kỳ 

A3 Kiểm tra cuối 
kỳ 

P3 Tự luận R9 
 

W3 
100 

W3 
50 

CLO 3, 4 

 
Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  

Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  

Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 

  

1  Chương 1. Khái luận về triết học 

và triết học Mác- Lênin 

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản 

của triết học 

1.1.1. Khái lược về triết học 

1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 
1.1.3. Biện chứng và siêu hình 
1.2. Triết học Mác – Lênin và vai 

trò của triết học Mác – Lênin 

trong đời sống xã hội 

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của 
triết học Mác- Lênin 

2/1 Thuyết 
trình/ kĩ 
thuật 
động 
não 

Đọc tài 
liệu GT 
trang 7 
 thảo 
luận cá 
nhân và 
nhóm  
Làm bài 
tập cá 
nhân 

A1.1  
 

CLO 1 

2 1.2.2. Đối tượng và chức năng của 
triết học Mác – Lênin 
1.2.3. Vai trò của triết học Mác – 
Lênin trong đời sống xã hội và 
trong sự nghiệp đổi mới ở Việt 
Nam hiện nay 
Chương 2. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng 
2.1. Vật chất và ý thức 

2.1.1. Vật chất và phương thức  tồn 
tại của vật chất 

2/1 Thuyết 
trình,  
kĩ thuật 
mảnh 
ghép, 
Pp nêu 
và giải 
quyết 
vấn đề 

Đọc tài 
liệu, 
trang 25 
thảo luận 
nhóm 
báo cáo 
bài tập 
cá nhân 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO1 
CLO 2 
CLO7 

3 2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết 
cấu của ý thức 
2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và 
ý thức 
2.2. Phép biện chứng duy vật  

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

2/1 Thuyết 
trình, bể 
cá, 
mảnh 
ghép, 
động 
não 

Đọc tài 
liệu trang 
77 
 thảo 
luận 
nhóm 
theo chủ 
đề, báo 
cáo kết 
quả thảo 
luận 
nhóm  

A1.1  
A1.2 
 

CLO 3 
CLO6 
CLO7 

4 
 

Nội dung của phép biện chứng  
 

2/1 Thuyết 
trình, 
KT bể 
cá, KT 

Đọc tài 
liệu GT 
trang 100 
 thảo 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 3 
CLO6 
CLO7 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  

Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

mảnh 
ghép, 
KT 
động 
não 

luận 
nhóm 
theo chủ 
đề, báo 
cáo kết 
quả thảo 
luận 
nhóm 

5 2.2.2. Nội dung của phép biện 
chứng duy vật (TT) 
2.3. Lý luận nhận thức 

2.3.1. Quan niệm về nhận thức 
trong lịch sử triết học 

2/1 Thuyết 
trình,  
kĩ thuật 
mảnh 
ghép,  

Đọc TL 
GT trang 
200 
Làm bài 
tập cá 
nhân 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 3 
CLO6 
 

6 2.3.2. Lý luận nhận thức duy vật 
biện chứng 

2/1 Thuyết 
trình, sơ 
đồ tư 
duy, 
động 
não, tia 
chớp 

Đọc tài 
liệu GT 
trang 274 
 thảo 
luận, bài 
tập nhỏ 
của cá 
nhân  

A1.1 
A1.2  
 

CLO 3 
CLO6 
CLO7 

7 Chương 3:  Chủ nghĩa duy vật 

lịch sử 

3.1 Học thuyết hình thái kinh tế - xã 
hội 
3.1.1 Sản xuất vật chất là cơ sở của 
sự tồn tại và phát triển xã hội 
3.1.2 Biện chứng giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất 

2/1 sơ đồ tư 
duy, 
động 
não, tia 
chớp 

Đọc tài 
liệu GT 
trang 284 
Làm bài 
tập cá 
nhân 

A1.1 
A1.2 
 

CLO4 
CLO6 
CLO7 

8 Kiểm tra giữa kỳ   Tự luận  A2 CLO 2 
CLO3 

9 3.1.3 Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng 
và kiến trúc thượng tầng  
3.2 Sự phát triển các hình thái 

kinh tế - xã hội là một quá trình 

lịch sử - tự nhiên 

3.2.1 Phạm trù hình thái KT- XH 
 

2/1 PP động 
não 
PP  thảo 
luận 
nhóm  
PP trực 
quan 

 
- Đọc tài 
liệu GT 
trang 305 
- Thảo 
luận cặp 
đôi/ 
nhóm 
nhỏ  
- Trực 
quan 
 

 
A1.1 
A1.2  
 

 
 
CLO 4 
CLO6 
CLO7 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  

Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

10 
 

3.2.2 Tiến trình lịch sử- tự nhiên 
của xã hội loài người 
3.2.3 Giá trị khoa học bền vững và 
ý nghĩa cách mạng  
3.3 Giai cấp  
3.3.1 Định nghĩa giai cấp 
3.3.2 Nguồn gốc giai cấp 
3.3.3 Kết cấu xã hội- giai cấp 

2/1 Thuyết 
trình, 
động 
não, tia 
chớp 

- Đọc tài 
liệu GT 
trang 318 
- Thảo 
luận cặp 
đôi 
 Làm bài 
tập cá 
nhân 

A1.1 
A1.2 
 

CLO4 
CLO6 
CLO7 
 

11 3.4 Đấu tranh giai cấp 

3.4.1 Tính tất yếu và thực chất của 
đấu tranh giai cấp  
3.4.2 Vai trò của đấu tranh giai cấp 
trong sự phát triển của xã hội có 
giai cấp 
3.4.3 Đấu tranh giai cấp của giai 
cấp vô sản 
3.5 Dân tộc 

3.5.1 Cách hình thức cộng đồng 
người trước khi hình thành dân tộc 
3.5.2 Dân tộc- hình thức cộng đồng 
người phổ biến hiện nay 

2/1 - kĩ 
thuật 
khăn 
trải bàn 
- Làm 
việc cá 
nhân 
Đàm 
thoại   

-Làm 
việc cá 
nhân 
- Thảo 
luận 
nhóm 
nhỏ 

A1.1 
A1.2 
 

 
CLO5 
CLO7 

12 3.6 Mối quan hệ giai cấp- dân 

tộc- nhân loại 

3.6.1 Quan hệ giai cấp- nhân loại 
3.6.2 Quan hệ  giai cấp, dân tộc với 
nhân loại 
3.7 Nhà nước  
3.7.1 Nguồn gốc của nhà nước 
3.7.2 Bản chất của nhà nước 
3.7.3 Đặc trưng của nhà nước 
3.7.4 Chức năng cơ bản của nhà 
nước 
3.7.5 Các kiểu và hình thức nhà 
nước 
3.8 Cách mạng xã hội 
3.8.1 Nguồn gốc của cách mạng xã 
hội 
 

2/1 kĩ thuật 
khăn 
trải bàn 
Thuyết 
trình 
Động 
não 
 

Phiếu 
học tập  
Làm việc 
nhóm 

A1.1 
A1.2 
 

CLO5 
CLO7 

13 3.8.2 Bản chất của cách mạng xã 
hội thế giới hiện nay 
3.8.3 Phương pháp cách mạng 

2/1 Phương 
pháp 
nêu và 

Hoàn 
thành 
phiếu 

A1.1 
A1.2 
 

 
CLO5 
CLO7 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  

Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

3.8.4 Vấn đề cách mạng xã hội trên 
thế giới thiện nay 
3.9 Ý thức xã hội 
3.9.1 Khái niệm tồn tại xã hội và 
các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 
3.9.2 Khái niệm, kết cấu, tính giai 
cấp, cac hình thái của ý thức xã hội  
3.9.3 Quan hệ biện chứng giữa tồn 
tại xã hội và ý thức xã hội, tính độc 
lập tương đối của ý thức xã hội 

giải 
quyết 
vấn đề 

học tập 
Làm việc 
cá nhân 
 
 

14 3.10 Con người và bản chất của con 
người 
3.10.1 Con người là thực thể sinh 
học- xã hội 
3.10.2 Con người khác biệt với con 
vật ngay từ khi con người bắt đầu 
sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt 
của mình 
3.10.3 Con người là sản phẩm của 
lịch sử và của chính bản thân con 
người 
3.10.4 Con người vừa là chủ thể 
của lịch sử, vừa là sản phẩm của 
lịch sử 
3.10.5 Bản chất con người là tổng 
hòa các quan hệ xã hội 

2/1  
Phương 
pháp 
thuyết 
trình 
Phương 
pháp 
vấn đáp  

 
Hoàn 
thành 
phiếu 
học tập 
Làm việc 
nhóm 
nhỏ 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 5 
CLO7 

15 
 

3.11 Hiện tượng tha hóa con người 
và vấn đề giải phóng con người 
3.11.1 Thực chất của hiện tượng tha 
hóa con người là lao động của con 
người bị tha hóa 
3.11.2 “Vĩnh viễn giải phóng xã hội 
khỏi ách bóc lột, ách áp bức” 
3.11.3 “Sự phát triển tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triển 
tự do của tất cả mọi người” 
3.12 Quan điểm của triết học Mác- 
Lênin về quan hệ cá nhân và XH, 
về vai trò của quần chúng nhân dân 
và lãnh tụ trong lịch sử 
3.12.1 Quan hệ giữa cá nhân và xã 
hội 

2/1 Trò 
chơi 
Động 
não  
Trực 
quan  
 

Hoàn 
thành 
Phiếu 
học tập 
Làm việc 
cá nhân 
Thảo 
luận 
nhóm 
  

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO5 
 

16 3.12.2 Vai trò của quần chúng ND 
và lãnh tụ trong LS 
3.13 Vấn đề con người trong sự 
nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

2/1 Sơ đồ 
tư duy 
 

Làm bài 
tập cá 
nhân 
Ôn tập 

A1.1 
A1.2 
 

CLO5 
 

17 Thi kết thúc học phần  Tự luận  A3 CLO 3 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  

Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 
CLO 4 

 

Học liệu 

Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021 Giáo trình Triết học Mác – 

Lênin 

Nxb Chính trị quốc 
gia Sự thật 

 Sách, giáo trình tham khảo 

1 Hội đồng Trung ương chỉ đạo 
biên soạn giáo trình Quốc gia 
các bộ môn khoa học Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

2010 Giáo trình Triết học Mác-Lênin 
(tái bản có sửa chữa, bổ sung) 

Nxb Chính trị 
Quốc gia 

2 Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014 Giáo trình Triết học (Dùng 
trong đào tạo trình độ thạc sĩ, 
tiến sĩ các ngành khoa học xã 
hội và nhân văn không chuyên 

ngành triết học) 

Nxb Đại học Sư 
phạm 

 

Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung 

tham khảo 
Link trang web 

Ngày cập 

nhật 

1 
Cách mạng 
tháng Mười 

https://www.youtube.com/watch?v=LlXY26bvdK8&t=420s 10/7/21 

2 
Chủ nghĩa 

Mác không lỗi 
thời 

https://www.youtube.com/watch?v=YXexq61RQLU 10/07/21 

3 
Tuổi trẻ Các 

Mác 
https://www.youtube.com/watch?v=QxfJlQ7qHaQ 10/07/21 

4 Who am I 
 Ted.com 

 https://wwww.ted.com/talks/amy_adkins_who_am_i_a_philosophica 
l_inquiry 

10/7/21 
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Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 

TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 

xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 

chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng  

1 Phòng giảng dạy Máy chiếu, máy tính   Chương 1, 2,3 
 

 Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2021 
 
 

  



 
64 

 
2/Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
      Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1/Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Kinh tế chính trị Mác-Lênin  
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Marxist-Leninist political economy 
1.3 Mã học phần: 21321901 
1.4. Số tín chỉ: 02  
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 24  
- Bài tập/Thảo luận: 06  
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 
- Tự học: 60  

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS Vương Phương Hoa 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: - TS Vương Phương Hoa, TS Nguyễn Lê Thu 

Hiền, TS Nguyễn Hồng Cử, Ths Nguyễn Thị 
Kiều Trinh, Ths Nguyễn Thị Thu Huyền, Ths 
Trần Thị Thùy Trang. 
- Ths Nguyễn Thị Hương  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Lý luận chính trị 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước: Triết học Mác – Lênin 
- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần: S  Bắt buộc  
� Tự chọn bắt buộc 
� Tự chọn tự do 

1.9 Thuộc khối kiến thức  S    Kiến thức Giáo dục đại cương.    
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Kinh tế Chính trị Mác-Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức đại cương 

trong chương trình đào tạo. Nội dung của học phần gồm 6 chương, được kết cấu thành 2 
phần chính: 

Một là, nghiên cứu các vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa trong cả hai giai đoạn là tự do cạnh tranh và giai đoạn độc quyền.  

Hai là, nghiên cứu các vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 
Qua nghiên cứu, học tập, sinh viên hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kinh 

tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. 
Học phần góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin cho sinh viên. 
Trên cơ sở đó, người học biết đánh giá những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn liên quan đến 
những vấn đề kinh tế chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giúp sinh 
viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Có kiến thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh 

phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. 
CO2: Hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các 

quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
CO3: Xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với sinh viên. 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Đóng góp 

cho PI 
Mức độ 
đạt cho 

PI 

CLO1 

Giải thích được các phạm trù cơ bản, đặc điểm và bản 
chất các quy luật vận động của kinh tế thị trường; kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩa 

1.1 M,A 

CLO2 

Giải thích được đặc điểm, bản chất của kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế 
ở Việt Nam. 

1.1 M,A 

CLO3 
Phân tích quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. 

1.2 M,A 

7.1 R,A 

7.2 R 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Đóng góp 

cho PI 
Mức độ 
đạt cho 

PI 

CLO4 
Áp dụng được các kiến thức đã học để có thể lý giải 
những hiện tượng kinh tế, xã hội trong thực tiễn 

1.1 M,A 

CLO5 
 Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học để 
tiếp cận các học phần kinh tế chuyên ngành. 

8.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1  1.2      7.1 7.2 8.1 

CLO 1 M,A          

CLO 2 M,A          

CLO3 M,A R      R,A R  

CLO4 M,A          

CLO5          R 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ. 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá trình 

A1.1. 
Chuyên cần 

P1.1. Quan sát R1 W1.1=50 

W1= 20 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

A1.2 Bài tập 
ngắn/ nhiệm 
vụ trên lớp 

P1.2. Tự luận/ 
Trình bày tại 

lớp 

R2 W1.2=50 CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

A2. Đánh giá A2. Kiểm tra P2. Tự luận R9 100 W2 = 30 CLO1 
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giữa kỳ giữa kỳ  CLO2 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ 

A3. Thi cuối 
kỳ P3. Tự luận R9 100 W3 = 50 

 

CLO1 
CLO2 
CLO3  

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buổi) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1: Đối tượng, 
phương pháp nghiên cứu 
và chức năng của Kinh tế 
chính trị Mác – Lênin 
1.1. Khái quát sự hình 
thành và phát triển của Kinh 
tế chính trị Mác – Lênin 
1.2. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu của Kinh tế 
chính trị Mác – Lênin 
1.2.1. Đối tượng nghiên cứu 
của Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 
1.2.2. Phương pháp nghiên 
cứu của Kinh tế chính trị 
Mác – Lênin 
1.3. Chức năng của Kinh 
tế chính trị Mác – Lênin 
1.3.1. Chức năng nhận thức 
1.3.2. Chức năng thực tiễn 
1.3.3. Chức năng tư tưởng 
1.3.4. Chức năng phương 
pháp luận 

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
 

- Học ở lớp: 
Sinh viên 
Think-Share và 
nghe giảng. 
- Học ở nhà: 

+ Đọc chương1 
Giáo trình [1] 
trang 11-33. 

+ Đọc thêm tài 
liệu [3]. 
 

A1.1 
A1.2 

 

CLO1 
 

CLO5 

2 Chương 2: Hàng hóa, thị 
trường và vai trò của các 
chủ thể tham gia thị trường 
2.1. Lý luận của C.mác về 
sản xuất hàng hóa và hàng 
hóa 
2.1.1. Sản xuất hàng hóa 
2.1.2. Hàng hóa 

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương2 
Giáo trình [1] 
trang 34-46. 

A1.1 
A1.2 
A2 
A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buổi) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

3 2.1.3. Tiền 
2.1.4. Dịch vụ và quan hệ 
trao đổi trong trường hợp 
một số yếu tố khác hàng hóa 
thông thường ở điều kiện 
ngày nay. 
2.2. Thị trường và nền kinh 
tế thị trường. 
2.2.1. Khái niệm, phân loại 
và vai trò của thị trường. 

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương2 
Giáo trình [1] 
trang 46-61. 

A1.1 
A1.2 

A2 
A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 

4 2.2.2. Nền kinh tế thị trường 
và một số quy luật chủ yếu 
của nền kinh tế thị trường.  
2.3. Vai trò của một số chủ 
thể tham gia thị trường. 
2.3.1. Người sản xuất. 
2.3.2. Người tiêu dùng. 
2.3.3. Các chủ thể trung gian 
trong thị trường. 
2.3.4. Nhà nước. 

1/1 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
- Thảo luận 
nhóm. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng. 
Làm việc nhóm 
và làm bài tập 
cá nhân số 1. 
- Học ở nhà: 
Đọc Chương2 
Giáo trình [1] 
trang 61-83. 

A1.1 
A1.2 

A2 
A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 

5 Chương 3: Giá trị thặng dư 
trong nền kinh tế thị 
trường 
3.1. Lý luận của C.mác về 
giá trị thặng dư 
3.1.1. Nguồn gốc giá trị 
thặng dư  
 

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương3 
Giáo trình [1] 
trang 84-98. 

A1.1 
A1.2 

A2 
A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 

6 3.1.2. Bản chất của giá trị 
thặng dư 
3.1.3. Các phương pháp sản 
xuất giá trị thặng dư. 
3.2. Tích lũy tư bản 
3.2.1. Bản chất của tích lũy 
tư bản. 
3.2.2. Những nhân tố ảnh 
hưởng tới quy mô tích lũy. 
3.2.3. Một số hệ quả của tích 
lũy tư bản. 

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương3 
Giáo trình [1] 
trang 98-109. 

A1.1 
A1.2 

A2 
A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 

7 3.3. Các hình thức biểu 
hiện của giá trị thặng dư 
trong nền kinh tế thị trường. 
3.3.1. Lợi nhuận. 
3.3.2. Lợi tức. 

1/1 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng. 
Thảo luận 
nhóm 4. Làm 

A1.1 
A1.2 
A2 

A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buổi) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

3.3.3. Địa tô tư bản chủ 
nghĩa. 

- Thảo luận 
nhóm. 

bài tập cá nhân 
số 2. 
- Học ở nhà: 
Đọc Chương3 
Giáo trình [1] 
trang 109-123. 

8 Kiểm tra giữa kỳ 0 Tự luận  A2 CLO1 
CLO2 

9 Chương 4: Cạnh tranh và 
độc quyền trong nền kinh 
tế thị trường 
4.1. Cạnh tranh ở cấp độ 
độc quyền trong nền kinh tế 
thị trường. 
4.1.1. Độc quyền, độc quyền 
nhà nước và tác động của 
độc quyền 
4.1.2. Quan hệ cạnh tranh 
trong trạng thái độc quyền 
4.2. Lý luận của V.I. 
Lênin về các đặc điểm kinh 
tế của độc quyền và độc 
quyền nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa. 
4.2.1. Lý luận của V.I. 
Lênin về đặc điểm kinh tế 
của độc quyền  

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương4 
Giáo trình [1] 
trang 124-144. 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 

10 4.2.2. Lý luận của V.I. 
Lênin về đặc điểm kinh tế 
của độc quyền nhà nước 
trong chủ nghĩa tư bản. 
4.3. Những biểu hiện mới 
của độc quyền, độc quyền 
nhà nước trong điều kiện này 
nay; vai trò lịch sử của chủ 
nghĩa tư bản.  
4.3.1. Biểu hiện mới của độc 
quyền. 
4.3.2. Biểu hiện mới của độc 
quyền nhà nước dưới chủ 
nghĩa tư bản. 
4.3.3. Vai trò lịch sử của chủ 
nghĩa tư bản. 

1/1 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
- Thảo luận 
nhóm. 
- Dạy học qua 
tình huống. 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng. 
Thảo luận đôi, 
nhóm 4.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương4 
Giáo trình [1] 
trang 144-168. 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buổi) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

11 Chương 5: Kinh tế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và các quan hệ 
lợi ích kinh tế 
5.1. Kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam. 
5.1.1. Khái niệm kinh tế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam. 
5.1.2. Tính tất yếu khách 
quan của việc phát triển kinh 
tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
5.1.3. Đặc trưng của kinh tế 
thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương5 
Giáo trình [1] 
trang 169-187. 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

12 5.2. Hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
5.2.1. Sự cần thiết phải hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam. 
5.2.2. Hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam trên một số khía 
cạnh chủ yếu. 

1/1 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
- Thảo luận 
nhóm. 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng. 
Thảo luận đôi, 
nhóm 4.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương5 
Giáo trình [1] 
trang 187-196. 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

13 5.3. Các quan hệ lợi ích kinh 
tế ở Việt Nam. 
5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan 
hệ lợi ích kinh tế  
5.3.2. Vai trò của nhà nước 
trong đảm bảo hài hòa các 
quan hệ lợi ích. 

1,5/0,
5 

- Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
- Thảo luận 
nhóm. 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng. 
Thảo luận đôi, 
nhóm 4.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương5 
Giáo trình [1] 
trang 196-223. 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO2 
CLO4 
CLO5 

14 Chương 6: Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam. 
6.1. Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở Việt Nam. 

1,5/ 
0,5 

- Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
- Thảo luận 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng. 
Thảo luận đôi, 
nhóm 4.  
- Học ở nhà: 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buổi) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

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

nhóm. Đọc Chương6 
Giáo trình [1] 
trang 224-245. 

15 6.1.2. Tính tất yếu khách 
quan và nội dung công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
Việt Nam. 
6.1.3. Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở Việt Nam trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư.  

2/0 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương6 
Giáo trình [1] 
trang 246-259. 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

16 6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế 
của Việt Nam. 
6.2.1. Khái niệm và các hình 
thức hội nhập kinh tế quốc 
tế. 
6.2.2. Tác động của hội nhập 
kinh tế quốc tế đến phát triển 
của Việt Nam. 
6.2.3. Phương hướng nâng 
cao hiệu quả hội nhập kinh tế 
quốc tế trong phát triển của 
Việt Nam. 

1/1 - Thuyết trình. 
- Giải quyết 
vấn đề. 
- Kỹ thuật động 
não. 
- Thảo luận 
nhóm. 

- Học ở lớp: 
Think-Share và 
nghe giảng. 
Làm việc 
nhóm.  
- Học ở nhà: 
Đọc Chương6 
Giáo trình [1] 
trang 260-286. 

A1.1 
A1.2 
A3 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

17  Thi cuối kỳ  
(Theo lịch thi) 

0 Tự luận   A3 CLO1 
CLO2 
CLO 

8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2021 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác 
– Lênin (Sử dụng trong các 
trường đại học - hệ không 
chuyên lý luận chính trị). 

Chính trị Quốc gia  
Sự thật 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 Đảng Cộng sản Việt Nam.  2021 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII 

Chính trị Quốc gia 
Sự thật. 

3 PGS.TS. Trần Việt Tiến 2019 Giáo trình Lịch sử các học 
thuyết kinh tế 

Đại học Kinh tế 
Quốc dân. 

 
 



 
72 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 

PGS.TS.Nguyễn Văn Thạo, Những nội 
dung mới về hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN trong Văn kiện 
ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. 

https://www.tapchicongsan.org.vn 09/05/2021 

2 Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII https://tulieuvankien.dangcongsan.vn 14/07/2021 

3 
Nhiệm kỳ 2016-2020: Việt Nam đạt nhiều 
thành tựu kinh tế đặc biệt, nâng cao vị thế 
đất nước. 

https://vtv.vn/ 13/01/2021  

4 Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập 
quốc tế https://vtv.vn/ 02/09/2020 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số lượng  

1 Phòng học  Máy tính, máy chiếu  Chương 1-6 
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3/Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã spố: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Chủ nghĩa xã hội khoa học  

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Scientific Socialism 
 

1.3 Mã học phần: 21221903 
1.4. Số tín chỉ: 02 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 24  tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 06 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết 
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Vương Phương Hoa 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Vương Phương Hoa,  

TS. Nguyễn Lê Thu Hiền,  
TS. Nguyễn Hồng Cử,  
Ths. Nguyễn Thị Kiều Trinh,  
Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền,  
Ths. Trần Thị Thùy Trang,  
Ths. Hoàng Thị Kim Liên 
TS.Vương Bích Thủy,  
Ths. Nguyễn Thị Hương 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước:  Triết học Mác-Lênin 
- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
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☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☒ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

2. Mô tả tóm tắt học phần 

         Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin và 
là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo. Học 
phần được kết cấu thành hai phần chính: 

        - Một là, nghiên cứu những vấn đề cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong 
ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 

        - Hai là, nghiên cứu những vấn đề chính trị - xã hội của Việt Nam liên quan đến chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

         Mục tiêu chung của học phần là cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quá 
trình hình thành, phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học và những nội dung cốt lõi của lý 
luận Chủ nghĩa xã hội khoa học. Giúp người học hiểu rõ quá trình hình thành và phát 
triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân trong tiến trình giải phóng con người và xây dựng xã hội mới 
tốt đẹp. Đồng thời nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học giúp người học nâng cao 
năng lực hiểu biết thực tiễn, vận dụng tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào hoạt 
động nghề nghiệp và học tập suốt đời. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Có kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. 
CO2: Có kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa xã hội khoa học – một trong ba bộ phận hợp 
thành chủ nghĩa Mác-Lênin. 
CO3: Có năng lực hiểu biết thực tiễn, vận dụng tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào xem 
xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
CO4: Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thắng lợi của sự nghiệp đổi 
mới đất nước.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
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Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 

của PIs 

CLO1 
  

Giải thích được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cơ cấu xã 
hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 

1.1 R,A 

CLO2 
  

Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa 
xã hội, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề về dân 
chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa.  

1.1 R,A 

CLO3 
 

Giải thích được các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo quan 
điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

1.1 R,A 

CLO4 
  

Vận dụng những kiến thức đã học chủ động xử lý hiệu quả các 
vấn đề trong thực tiễn 

1.1 R,A 

CLO5 
  

Giải thích được những hiện thực chính trị- xã hội nẩy sinh 
trong thực tiễn cộng cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất 
nước. 

1.1 R,A 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  

Chuẩn đầu 
ra học 
phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
 

1.1       8.1 

CLO 1 R,A        

CLO 2 R,A        

CLO 3 R,A        

CLO 4 R,A       R 

CLO 5 R,A        

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

     Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, đánh 
giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
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Thành 

phần 

đánh giá 

Bài đánh 

giá 

Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng số 

thành 

phần 

(%) 

CĐR 

học 

phần có 

liên 

quan 

A1. 

Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. 
Chuyên 
cần 

P1.1. Thời gian, 
mức độ tham gia 
các buổi học trên 
lớp 

R1  W1.1 
50% 

 
 
 

W1  
20% 

    CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 A1.2. Bài 

tập cá 
nhân 

P1.2. Trình bày 
tại lớp; Hỏi – 
đáp; Trắc nghiệm 

R2 W1.2 
50% 

A2. 

Đánh 

giá 

giữa kỳ 

A2. Kiểm 
tra giữa 
kỳ 

 
P2. Tự luận 

 
R9   

    

 
W2.1 
30% 

  

 
W2 
30% 

CLO1 
CLO2 

 

A3. 

Đánh 

giá 

cuối kỳ 

A3. Kiểm 
tra cuối kỳ 

 
P3 Tự luận 

 
 

R9   

 
W3.1 
100% 

 

 
W3 
50% 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4  

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 

- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 

- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 

- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên  
quan 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương 

pháp học 

tập 

  
    1 
 

Chương 1. Nhập môn Chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

1.1. Sự ra đời của chủ nghĩa xã 
hội khoa học; 
1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử 
1.1.2. Vai trò của C.Mác và 

2/0 
   

Kết hợp: 
- Thuyết 
trình; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn 
đề; 

- Đọc giáo 
trình tr.7-27; 
- Nghe 
giảng,  
- Làm bài 
tập cá nhân; 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
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Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên  
quan 

Ph.Ăngghen 
1.2. Các giai đoạn phát triển 
của chủ nghĩa xã hội khoa học;  
1.2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen 
phát triển chủ nghĩa xã hội 
khoa học  
1.2.2. V.I.Lênin vận dụng, 
phát triển chủ nghĩa xã hội 
khoa học trong điều kiện mới 

- Đàm thoại; 
 
 

   

  
2 
 

1.2.3. Sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa xã hội 
khoa học từ sau khi V.I.Lênin 
qua đời đến nay. 
1.3. Đối tượng, phương pháp 
và ý nghĩa của việc nghiên cứu 
chủ nghĩa xã hội khoa học. 
1.3.1. Đối tượng   
1.3.2. Phương pháp     
1.3.3. Ý nghĩa của việc học 
tập, nghiên cứu Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

1/1 Kết hợp: 
- Thuyết 
trình; 
- Nêu vấn 
đề; 
- Đàm thoại; 
- Thảo luận 
 
 

- Đọc giáo 
trình tr.7-27; 
- Nghe 
giảng,  
- Thảo luận 
nhóm   

A1.1 
A1.2 
 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
   

  
3 
 

Chương 2. Sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân 
2.1. Quan điểm cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin về giai cấp 
công nhân và sứ mệnh lịch sử 
thế giới của giai cấp công 
nhân  
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm 
của giai cấp công nhân   
2.1.2. Nội dung và đặc điểm 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân 
2.1.3. Những điều kiện quy 
định sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân 

    2/0 - Thuyết 
trình;   
- Đàm thoại; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn 
đề; 
- Thảo luận 
 

- Đọc giáo 
trình, tr.28-
48; 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 
nhân;  
- Thảo luận 
nhóm 
  
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
  
   

4 2.2. Giai cấp công nhân và 
việc thực hiện sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân hiện 
nay 
2.2.1. Giai cấp công nhân hiện 
nay 
2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch 

    2/0 - Thuyết 
trình;   
- Đàm thoại; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn 

- Đọc giáo 
trình, tr.28-
48; 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
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Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên  
quan 

sử của giai cấp công nhân trên 
thế giới hiện nay 

đề; 
- Thảo luận 
 

nhân;  
- Thảo luận 
nhóm 
  
 

  
5 
  

2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân Việt Nam. 
2.3.1. Đặc điểm của giai cấp 
công nhân Việt Nam 
2.3.2. Nội dung sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân Việt 
Nam hiện nay 
2.3.3. Phương hướng và một 
số giải pháp chủ yếu để xây 
dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam hiện nay 

  1/1 - Thuyết 
trình;  
- Đối thoại. 
- Trực quan; 
- Nêu vấn 
đề; 
- Động não; 
 

- Đọc giáo 
trình, tr.28-
48; 
- Nghe 
giảng 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 
nhân;  
  
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
  
  

6  
  

Chương 3. Chủ nghĩa xã hội 

và thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

3.1. Điều kiện ra đời chủ nghĩa 
xã hội  
3.1.3. Đặc trưng cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội 
3.2. Thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội  
3.2.1. Tính tất yếu khách quan 
của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
3.2.2. Đặc điểm thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội 

2/0 - Thuyết 
trình;  
- Nêu vấn 
đề; 
- Trực quan; 
- Động não   

- Đọc giáo 
trình, tr.48-
68; 
- Thảo luận 
đôi, nhóm  
- Bài tập cá 
nhân.  

A1.1 
A1.2 
 

CLO2 
CLO4 
CLO5 
  
 

7 
    

3.3. Quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam 
3.3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa 
3.3.2. Đặc trưng của chủ nghĩa 
xã hội và phương hướng xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam   

1/1 - Thuyết 
trình;  
- Nêu vấn 
đề;  
- Trực quan; 
- Động não 
- Thảo luận   

- Tự nghiên 
cứu Giáo 
trình 1, 
tr.48-68; 
- Thảo luận 
đôi, nhóm  
- Bài tập cá 
nhân.  

A1.1 
A1.2 
 

CLO2 
 CLO4 
CLO5 
  

  
8 

Chương 4. Dân chủ xã hội 

chủ nghĩa và Nhà nước xã 

2/0 - Thuyết 
trình;  

-  Đọc giáo 
trình, tr.69-

A1.1 
A1.2 

CLO2 
CLO4 
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Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên  
quan 

  hội chủ nghĩa 
4.1. Dân chủ và dân chủ xã hội 
chủ nghĩa 
4.1.1. Dân chủ và sự ra đời, 
phát triển của dân chủ   
4.1.2. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa 
4.2. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa 
4.2.1. Sự ra đời, bản chất, 
chức năng của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa 
4.2.2. Mối quan hệ giữa dân 
chủ xã hội chủ nghĩa và nhà 
nước xã hội chủ nghĩa 

- Trực quan; 
- Nêu vấn 
đề;   
- Vấn đáp 

89 
- Nghe 
giảng, làm 
bài tập cá 
nhân;  
- Đối thoại; 
- Giải quyết 
tình huống 
 

 CLO5 
  

  
9 
  

4.3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 
và nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
4.3.1. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 
 4.3.2. Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
4.3.3. Phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam hiện nay 

1/1 - Thuyết 
trình;  
- Giảng giải; 
- Động não 
- Nêu vấn 
đề;  
- Vấn đáp 
- Dạy học 
tình huống 

-  Đọc giáo 
trình, tr.69-
89; 
- Nghe 
giảng  
- Đối thoại; 
- Giải quyết 
tình huống 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO2 
CLO4 
CLO5 
   

  
Kiểm tra Giữa kỳ 

  
2 tiết 

 
Tự luận 

Được sử 
dụng tài liệu 

 
A2 

CLO1 
CLO2 
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Chương 5. Cơ cấu xã hội - 
giai cấp và liên minh giai 
cấp, tầng lớp trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
5.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp 
trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội  
5.1.1. Khái niệm và vị trí của 
cơ cấu xã hội-giai cấp trong cơ 
cấu xã hội     
5.1.2. Sự biến đổi có tính quy 
luật của cơ cấu xã hội - giai 
cấp trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội    
5.2. Liên minh giai cấp, tầng 

2/0 - Thuyết 
trình; 
- Nêu vấn 
đề;  
- Thảo luận; 
 

 -  Đọc giáo 
trình, tr.89-
104; 
- Đối thoại; 
- Thảo luận 
nhóm;  
- Bài tập cá 
nhân;  
  
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
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Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên  
quan 

lớp trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội 

11 
  

5.3. Cơ cấu xã hội - giai cấp 
và liên minh giai cấp, tầng lớp 
trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 5.3.1. 
Cơ cấu xã hội - giai cấp trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam 
5.3.2. Liên minh giai cấp, tầng 
lớp trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

1/1 - Thuyết 
trình; 
- Nêu vấn 
đề;  
- Thảo luận; 
 

 -  Đọc giáo 
trình, tr.89-
104; 
- Đối thoại; 
- Thảo luận 
nhóm;  
- Bài tập cá 
nhân;  
  

A1.1 
A1.2 
 

CLO1 
CLO4 
CLO5 
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Chương 6. Vấn đề dân tộc và 
tôn giáo trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội 
6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội 
6.1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin 
về dân tộc 
6.1.2. Dân tộc và quan hệ dân 
tộc ở Việt Nam 

2/0 -Thuyết 
trình; 
- Vấn đáp; - 
Đàm thoại; 
- Nêu vấn đề 
- Thảo luận 
nhóm 

-  Đọc giáo 
trình 1, 
tr.105-110; 
- Bài tập cá 
nhân 
- Thảo luận  
nhóm   
  

A1.1 
A1.2 
 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
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6.2. Tôn giáo trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
6.2.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin 
về tôn giáo 
6.2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và 
chính sách tôn giáo của Đảng, 
Nhà nước ta hiện nay 
6.3. Quan hệ dân tộc và tôn 
giáo ở Việt Nam 
6.3.1. Đặc điểm quan hệ dân 
tộc và tôn giáo ở Việt Nam 
6.3.2. Định hướng giải quyết 
mối quan hệ giữa dân tộc và 
tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 

1/1 - Thuyết 
trình; 
- Vấn đáp; - 
Đàm thoại; 
- Nêu vấn đề 
- Thảo luận 
nhóm 

-  Đọc giáo 
trình 1, 
tr.110-128; 
- Bài tập cá 
nhân 
- Thảo luận  
nhóm   
  

A1.1 
A1.2 
 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

  
14 
  

Chương 7. Vấn đề gia đình 
trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
7.1. Khái niệm, vị trí và chức 
năng của gia đình 
7.1.1. Khái niệm gia đình   
7.1.2. Vị trí của gia đình trong 
xã hội 
7.1.3. Chức năng cơ bản của 
gia đình 
7.2. Cơ sở xây dựng gia đình 
trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 
7.2.1. Cơ sở kinh tế-xã hội 

  2/0 - Thuyết 
trình; 
- Vấn đáp; - 
Đàm thoại; 
- Nêu vấn đề 
- Thảo luận 
nhóm 

-  Đọc giáo 
trình 1, 
tr.128-143; 
- Bài tập cá 
nhân 
- Thảo luận  
nhóm   
  

A1.1 
A1.2 
 

CLO3 
CLO4 
CLO5 
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     8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo  2021 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 
học (Dành cho bậc đại học hệ 
không chuyên Lý luận chính trị)  

Nxb Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 
Hà Nội 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 Hội đồng Trung ương chỉ 
đạo biên soạn giáo trình 
quốc gia các bộ môn 
khoa học Mác-Lênin, Tư 
tưởng Hồ Chí Minh  

2008 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 
học (tái bản có sữa chữa, bổ sung) 

Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội 

3 Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh  

2018 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 

Nxb Lý luận chính 
trị, Hà Nội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 

- Lịch sử Biên niên Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
- Văn kiện Đảng toàn tập 
- Phong trào cộng sản, 
công nhân quốc tế 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-
kien-tu-lieu-ve-dang/van-kien-dang-toan-tap 

20/07/2021 

Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên  
quan 

7.2.2. Cơ sở chính trị-xã hội 
7.2.3. Cơ sở văn hóa 
7.2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ  

  
  15 
  
  

 7.3. Xây dựng gia đình Việt 
Nam trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội 
7.3.2. Sự biến đổi của gia đình 
Việt Nam trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội 
7.3.3. Phương hướng cơ bản 
xây dựng và phát triển gia 
đình Việt Nam trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

1/1 - Thuyết 
trình; 
- Vấn đáp; - 
Đàm thoại; 
- Nêu vấn đề 
- Thảo luận 
nhóm 

- Đọc giáo 
trình, tr.128-
143; 
- Bài tập cá 
nhân 
- Thảo luận  
nhóm   
  

A1.1 
A1.2 
 

CLO3 
CLO4 
CLO5 

16 Kiểm tra cuối kỳ  Tự luận Được sử 
dụng tài liệu 

 
 
A3 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
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- Các nước, vùng lãnh thổ, 
các tổ chức quốc tế 

2 

- Thông tin lý luận 
- Sự kiện, bình luận 
- Các bài nghiên cứu 
chuyên sâu 

https://www.tapchicongsan.org.vn/ 

20/07/2021 

3 
Các bài nghiên cứu chuyên 
sâu theo chủ đề 

http://lyluanchinhtri.vn/  
20/07/2021 

4 
Các bài nghiên cứu chuyên 
sâu theo chủ đề 

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/ 
20/07/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số lượng  

1 Phòng giảng dạy Máy chiếu, máy tính   Chương 1, 2,3,4,5,6,7 
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4/ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) 
History of The Communist Party of 
Vietnam 

1.3 Mã học phần: 21221904 
1.4. Số tín chỉ: 2 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 24 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 6 tiết 
- Thựchành/Thínghiệm:  
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Đinh Văn Trọng 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 

1. PGS.TS. Ngô Văn Hà, 
2. TS. GVCC. Lê Thị Tuyết Ba,  
3. TS. Từ Ánh Nguyệt, 
4. Ths. GVC. Đỗ Thị Hằng Nga, 
5. Ths. GVC. Nguyễn Văn Hoàn, 
6. Ths. Nguyễn Hải Như 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: 

1. Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(Khoa LLCT – Trường ĐHKT) 
2. Lý luận Chính trị (Khoa GDCT – Trường 
ĐHSP) 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước: Triết học Mác-Lênin 
- Học phần song hành:  

1.8 

Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     
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1.9 

Thuộc khối kiến thức ☒ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Ngoài chương nhập môn và kết luận, học phần có 3 chương đề cập đến những tri thức 
khoa học về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn học 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu 
tranh giành chính quyền (1930-1945); Lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); Lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018); Một số bài học lớn về sự lãnh 
đạo của Đảng. Qua đó, khẳng định những thành công, ưu điểm, nêu lên hạn chế, kinh 
nghiệm trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi, có hệ thống về Lịch 
sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp người học có khả năng vận dụng kiến thức Lịch sử 
Đảng vào xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước; đồng thời giáo dục 
cho sinh viên lý tưởng, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, củng cố, bồi 
đắp niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
 - CO1: Giúp cho sinh viên hiểu rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối 
của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước. 
 - CO2: Định hướng cho sinh viên phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nâng cao 
ý thức trách nhiệm công dân trước trước xã hội, chấp hành chủ trương, pháp luật của Đảng và 
nhà nước. 
 - CO3: Rèn luyện phong cách tư duy lý luận gắn liền với thực tiễn;  phát huy tính năng 
động, sáng tạo của sinh viên trong việc vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết những 
vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội … theo đường lối, chính sách của Đảng. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức đánh 

giá Pis 

CLO1 
Nhận thức được quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Viêt 
Nam, đường lối đấu tranh giành chính quyền, giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước. 

1.1 R 

CLO2 

Phân tích được một số nội dung cơ bản trong ý nghĩa lịch 
sử sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình thực 
hiện đường lối đấu tranh giành chính quyền, giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước. 

1.1  
R 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức đánh 

giá Pis 

CLO3 
Nhận thức được đường lối công nghiệp hóa, đường lối kinh 
tế, kinh tế biển, đường lối đối ngoại, xây dựng hệ thống 
chính trị, nền văn hóa mới, … 

1.1 R 

CLO4 

Phân tích được một số nội dung cơ bản trong quá trình 
Đảng lãnh đạo thực hiện đường lối công nghiệp hóa, đường 
lối kinh tế, kinh tế biển, đường lối đối ngoại, xây dựng hệ 
thống chính trị, nền văn hóa mới,… 

1.2 R 

CLO5 

Rèn luyện cho người học phong cách tư duy lý luận, khả 
năng nghiên cứu, học tập suốt đời, thuyết trình, giao tiếp, 
làm việc nhóm,.. chấp hành chủ trương của Đảng, pháp 
luật của nhà nước và ý thức trách nhiệm của công dân 
trước xã hội. 

6.3 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 
1.2     6.3   

CLO 1 
R         

CLO 2 
 

R 
        

CLO 3 
R         

CLO 4 
R R        

CLO 5 
      R   

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 
Bài đánh giá Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá A1.1 Chuyên cần P1.1. Quan sát R1 W1.1 

50 
W1 
20  
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Thành 
phần đánh 

giá 
Bài đánh giá Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

trình A1.2 Bài tập ngắn, 
thuyết trình, làm 

việc nhóm  

P1.2. Trình bày tại 
lớp R2 W1.2 

50 CLO 2, 5 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2 Kiểm tra giữa 
kỳ 

P2 Tự luận/Trắc 
nghiệm R9/R15 W2.1 

100 

W2 
30 
 

CLO 1, 2 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3 Kiểm tra cuối 
kỳ P3 Tự luận R9 W3.1 

100 
W3 
50 

CLO 1, 2, 
3, 4 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/Buổi 
(2tiết/buổi) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học tập 

1 Chương mở đầu: Đối 
tượng, chức năng, nhiệm 
vụ, nội dung và phương 
pháp nghiên cứu, học tập 
môn Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 
1. Đối tượng nghiên cứu 
2. Chức năng, nhiệm vụ 
2.1. Chức năng 
2.2. Nhiệm vụ 
3. Phương pháp nghiên 
cứu, ý nghĩa học tập 
3.1. Phương pháp nghiên 
cứu 
3.2. Ý nghĩa học tập 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
mở đầu trong 
giáo trình bắt 
đầu từ trang 
01. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại; 
 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 
1 

2 Chương 1: Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời và 
đấu tranh giành chính 
quyền (1930-1945) 
1.1 ĐảngCộngsảnViệtNam 
ra đời và Cương lĩnh chính 
trị đầu tiên của Đảng 

1/1 
 

Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
1 trong giáo 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 
1, 2  
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Tuần/Buổi 
(2tiết/buổi) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

(tháng 02/1930) 
1.1.1. Bối cảnh lịch sử 
1.1.2. NguyễnÁiQuốc 
chuẩn bị các điều kiện để 
thành lập Đảng 

quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan. 

trình bắt đầu 
từ trang 13. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

3 
1.1.3. Thành 
lậpĐảngCộngsảnViệtNam 
và Cương lĩnh chính trị 
đầu tiên của Đảng 
1.1.4. Ý nghĩa lịch sử của 
việc thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam 
1.2. Đảng lãnh đạo đấu 
tranh giành chính quyền 
(1930 – 1945) 
1.2.1. Phong trào cách 
mạng 1930-1935 và khôi 
phục phong trào 1932-
1935 

2/0 
 

Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
1 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 13 và 
30. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
1, 2 

4 
 

1.2.2. Phong trào Dân chủ 
1936-1939 
1.2.3. Phong trào giải 
phóng dân tộc 1939-1945 
1.2.4. Tính chất, ý nghĩa và 
kinh nghiệm của Cách 
mạng Tháng Tám 1945 

1/1 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
1 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 30. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
1, 2 

5 Chương 2: Đảng lãnh đạo 
hai cuộc kháng chiến, hoàn 
thành giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước (1945-
1975) 
2.1. Đảng lãnh đạo xây 
dựng, bảo vệ chính quyền 
Cách mạng và kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm 
lược (1945-1954) 
2.1.1. Xây dựng và bảo vệ 

1/1 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
2 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 59. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/Buổi 
(2tiết/buổi) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

chính quyền Cách mạng 
1945 – 1946 

- Trực quan. - Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

6 2.1.2. Đường lối kháng 
chiến toàn quốc chống thực 
dân Pháp xâm lược và quá 
trình tổ chức thực hiện từ 
năm 1946 đến năm 1950 
2.1.3. Đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược và can 
thiệp Mỹ đến thắng lợi 
1951-1954 
2.1.4. Ý nghĩa lịch sử và 
kinh nghiệm của Đảng 
trong kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược và 
can thiệp Mỹ 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan. 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
2 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 59. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
1, 2 

7 2.2. Lãnh đạo xây dựng 
CNXH ở miền Bắc và 
kháng chiến chống đế quốc 
Mỹ xâm lược, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất 
nước (1954-1975) 
2.2.1. Lãnh đạo cách mạng 
hai miền giai đoạn 1954 - 
1965 
2.2.2. Lãnh đạo cách mạng 
cả nước giai đoạn 1965 - 
1975 
2.2.3. Ý nghĩa và kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đảng 
trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước 1954 
- 1975 

1/1 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan. 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
2 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 85. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
1, 2 

8 Kiểm tra giữa kỳ 
 

 Tự luận. Làm bài. A2 
 

 

CLO 
1, 2  

9 Chương 3: Đảng lãnh đạo 
cả nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và tiến hành 
công cuộc Đổi mới (1975-
2018) 
3.1. Đảng lãnh đạo cả nước 
xây dựng CNXH và bảo vệ 
Tổ quốc(1975-1986) 
3.1.1. Xây dựng CNXH và 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 114. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại; 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 
3, 4, 
5 



 
89 

Tuần/Buổi 
(2tiết/buổi) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

bảo vệ Tổ quốc 1975 – 
1981 
3.1.2. Đại hội đại biểu toàn 
quốc lấn thứ V của Đảng 
và các bước đột phá tiếp 
tục đổi mới kinh tế 1982 – 
1986 

- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan. 

- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

10 3.1.1. Xây dựng CNXH và 
bảo vệ Tổ quốc 1975 – 
1981 
3.1.2. Đại hội đại biểu toàn 
quốc lấn thứ V của Đảng 
và các bước đột phá tiếp 
tục đổi mới kinh tế 1982 – 
1986 (tiếp theo) 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 114. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
3, 4, 
5 

11 3.2. Lãnh đạo công cuộc 
đổi mới, đẩy mạnh CNH-
HĐH và hội nhập quốc 
tế(1986–2018) 
3.2.1. Đổi mới toàn diện, 
đưa đất nước ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế-xã hội1986-
1996 

1/1 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 126. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
3, 4, 
5 

12 3.2. Lãnh đạo công cuộc 
đổi mới, đẩy mạnh CNH-
HĐH và hội nhập quốc 
tế(1986–2018) 
3.2.1. Đổi mới toàn diện, 
đưa đất nước ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế-xã hội1986-
1996 (tiếp theo) 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 126. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
3, 4, 
5 

13 3.2.2. Tiếp tục công cuộc 
đổi mới, đẩy mạnh CNH-
HĐH và hội nhập quốc tế 
1996-2018 

1/1 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 126. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
3, 4, 
5 
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Tuần/Buổi 
(2tiết/buổi) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

14 3.2.2. Tiếp tục công cuộc 
đổi mới, đẩy mạnh CNH-
HĐH và hội nhập quốc tế 
1996-2018 (tiếp theo) 
 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 126. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 

 

CLO 
3, 4, 
5 

15 3.2.2. Tiếp tục công cuộc 
đổi mới, đẩy mạnh CNH-
HĐH và hội nhập quốc tế 
1996-2018 (tiếp theo) 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 126. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 
3, 4, 
5 

16 3.2.2. Tiếp tục công cuộc 
đổi mới, đẩy mạnh CNH-
HĐH và hội nhập quốc tế 
1996-2018 (tiếp theo) 
3.2.3. Thành tựu, kinh 
nghiệm của công cuộc đổi 
mới 
Kết luận 

2/0 Kết hợp các 
phương 
pháp: 
- Thuyết 
trình tích 
cực. 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề. 
- Đàm thoại. 
- Vấn đáp. 
- Thảo luận. 
- Trực quan 

- Đọc giáo 
trình và tài 
liệu tham 
khảo: Chương 
3 trong giáo 
trình bắt đầu 
từ trang 126. 
- Nghe giảng. 
- Đối thoại. 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ. 
- Trực quan. 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 
3, 4, 
5 

17 Kiểm tra cuối kỳ  Tự luận. Làm bài. A3.1 CLO 
1, 2, 
3, 4 
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8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2021 

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam (Dùng cho bậc Đại học - 
Không chuyên ngành Lý luận chính 
trị) 

Nxb Chính trị quốc gia 
Sự thật 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 TS. Vũ Ngọc Lương 2020 Tìm hiểu về Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam Nxb Công an nhân dân 

3 PGS.TS. Vũ Như Khôi 2020 
Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm 
(1930-2020) – Những chặng đường 
lịch sử vẻ vang 

Nxb Công an nhân dân 

4 Hội đồng Lý luận Trung 
ương 2018 GiáotrìnhLịch 

sửĐảngCộngsảnViệtNam 
Nxb Chính trị quốc gia 

Sự thật 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Tư liệu văn kiện Đảng toàn 
tập 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-
kien-tu-lieu-ve-dang/van-kien-dang-toan-tap 12/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số lượng  

1 Phòng giảng dạy Máy chiếu, máy tính  Chương mở đầu, 1, 2, 3 

                                         Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2021 
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5/ Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1.Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Ho Chi Minh’s Ideology 

1.3 Mã học phần: 21321922 
1.4. Số tín chỉ: 02 
1.5. Phân bố thời gian: 30 tiết 

- Lý thuyết: 24  tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 06 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm:  
- Tự học: 60 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính:  TS. Đinh Văn Trọng 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 1. PGS.TS. Ngô Văn Hà 

2. PGS.TS. GVCC. Trần Ngọc Ánh, 
3. TS. GVC. Dương Anh Hoàng, 
4. NCS. Ths. Nguyễn Duy Quý, 
5. NCS.Ths. Hồ Thanh Hải, 
6. Ths. Lê Thị Ngọc Hoa, 
7. Ths. Trịnh Quang Dũng, 
8. Ths. Lê Sơn, 
9. TS. Phạm Đức Thọ. 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  1. LSĐ - TT.HCM - ĐHKT 
 2. LLCT - ĐHSP 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết:   
- Học phần học trước:  Triết học Mác-Lênin 
- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần: S�Bắt buộc  
�   Tự chọn bắt buộc 

�   Tự chọn tự do 
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1.9 Thuộc khối kiến thức 

SKiến thức Giáo dục đại cương    
�Kiến thức Cơ sở ngành 
� Kiến thức Chuyên ngành     
� Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
� Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần bắt buộc, khối kiến thức đại cương cung cấp 
những kiến thức cơ bản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận 
dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời 
là cơ sở lý luận trực tiếp trong việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam từ 1930 
đến nay. Học phần này giúp sinh viên hiểu được một cách tương đối đầy đủ và có hệ 
thống về bối cảnh lịch sử - xã hội, cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí 
Minh; Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân, Về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, Về văn hóa, đạo đức, con 
người. 

3. Mục tiêu học phần 

   3.1. Mục tiêu chung 
 Học phần này giúp sinh viên hiểu được một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về 
bối cảnh lịch sử - xã hội, cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội 
dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó góp phần giúp sinh viên hình thành lập 
trường khoa học và cách mạng, kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã 
lựa chọn. 
 3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
  CO1: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: bối cảnh, các nhân tố góp 
phần hình thành và phát triển, những nội dung cơ bản (đặc biệt là những sáng tạo về tư tưởng) 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
  CO2: Trau dồi kỹ năng phân tích, kỹ năng vận dụng và kỹ năng làm việc nhóm, nhận 
diện và đấu tranh chống những quan điểm và hiện tượng chưa đúng. 
    CO3: Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển đất nước. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức đánh 

giá Pis 

CLO1 
Nhận thức được các kiến thức cơ bản về tư tưởng, đạo đức 
của Hồ Chí Minh, nhận diện các quan điểm sai trái. 

1.1 
R,A 

CLO2 
Trình bày được một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức 
của Hồ Chí Minh. 

1.1 
R,A 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức đánh 

giá Pis 

     
CLO3 Áp dụng được một số nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức của 

Hồ Chí Minh trong học tập, công tác và rèn luyện bản thân. 

1.1 
R,A 

 
8.1 

R 

     
CLO4 

Phân tích được một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức 
của Hồ Chí Minh, nhất là những sáng tạo về lý luận và chỉ đạo 
thực tiễn cách mạng Việt Nam của Người. 

1.1 
R,A 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1       8.1 

CLO 1 R,A        

CLO2  R,A        

CLO3 R,A       R 

CLO4 R,A        

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành phần đánh giá Bài đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần 
có liên 
quan 

A1. Đánh giá quá trình 

A1.1 Chuyên cần P1.1. Quan sát R1 
W1.1 

50 
W1 
20 

 

A1.2 Bài tập ngắn, 
thuyết trình, làm 

việc nhóm  

P1.2. Trình 
bày tại lớp/ 

Trắc nghiệm 
R2 

W1.2 
50 

CLO1,
3 

A2. Đánh giá giữa kỳ 
A2.1 Kiểm tra giữa 

kỳ 

P2 Tự 
luận/Trắc 
nghiệm  

R9/R15 
W2.1 
100 

W2 
30 
 

CLO2,
3 
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Thành phần đánh giá Bài đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần 
có liên 
quan 

A3. Đánh giá cuối kỳ A3.1 Thi cuối kỳ P3 Tự luận R9 
W3.1 
100 

W3 
50 

CLO 1, 
2, 3, 4 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Nghiên cứu trước giáo trình, tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả các bài đánh giá của học phần.  

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan 
Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. Khái niệm, 

đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý 

nghĩa học tập môn tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

1.1. Khái niệm tư 
tưởng Hồ Chí Minh 
 1.2. Đối tượng nghiên 
cứu; 
1.3. Phương pháp 
nghiên cứu. 
1.3.1. Phương pháp 
luận nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 
1.3.2. Một số phương 
pháp cụ thể. 
1.4. Ý nghĩa học tập 
môn tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 
1.4.1. Góp phần nâng 
cao năng lực tư duy lý 
luận. 

2/0 Kết hợp các 
phương pháp: 
- Thuyết trình 
tích cực; 
- Trực quan; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
 
 

Tự học, tự 
nghiên cứu: 
- Đọc giáo 
trình chương 1. 
Tài liệu tham 
khảo; 
- Nghe giảng; 
- Đối thoại; 
- Thảo luận 
nhóm nhỏ;   

A1.1 
A1.2 
 
 

 
CLO1 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan 1.4.2. Giáo dục và định 
hướng thực hành đạo 
đức cách mạng, củng 
cố niền tin khoa học 
gắn liền với trau dồi 
tình cảm cách mạng, 
bồi dưỡng lòng yêu 
nước. 
1.4.3. Xây dựng, rèn 
luyện phương pháp và 
phong cách công tác 

2 Chương 2. Cơ sở, quá 

trình hình thành và 

phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

 2.1. Cơ sở hình thành 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 
2.1.1. Cơ sở thực tiễn. 
2.1.2. Cơ sở lý luận. 
2.1.3. Nhân tố chủ 
quan Hồ Chí Minh. 

2/0  
 
- Thuyết trình 
tích cực; 
- Trực quan; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 

 - Đọc giáo 
trình nội dung 
2.1. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 1,2. 
- Quan sát 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 
nhân; 

 
A1.1, 
A1.2 
 

 
CLO1 
 

3 2.2. Quá trình hình 
thành và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 
2.2.1. Thời kỳ hình 
thành tư tưởng yêu 
nước và chí hướng cứu 
nước. ( trước 
5/6/1911). 
2.2.2. Thời kỳ xác định 
con đường cứu nước, 
giải phóng dân tộc. 
(1911 - 30/12/1920). 

2.2.3. Thời kỳ hình 

2/0   
- Thuyết trình 
tích cực; 
- Trực quan; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 
 
 

  
 - Đọc giáo 
trình mục 2. 
Tài liệu tham 
khảo Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 1,2. 
- Quan sát 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO1 
CLO3 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan thành cơ bản tư tưởng 

Hồ Chí Minh về cách 

mạng Việt Nam.(1921 

- 1930). 

2.2.4. Thời kỳ Hồ Chí 

Minh vượt qua thử 

thách, kiên định con 

đường đã xác định, tiến 

tới giành thắng lợi đầu 

tiên cho cách mạng 

Việt Nam. (1930-

1945). 

2.2.5. Thời kỳ tiếp tục 
bổ sung, phát triển, 
hoàn thiện tư tưởng 
độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xh. (1941-1969). 
2.3. Giá trị tư tưởng 
Hồ Chí Minh 
2.3.1. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh soi sáng con 
đường giải phóng và 
phát triển dân tộc. 
2.3.2. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh đối với sự phát 
triển thế giới. 

nhân;  
  
 

4  

Chương 3. Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về độc 

lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội 

 3.1. Vấn đề độc lập 
dân tộc. 
3.1.1. Cơ sở hình thành 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về độc lập dân tộc. 
3.1.2. Tư tưởng Hồ Chí 

2/0  
- Thuyết trình 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề 
- Phương pháp 
động não; 
- Trực quan 
- Thảo luận 
nhóm 

 
- Đọc giáo 
trình chương 3. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 3,4 . 
- Thảo luận 

 
A1.1 
A1.2 
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO4 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan Minh về độc lập dân 
tộc. 
 

đôi, nhóm 4 
- Bài tập cá 
nhân. 

5 3.2. Về cách mạng giải 
phóng dân tộc. 
3.2.1.  Cách mạng giải 
phóng dân tộc muốn 
thắng lợi triệt để phải 
đi theo con đường cách 
mạng vô sản. 
3.2.2. Cách mạng giải 

phóng dân tộc trong 

thời đại mới phải do 

Đảng Cộng sản của 

giai cấp công nhân 

lãnh đạo. 

3.2.3. Lực lượng của 

cách mạng giải phóng 

dân tộc bao gồm toàn 

dân tộc. 

3.2.4. Cách mạng giải 

phóng dân tộc cần 

được tiến hành chủ 

động, sáng tạo và có 

khả năng giành thắng 

lợi trước cách mạng vô 

sản ở chính quốc. 

3.2.5. Cách mạng giải 

phóng dân tộc cần 

được tiến hành bằng 

con đường cách mạng 

bạo lực 

2/0  
- Thuyết trình 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề 
- Phương pháp 
động não; 
- Trực quan 
- Thảo luận 
nhóm 

 
- Đọc giáo 
trình chương 3. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 3,4 . 
- Thảo luận đôi 
 

 
A1.1 
A1.2  
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO4 

6 3.3. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chủ nghĩa xã 
hội và xây dựng chủ 

1/1  
- Thuyết trình 
- Nêu và giải 

 
- Đọc giáo 
trình chương 3; 

 
A1.1 
A1.2  

 
CLO1 
CLO2 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. 
3.3.1. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. 

3.3.2. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

quyết vấn đề 
- Phương pháp 
động não; 
- Trực quan 
- Thảo luận 
nhóm 

Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 3,4 . 
- Thảo luận đôi 
- Bài tập cá 
nhân.  

 CLO3 
CLO4 

7 3.4. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về mối quan hệ 

biện chứng giữa độc 

lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội. 

3.4.1. Độc lập dân tộc 

là cơ sở, tiền đề để tiến 

lên chủ nghĩa xã hội. 

3.4.2. Chủ nghĩa xã hội 

là điều kiện vững chắc 

để đảm bảo nền độc 

lập dân tộc. 

3.5. Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về độc 

lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội trong giai 

đoạn hiện nay. 

Ốn tập Ktra giữ kỳ 

1/1  
- Thuyết trình 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề 
- Phương pháp 
động não; 
- Trực quan 
- Thảo luận 
nhóm 

 
- Đọc giáo 
trình chương 3; 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 3,4 . 
- Thảo luận đôi 
- Bài tập cá 
nhân.  

 
A1.1, 
A1.2  
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

8 Kiểm tra giữa kỳ  Thi tự luận Bài thi tự luận A2 CLO2, 3 

9 Chương 4. Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về Đảng 

cộng sản Việt Nam và 

nhà nước của nhân 

2/0 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Trực quan; 
- Động não; 

- Tự nghiên 
cứu giáo trình 
chương 4. 
 Tài liệu tham 

 
A1.1  
A3.1 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan dân, do nhân dân, vì 

nhân dân 

4.1. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về Đảng cộng 
sản Việt Nam. 
4.1.1. Đảng Cộng sản 
Việt Nam là nhân tố 
quyết định hàng đầu 
mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. 
4.1.2. Đảng Cộng sản 

Việt Nam là sản phẩm 

của sự kết hợp lí luận 

Chủ nghĩa Mác - Lênin 

với phong trào công 

nhân và phong trào yêu 

nước Việt Nam.  

4.1.3. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về bản chất của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

4.1.4. Quan điểm của 

Hồ Chí Minh về Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

cầm quyền. 

4.1.5. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về xây dựng 
Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong sạch vững 
mạnh. 

- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp 
- Thảo luận tổ 
 

khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 5. 
- Nghe giảng; 
- Đối thoại; 
- Giải quyết 
tình huống 
 

CLO4 

10 4.2. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân. 
4.2.1. Nhà nước dân 
chủ. 

1/1 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Trực quan; 
- Động não; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 

- Tự nghiên 
cứu giáo trình 
chương 4. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 

 
A1.1 
A1.2  

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan 4.2.2. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về xây dựng nhà 

nước kiểu mới ở Việt 

Nam.  

4.3. Vận dụng tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào công 
tác xây dựng đảng và 
xây dựng nhà nước. 
4.3.1. Vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh 
trong công tác xây 
dựng Đảng. 
4.3.2. Vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh 
trong xây dựng Nhà 
nước 

- Đàm thoại; 
- Vấn đáp 
- Thảo luận tổ 
 

đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 5. 
- Nghe giảng; 
- Đối thoại; 
- Thuyết trình, 
- Giải quyết 
tình huống 
 

11 Chương 5. Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết dân tộc và 

đoàn kết quốc tế  

5.1. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đại đoàn kết 
dân tộc. 
5.1.1. Khái niệm, vai 
trò của đại đoàn kết 
dân tộc trong sự nghiệp 
cách mạng. 
5.1.2. Lực lượng của 
khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. 
5.1.3. Điều kiện để xây 
dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 
5.1.4. Hình thức tổ 
chức khối đại đoàn kết 
dân tộc. 
5.1.5. Phương pháp 
xây dựng khối đại đoàn 

2/0 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Giảng giải; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 
 

 - Đọc giáo 
trình chương 5. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 4. 
 
và tài liệu tham 
khảo; 
- Quan sát 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 
nhân;  
  
 

 
A1.1,  
A1.2 
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan kết dân tộc. 

12 5.2. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đoàn kết quốc 
tế. 
5.2.1. Bối cảnh thời đại 

và sự hình thành Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về 

đại đoàn kết quốc tế. 

5.2.2. Những nội dung 

cơ bản trong Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về đoàn 

kết quốc tế. 

Thảo luận nhóm. 

1/1 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Giảng giải; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 
 

 - Đọc giáo 
trình chương 5. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 4. 
- Quan sát 
- Đối thoại; 
- Thảo luận 
nhóm;  
 

 
A1.1  
A1.2 
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

13 Chương 6. Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về văn 

hóa, đạo đức và con 

người mới 

6.1. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về văn hóa. 
6.1.1. Một số nhận 
thức chung về văn hóa 
và quan hệ giữa văn 
hóa với các lĩnh vực 
khác. 
6.1.2. Quan điểm Hồ 
Chí Minh về vai trò 
của văn hóa. 
6.1.3. Quan điểm Hồ 
Chí Minh về xây dựng 
nền văn hóa mới 

1/1 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Giảng giải; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 
 

 - Đọc giáo 
trình chương 6. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 7,8. 
- Quan sát 
- Đối thoại; 
- Thảo luận 
nhóm;  
 
  
 

 
A1.1  
A1.2 
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

14 6.2. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đạo đức. 
6.2.1. Quan điểm Hồ 
Chí Minh về vai trò và 
sức mạnh của đạo đức. 

2/0 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Giảng giải; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 

 - Đọc giáo 
trình chương 6. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 

 
A1.1  
A1.2 
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
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Tuần/ 

Buổi 

(2 tiết 

/buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan 6.2.2. Quan điểm Hồ 

Chí Minh về những 

chuẩn mực đạo đức 

cách mạng. 

6.2.3. Quan điểm Hồ 
Chí Minh về những 
nguyên tắc xây dựng 
đạo đức cách mạng. 

- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 
 

mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 7,8. 
 
-  Quan sát 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 
nhân  

15 6.3. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về con người. 
6.3.1.  Quan niệm Hồ 
Chí Minh về con 
người. 
6.3.2. Quan điểm Hồ 
Chí Minh về vai trò 
của con người. 
6.3.3. Quan điểm Hồ 

Chí Minh về xây dựng 

con người. 

2/0 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Giảng giải; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 
 

 - Đọc giáo 
trình chương 6. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 7,8. 
 - Quan sát 
- Đối thoại; 
- Bài tập cá 
nhân;  

 
A1.1,  
A1.2 
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

16 6.4. Xây dựng văn hóa, 
đạo đức, con người 
Việt Nam hiện nay 
theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 
6.4.1. Xây dựng và 
phát triển văn hóa, con 
người. 
6.4.2. Xây dựng đạo 
đức cách mạng. 
- Thảo luận nhóm. 

1/1 - Thuyết trình 
tích cực; 
- Giảng giải; 
- Nêu và giải 
quyết vấn đề; 
- Đàm thoại; 
- Vấn đáp; 
- Thảo luận; 
 

 - Đọc giáo 
trình chương 6. 
Tài liệu tham 
khảo: Hồ Chí 
Minh với con 
đường cách 
mạng Việt 
Nam: nội dung 
Chương 7,8. 
- Quan sát 
- Đối thoại; 
- Thảo luận 
nhóm;  
 

 
A1.1,  
A1.2 
 

 
CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

17 Thi kết thúc học phần   Bài thi tự luận A3 CLO2,3,4 
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8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Sử dụng 
trong các trường đại học- hệ 
không chuyên lý luận chính trị). 

Chính trị quốc gia sự 
thật. 

2 Hội đồng Lý luận trung 
ương 

2004 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Chính trị Quốc gia. 

 Sách, giáo trình tham khsảo 

2 Hồ Chí Minh 2011 Hồ Chí Minh: Toàn tập Chính trị Quốc gia. 

3 Võ Nguyên Giáp 2008 Tư tưởng Hồ Chí Minh với con 
đường cách mạng Việt Nam 

Chính trị Quốc gia 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Phim tài liệu Hồ Chí Minh 
chân dung một con người. 

https://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-ho-chi-
minh-chan-dung-mot-con-nguoi-
76611.htm  

14.7.2021 

2 
Phim tài liệu Nguyễn Ái 

Quốc ẩn số từ nước pháp. 
https://vtv.vn/video/vtv-dac-biet-nguyen-
ai-quoc-an-so-tu-nuoc-phap-349902.htm  

14.7.2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số lượng  

1 Phòng giảng dạy Máy chiếu 01 Chương 1 - 6 
 

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2021 
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6/ Tin học đại cương 
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA:TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Công tác xã hội           Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội            
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1.  Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) GENERAL INFORMATICS 
1.3 Mã học phần: 31221885 
1.4. Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 1 tín chỉ (15 tiết) 
- Bài tập/Thảo luận:  
- Thực hành/Thí nghiệm:  
- Thực hành loại 1:  
- Thực hành loại 2: 1 tín chỉ (30 tiết) 
- Tự học:  

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: Phạm Dương Thu Hằng 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Giảng viên khoa Tin học 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Tin học 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 
Loại học phần: SBắt buộc  

�   Tự chọn bắt buộc 

�   Tự chọn tự do 
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1.9 

Thuộc khối kiến thức 

SKiến thức Giáo dục đại cương    
�Kiến thức Cơ sở ngành 
� Kiến thức Chuyên ngành     
� Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
� Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Tin học đại cương nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng sử dụng 
máy tính và internet, các phần mềm phổ biến và các công nghệ hiện đại. Học phần rèn 
luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thuộc bộ Microft Office là Word, Excel và 
Powerpoint từ cơ bản đến nâng cao.         

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử 
dụng thành thạo máy tính, các phần mềm và các tiện ích cơ bản trong thời đại số, phục vụ 
công tác học tập và làm việc suốt đời.  
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Học phần cung cấp kiến thức về máy tính, internet và an toàn, bảo mật thông tin, 
giúp sinh viên sử dụng thành thạo máy tính, làm chủ được môi trường internet khi sử 
dụng các dịch vụ liên quan. 
CO2: Học phần rèn luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tin học văn 
phòng mức độ từ cơ bản đến nâng cao. 
CO3: Hình thành thái độ học tập tích cực, khả năng tự học và làm việc nhóm để thực 
hiện các nhiệm vụ được giao. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO1 Sử dụng được máy tính và các dịch vụ phổ biến trên môi trường 
internet một cách an toàn. 

5.1 M,A 

CLO2 
Vận dụng được các thao tác cơ bản và nâng cao trong Microsoft 
Word khi soạn thảo văn bản. 

 
5.2 

R,A 

2.2 I 

CLO3 
Vận dụng được các kỹ thuật, hàm cơ bản và nâng cao trong 
Microsoft Excel để làm việc với bảng tính. 

5.2  
R,A 

2.2 
 

I 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO4 Vận dụng Microsoft PowerPoint cơ bản và nâng cao vào thiết kế 
bài trình chiếu. 

 
5.2 

R,A 

2.2 I 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

  Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
PLO 7 PLO 8 

 PI2.2 (I)   PI5.1 
PI5.2 

 
  

CLO 1 
    M,A     

CLO 2 
 I    R,A    

CLO 3 
 I    R,A    

CLO 4 
 I    R,A    

6. Đánh giá học phần  

6.1.  Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

 

Thành phần đánh 
giá Bài đánh giá Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số bài 
đánh giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học 
phần có liên 

quan 

A1. Đánh giá quá 
trình 

A1. Bài tập nhóm/ 
cá nhân 

P1. Báo cáo/ 
Thực hành RH1 100% 20% CLO 4 

A2. Đánh giá giữa 
kỳ 

A2. Kiểm tra giữa 
học kỳ P2. Trắc nghiệm RH2 100% 30% CLO 1, 4 

A3. Đánh giá cuối 
kỳ (chung toàn 
trường) 

A3. Thi cuối học 
kỳ P3. Thực hành 

RH3.1 50% 
50% 

CLO 2 

RH3.2 50% CLO 3 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
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Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
L1/ TH 
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

 

Chương 1. 
Công nghệ 
thông tin và 
truyền thông 
1.1. Ôn tập 
các kiến 
thức cơ bản 
về máy tính, 
mạng máy 
tính 
1.2. Ứng 
dụng của 
công nghệ 
thông tin – 
truyền thông 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Hoạt động 
nhóm 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 
 

Đọc trước các 
nội dung của 
Chương 1 ở 
nhà, tài liệu số 
1,5. 
Làm việc theo 
nhóm tại lớp. 
Thực hiện bài 
thực hành số 1 
tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận tại 
lớp. 
 

A2 CLO1 

 

1.3. An toàn 
lao động và 
bảo vệ môi 
trường trong 
sử dụng 
CNTT-TT 
1.4. Các vấn 
đề an toàn 
thông tin cơ 
bản khi làm 
việc với 
máy tính 
1.5. Một số 
vấn đề cơ 
bản liên 
quan đến 
pháp luật 
trong sử 
dụng CNTT 
1.6. Đa 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Hoạt động 
nhóm 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Làm việc theo 
nhóm ở nhà. 
Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 1 ở 
nhà. 
Trao đổi và 
thảo luận tại 
lớp. 
 

A2 CLO1 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
L1/ TH 
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

phương tiện 

 

Chương 2. 
Soạn thảo 
văn bản 
nâng cao 
2.1. Giới 
thiệu 
2.2. Định 
dạng văn 
bản nâng 
cao 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Đọc trước các 
nội dung của 
Chương 2 ở 
nhà, tài liệu số 
1,2. 
Thực hiện bài 
thực hành số 2 
tại lớp. 

A3 CLO2 

 

2.3. Bảng và 
định dạng 
nâng cao 
2.4. Nhúng 
và định 
dạng các đối 
tượng khác 
nhau vào 
văn bản 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 2 ở 
nhà và tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận. 
Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 
thành bài tập. 

A3 CLO2 

 

2.4. Nhúng 
và định 
dạng các đối 
tượng khác 
nhau vào 
văn bản (tt) 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 2 ở 
nhà và tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận. 
Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 
thành bài tập. 

A3 CLO2 

 

2.5. Theo 
dõi văn bản 
2.6. Tham 
khảo và liên 
kết 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 2 ở 
nhà và tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận. 
Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 
thành bài tập. 

A3 CLO2 

 

2.6. Tham 
khảo và liên 
kết (tt) 
2.7. Trộn 
thư 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 2 ở 
nhà và tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận. 
Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 

A3 CLO2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
L1/ TH 
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

thành bài tập. 
 Kiểm tra giữa học kỳ A2 CLO1,4 

 

Chương 3. 
Bảng tính 
nâng cao 
3.1. Giới 
thiệu 
3.2. Thiết 
lập môi 
trường làm 
việc nâng 
cao 

1 LT 
2 TH L2 

Thuyết trình 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Đọc trước các 
nội dung của 
Chương 3 ở 
nhà, tài liệu số 
1,3. 
Thực hiện bài 
thực hành số 3 

tại lớp 

A3 CLO3 

 

3.3. Sắp xếp 
và lọc dữ 
liệu 
3.4. Khai 
thác cơ sở 
dữ liệu nâng 
cao 

1 LT 
2 TH L2 

Động não 
Giải quyết vấn 

đề 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 3 ở 
nhà và tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận. 

Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 

thành bài tập. 

A3 CLO3 

 

3.4. Khai 
thác cơ sở 
dữ liệu nâng 
cao (tt) 

1 LT 
2 TH L2 

Động não 
Giải quyết vấn 

đề 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 3 ở 
nhà và tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận. 

Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 

thành bài tập. 

A3 CLO3 

 

3.4. Khai 
thác cơ sở 
dữ liệu nâng 
cao (tt) 
3.5. Đồ thị 

1 LT 
2 TH L2 

Động não 
Giải quyết 
vấn đề 
Thao diễn 
minh họa 
Thực hành 
Bài tập 
Hướng dẫn 
từng SV 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 3 ở 
nhà và tại lớp. 
Trao đổi và 
thảo luận. 

Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 

thành bài tập. 

A3 CLO3 

 

Chương 4. 
Trình chiếu 
nâng cao 
4.1. Giới 
thiệu 
4.2. Xây 
dựng nội 

1 LT 
2 TH L2 

Hoạt động 
nhóm 
Bài tập 

 

Đọc trước các 
nội dung của 
Chương 4 ở 
nhà, tài liệu số 
1,4. 
Thực hiện bài 
thực hành số 4 

tại lớp 

A1 CLO4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
L1/ TH 
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

dung, tùy 
biến và hiệu 
chỉnh bài 
thuyết trình 

 

4.3. Nhúng 
và định 
dạng các đối 
tượng vào 
trang trình 
chiếu 
4.4. Làm 
việc với các 
hiệu ứng, 
hoạt cảnh 

1 LT 
2 TH L2 

Hoạt động 
nhóm 
Bài tập 
Thảo luận 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 4 ở 
nhà và tại lớp. 
Thiết kế và 
xây dựng bài 
trình chiếu 
theo chủ đề 
bất kỳ theo 
nhóm. 
Trao đổi và 
thảo luận 
nhóm 

Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 

thành bài tập. 

A1 CLO4 

 

4.5 Một số 
ứng dụng 
4.6. Chuẩn 
bị thuyết 
trình và 
thuyết trình 

1 LT 
2 TH L2 

Hoạt động 
nhóm 
Bài tập 
Thảo luận 

Tiếp tục thực 
hiện bài thực 
hành số 4 ở 
nhà và tại lớp. 
Thiết kế và 
xây dựng bài 
trình chiếu 
theo chủ đề 
bất kỳ theo 
nhóm. 
Trao đổi và 
thảo luận 
nhóm 

Hỗ trợ cùng 
nhau hoàn 

thành bài tập. 

A1 CLO4 

 
Ôn tập và 
bài tập tổng 
hợp 

1 LT 
2 TH L2 

Tổng kết 
Thực hành 

Hoàn thành 
các bài tập 
thực hành 
tổng hợp tại 
nhà. 
Trao đổi và 
thảo luận tại 
lớp. 

  

 Thi cuối học kỳ A3 CLO2,3 
8. Học liệu 
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8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

 Khoa Tin học 2015 Bài giảng điện tử học phần Tin học đại 
cương (không chuyên) Khoa Tin học 

 Microsoft Việt Nam 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft 
Word 2010 Sách điện tử 

 Microsoft Việt Nam 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft 
Excel 2010 Sách điện tử 

 Microsoft Việt Nam 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft 
Power Point 2010 Sách điện tử 

Sách, giáo trình tham khảo 

 PGS.TS. Bùi Thế Tâm 2007 Giáo trình Tin học đại cương NXB Giao thông vận tải 

 VL.COMP 2013 Hướng dẫn tự học Microsoft Word 2013 + 
CD NXB Từ điển Bách khoa 

 VL.COMP 2013 Hướng dẫn tự học Microsoft Excel 2013 + 
CD NXB Từ điển Bách khoa 

 VL.COMP 2013 Hướng dẫn tự học Microsoft Power Point 
2013 + CD NXB Từ điển Bách khoa 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Chương 2,3,4 https://support.microsoft.com/vi-vn 02/2021 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, xưởng, 
cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… Số lượng  

1 Phòng thực hành máy tính Máy tính cá nhân 60 Toàn bộ chương trình 

2     

     

Đà Nẵng, ngày   tháng    năm … 

Trưởng khoa 
 
 
 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Phạm Dương Thu Hằng 
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 Phụ lục: Rubric đánh giá của học phần 

STT Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Ghi chú 
RH1. Bài tập nhóm/ cá nhân PowerPoint (trọng số 0,2) 

 Bố cục trình bày bài trình chiếu, sử dụng 
Slide Master. 

Thực hiện được 
thao tác nhưng 
chưa đúng với 
yêu cầu. 

Thực hiện 
được thao tác 
và đúng ít nhất 
80% so với yêu 
cầu. 

Thực hiện 
được thao tác 
và đúng 100% 
so với yêu cầu.  

 

 Đưa các đối tượng đồ họa, các đối tượng 
minh họa, mô phỏng vào bài trình chiếu.  

 Thiết lập hiệu ứng cho bài trình chiếu.  

 Chuẩn bị, trình chiếu và in, chia sẻ bài 
trình chiếu.  

 TỔNG ĐIỂM 3 điểm 5 điểm 2 điểm 10 điểm 
RH2. Đánh giá giữa học kỳ (trọng số 0,3) 
Trắc nghiệm  

 Bài thi trắc nghiệm về máy tính và công 
nghệ thông tin và truyền thông. Thực hiện được 

các câu trắc 
nghiệm ở mức độ 
hiểu, biết. 

Thực hiện 
được các câu 
trắc nghiệm ở 
mức độ áp 
dụng. 

Thực hiện 
được các câu 
trắc nghiệm ở 
mức độ đánh 
giá 

30 câu 

 Bài thi trắc nghiệm về trình chiếu và thực 
hiện bài trình chiếu. 20 câu 

 TỔNG ĐIỂM 3 điểm 5 điểm 2 điểm 10 điểm 
RH3. Đánh giá cuối học kỳ (trọng số 0,5) 
RH3.1. Thực hành Word 

 

Soạn thảo đầy đủ nội dung (đúng font 
chữ, kích thước chữ theo yêu cầu), định 
dạng kiểu chữ (in đậm/ in nghiêng/ gạch 
chân), định dạng đoạn văn bản (canh 
trái/canh giữa/canh phải/canh đều hai 
bên)) 

Soạn thảo đầy đủ 
nội dung văn 
bản. 
(0,5 điểm) 

Soạn thảo đầy 
đủ nội dung 
(đúng font chữ, 
kích thước chữ 
theo yêu cầu), 
định dạng kiểu 
chữ (in đậm/ in 
nghiêng/ gạch 
chân). 
(0,75 điểm) 

Soạn thảo đầy 
đủ nội dung 
(đúng font chữ, 
kích thước chữ 
theo yêu cầu), 
định dạng kiểu 
chữ (in đậm/ in 
nghiêng/ gạch 
chân), định 
dạng đoạn văn 
bản (canh 
trái/canh 
giữa/canh 
phải/canh đều 
hai bên)) 
(1 điểm) 

Bắt buộc 
1 điểm 

 Chèn bảng có định dạng đường kẻ/trộn ô 
ở mức độ đơn giản - Tables 

Thực hiện được 
thao tác nhưng 
chưa đúng yêu 
cầu của đề thi 
(0,25 điểm/nội 
dung) 

Thực hiện 
được thao tác 
và đúng với 
yêu cầu định 
dạng của đề thi 
(0,5 điểm/nội 
dung) 

 

Chọn một số 
yêu cầu trong 
các nội dung 
bên  

4 điểm 
 

 Thiết lập điểm dừng con trỏ văn bản - Tab 
 Chèn hình ảnh bất kỳ - Picture 
 Chèn đối tượng hình học - Shapes 
 Chèn chữ nghệ thuật - WordArt 
 Chèn hộp văn bản – Text Box 
 Chèn biểu tượng đặc biệt - Symbol 

 Tạo chữ lớn đoạn đầu văn bản – Drop 
Cap 

 Chia văn bản dạng cột báo - Column 
 Đánh số thứ tự tự động/bullets  

 Chèn đầu trang/chân trang – 
Header/Footer 

 Đánh số trang theo định dạng yêu cầu - 
Pages 
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STT Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Ghi chú 
 Chèn nền bảo vệ văn bản – Watermark 
 Chèn công thức toán học - Equation 

 Chèn danh mục hình ảnh – Table of 
figures 

 Chèn chú thích - Comments 
 Chèn cước chú – Endnote/Footnote 
 Chèn ảnh chụp màn hình - Screenshot 
 Chèn sơ đồ đơn giản - SmartArt 
 Chèn đồ thị - Chart 
 Chèn siêu liên kết - Hyperlink 

 Chèn tài liệu tham khảo tự động - 
Citiation 

 Chèn mục lục tự động – Table of 
Contents 

 Trộn thư - Mailings 

Thực hiện được 
thao tác trộn thư 
nhưng chưa cho 
kết quả 
(0,25 điểm) 

Thực hiện trộn 
thư và cho kết 
quả chưa hoàn 
chỉnh 
(0,5 điểm) 

Thực hiện trộn 
thư và cho kết 
quả hoàn chỉnh 
theo yêu cầu 
đề thi 
(1 điểm) 

 TỔNG 2,25 điểm 3,5-4,5 điểm 0,5-1,5 điểm 5 điểm 
RH3.2. Thi thực hành Excel 

 Thực hiện công thức tính toán 1 điểm Chọn 3 yêu 
cầu trong các 
nội dung bên 

3 điểm 

 Thực hiện các hàm như thống kê cơ bản/ 
chuỗi/ xếp hạng/ làm tròn/… 1 điểm 

 Thực hiện hàm điều kiện. 1 điểm 
 Thực hiện hàm dò tìm. 1 điểm 
 Thực hiện các hàm trên lồng nhau. 1 điểm 

Bắt buộc 
2 điểm  Thực hiện hàm thống kê có điều kiện. 1 điểm 

 TỔNG 5 điểm 5 điểm 

 TỔNG ĐIỂM  10 điểm 
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7/ Pháp luật đại cương 

 
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Công tác xã hội Mã số: 7310401 
Chuyên ngành: Công tác xã hội   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Pháp luật Đại cương 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) General law 
1.3 Mã học phần: 31621549 
1.4. Số tín chỉ: 02    
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 23 
- Bài tập/Thảo luận: 7 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 
- Tự học: 60 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: Ths.Nguyễn Văn Đông  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Ths.Nguyễn Thị Hoài Thương - 

Ths.Nguyễn Thị Kim Tiến - TS.Phan Thị 
Nhật Tài - TS.Vương Thị Bích Thủy - 
Ths.Trần Phan Hiếu - TS.Dương Đình 
Tùng 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục công dân 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần: SBắt buộc  
�   Tự chọn bắt buộc 

�   Tự chọn tự do 
1.9 Thuộc khối kiến thức 

SKiến thức Giáo dục đại cương    
�Kiến thức Cơ sở ngành 
� Kiến thức Chuyên ngành     
� Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
� Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của tất cả 
các ngành học. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Nhà nước 
và pháp luật như: Nguồn gốc bản chất, chức năng, vai trò, hình thức, đặc trưng của 
Nhà nước và pháp luật; về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, hệ thống pháp 
luật, ý thức pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đồng thời giới thiệu một số ngành luật trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam như: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính.      

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần Pháp luật đại cương giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp 
luật; có khả năng nghiên cứu các quy định về pháp luật; hình thành ý thức pháp luật và ứng 
xử đúng quy định của pháp luật 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Có kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. 
- CO2: Có kiến thức cơ bản về Nhà nước cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và một số 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
- CO3: Vận dụng được kiến thức pháp luật để giải quyết được một số tình huống pháp 

luật đơn giản trong cuộc sống. 
- CO4: Có ý thức chấp hành pháp luật 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

Đóng 

góp cho 

PI 

Mức độ 

đạt cho 

PI 

CLO1 

Phân tích được các nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật 
như: Khái niệm, bản chất, đặc trưng, chức năng, vai trò, các hình 
thức pháp luật; bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt 
Nam, Luật dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Phòng 
chống tham nhũng 

PI1.1 R 

CLO2 
Phân tích được quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện 
pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. 

PI4.3 R 

CLO3 
Vận dụng được kiến thức cơ bản của Luật dân sự, Luật Hình sự, 
Luật Hành chính để xử lý được các tình huống trong thực tiễn 

PI7.2 M,A 

CLO4 
Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tuyên truyền phổ 
biến, giáo dục pháp luật 

PI4.2 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Điền một trong các mức I,  R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và điền A vào ô 
tương ứng 

Chuẩn 

đầu ra học 

phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2 … … PI4.2 PI4.3 … … PI7.2 …. 

CLO 1 R          

CLO 2      R     

CLO 3         M,A  

CLO4     R      

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh 
giá 

Phương pháp đánh 
giá 

Tiêu chí Rubric Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng số 
thành phần 

(%) 

CĐR học 
phần có liên 

quan 

A1. Đánh giá 
quá trình 

A1.1. 
Chuyên 

cần 

P1.1. Thời gian tham 
gia các buổi học trên 

lớp 
R1 

W1.1 
50% 

W1 20% 

CLO1 
CLO4 

 
A1.2 Bài 
tập ngắn/ 
Nhiệm vụ 
trên lớp 

P1.2. Trình bày tại lớp R2 
W1.2 
50% 

CLO2 
 

     

A2. Đánh giá 
giữa kỳ 

A2.1 Kiểm 
tra giữa kỳ 

P2.1 Tự luận R9 
W2.2. 
100% 

W2 
30% 

CLO1 
CLO2 

 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ 

A3.1 Kiểm 
tra cuối kỳ 

P3.1 Tự luận R9 
W3.1. 
100% 

W3 
50% 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
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- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

 7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần

/ 

Buổi 

(2 

tiết) 

Nội dung chi tiết 

Số 

tiết 

(LT/

TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

Phương pháp 

học tập 

1 

Chương 1. Một số vấn đề 
chung về nhà nước và pháp 
luật 
1.1. Một số vấn đề cơ bản 
về nhà nước 

1.1.1. Một số học 
thuyết về nguồn gốc ra 
đời nhà nước  

1.1.3.Đặc trưng cơ bản 
của nhà nước  

1.1.4. Kiểu nhà nướ
  

1.1.5. Hình thức nhà 
nước 

1.1.6.Chức năng của 
nhà nước 

1.1.7.Cơ quan nhà 
nước 

1.1.8.Bộ máy nhà nước 
1.2. Một số vấn đề cơ bản 
về pháp luật 

1.2.1.Nguồn gốc của 
pháp luật 

1.2.2. Bản chất, đặc 
trưng của pháp luật
  

1.2.3. Các thuộc tính 

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Giải 
quyết vấn 
đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Thảo luận các 
vấn đề giáo viên 
đặt ra  
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO1 
CLO2 
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của pháp luật 

1.2.4.Các chức năng 
của pháp luật 

1.2.5.Hình thức của 
pháp luật 

2 

1.3.Bộ máy Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 

1.3.1.Những nguyên 
tắc cơ bản trong tổ 
chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước Việt 
Nam hiện nay 

1.3.2. Các cơ quan 
trong bộ máy nhà nước 
Việt Nam hiện nay 

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Giải 
quyết vấn 
đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Đặt câu hỏi 
liên quan đến bài 
học 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO1 
CLO2 

3 

Chương 2. Quy phạm pháp 
luật - Quan hệ pháp luật 
2.1. Quy phạm pháp luật 

2.1.1. Khái niệm, các 
đặc trưng của quy 
phạm pháp luật  

2.1.2. Các yếu tố cấu 
thành của quy phạm 
pháp luật 

2.1.3. Cách trình bày 
quy phạm pháp luật
  

2.1.4. Phân loại quy 
phạm pháp luật 

1/1/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Dạy học 
qua tình 
huống 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Giải quyết các 
tình huống giảng 
viên đặt ra  
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 

A1.1 
A1.2 

 

CLO1 
CLO2 
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và tài liệu tham 
khảo 

4 

2.2. Quan hệ pháp luật 

2.2.1.Khái niệm và đặc 
điểm 

2.2.2.Thành phần của 
quan hệ pháp luật 

2.2.3.Những căn cứ làm 
phát sinh, thay đổi, chấm 
dứt quan hệ pháp luật 

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Giải 
quyết vấn 
đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Đăt câu hỏi 
liên quan đến bài 
học 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO1 
CLO2 

 

5 

Chương 3. Thực hiện pháp 
luật - Vi phạm pháp luật -  
Trách nhiệm pháp lý - Pháp 
chế XHCN 
3.1. Thực hiện pháp luật 

3.1.1.Khái niệm thực 
hiện Pháp luật 

3.1.2. Các hình thức 
thực hiện pháp luật
  

3.2. Vi phạm pháp luật 

3.2.1. Khái niệm vi 
phạm pháp luật 

3.2.2. Cấu thành vi 
phạm pháp luật  

3.2.3. Phân loại vi 
phạm pháp luật 

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Dạy học 
giải quyết 
vấn đề 
- Dạy học 
qua tình 
huống 
 
 

 Hoạt động Hoạt 
động trên lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Thảo luận 
nhóm các vấn 
đề/tình huống 
giảng viên đặt ra  
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 
 

 
CLO2 
CLO3 
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6 

3.3. Trách nhiệm pháp lý 

3.3.1. Khái niệm và đặc 
điểm của trách nhiệm 
pháp lý 

3.3.2. Các loại trách 
nhiệm pháp lý 

1/1/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Giải 
quyết vấn 
đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Thảo luận 
nhóm các vấn đề 
giảng viên đặt ra  
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO2 
CLO3 

 

7 

3.4. Pháp chế xã hội chủ 
nghĩa 

3.4.1.Khái niệm Pháp 
chế xã hội chủ nghĩa 

3.4.2.Những yêu cầu 
cơ bản của pháp chế xã 
hội chủ nghĩa  

3.4.3.Vấn đề tăng 
cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa  

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Giải 
quyết vấn 
đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Gải quyết các 
tình huống giảng 
viên đặt ra 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 
 

CLO2 
CLO3 
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8 
Kiểm tra giữa kỳ 
 

 

- Tự luận - Làm trên giấy  
A2.1 

 

CLO1 
CLO2 

 

9 

Chương 4. Luật Dân sự 
4.1.Khái niệm, đối tượng và 
phương pháp điều chỉnh  

4.1.1 Đối tượng điều 
chỉnh của luật dân sự 

4.1.2.Phương pháp 
điều chỉnh 

4.2. Quan hệ pháp luật dân 
sự 

4.2.1.Khái niệm quan hệ 
pháp luật dân sự  

4.2.2.Đặc điểm các 
quan hệ pháp luật dân 
sự  

4.2.3.Thành phần của 
quan hệ pháp luật dân 
sự 

4.2.4.Chủ thể của quan 
hệ pháp luật dân sự
 Error! Bookmark 

not defined. 

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Dạy học 
giải quyết 
vấn đề 
- Dạy học 
qua tình 
huống 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Thảo luận các 
vấn đề giảng 
viên đặt ra 
- Giải quyết tình 
huống 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
 

10 

4.3.Giao dịch dân sự 

4.3.1.Khái niệm và 
phân loại giao dịch dân 
sự  

4.3.2.Điều kiện có hiệu 
lực của giao dịch dân 
sự 

4.3.3.Giao dịch dân sự 

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Dạy học 
qua tình 
huống  

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Giải quyết tình 
huống 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
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vô hiệu và hậu quả 
pháp lí 

4.3.4.Bảo vệ quyền lợi 
của người thứ ba ngay 
tình khi giao dịch dân 
sự vô hiệu  

4.4. Quyền sở hữu 

4.4.1 Tài sản 

4.4.2. Quyền sở hữu
  

trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

11 

4.5. Quyền thừa kế 

4.5.1.Khái niệm 

4.5.2.Những quy định 
chung về thừa kế 

4.5.3.Thừa kế theo di 
chúc 

4.5.4.Thừa kế theo 
pháp luật 

1/1/0 - Thuyết 
trình 
- Dạy học 
giải quyết 
vấn đề 
- Dạy học 
qua tình 
huống 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Gải quyết các 
tình huống giảng 
viên đặt ra 
- Nêu vấn đề 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
 

12 

Chương 5. Luật Hình sự 
5.1.Khái niệm, đối tượng và 
phương pháp điều chỉnh 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2.Đối tượng điều 
chỉnh 

5.1.3. Phương pháp 
điều chỉnh 

1/1/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Giải 
quyết vấn 
đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Giải quyết các 
vấn đề do giảng 
viên đặt ra 
Hoạt động ở 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
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5.2. Tội phạm 

5.2.1. Khái niệm và 
dấu hiệu tội phạm 

5.2.2. Cấu thành tội 
phạm 

nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

13 

5.3. Hình phạt 

5.3.1. Khái niệm  

5.3.2. Các loại hình 
phạt 

5.3.3.Miễn chấp hành 
hình phạt 

1/1/0 - Thuyết 
trình 
- Dạy học 
giải quyết 
vấn đề 
- Dạy học 
qua tình 
huống 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Thảo luận và 
giải quyết các 
tình huống, vấn 
đề giảng viên đặt 
ra 
- Làm bài tập cá 
nhân 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
 

14 

Chương 6. Luật Hành chính 
6.1. Khái niệm, đối tượng 
và phương pháp điều chỉnh 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2.Đối tượng điều 
chỉnh 

6.1.3.Phương pháp 
điều chỉnh 

1/1/0 - Thuyết 
trình 
- Dạy học 
giải quyết 
vấn đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Thảo luận và 
giải quyết các 
tình huống giảng 
viên đặt ra 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
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6.2.Vi phạm hành chính 

6.2.1.Khái niệm 

6.2.2.Đặc điểm 

6.2.3.Các yếu tố cấu 
thành của vi phạm 
hành chính 

6.3.Trách nhiệm hành chính 

6.3.1.Khái niệm 

6.3.2.Thẩm quyền xử 
lý vi phạm hành chính 

6.3.3.Đối tượng áp 
dụng xử phạt vi phạm 
hành chính 

6.3.4.Các hình thức xử 
lý vi phạm hành chính 

Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

15 

Chương 6. Luật Hành chính 
6.4. Quy chế pháp lý về cán 
bộ, công chức, viên chức 

6.4.1. Khái niệm cán 
bộ, công chức, viên 
chức 

6.4.2. Quy chế pháp lý 
chung của cán bộ, công 
chức 

6.4.3.Những việc cán 
bộ, công chức không 
được làm 

1/1/0 - Thuyết 
trình 
- Dạy học 
qua tình 
huống 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Thảo luận các 
tình huống giảng 
viên đặt ra 
- Đưa ra các tình 
huống liên quan 
đến nội dung bài 
học 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
- Chuẩn bị bài 
học cho nội 
dung tiếp theo 
có tại giáo trình 
và tài liệu tham 
khảo 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
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16 

Chương 7. Pháp luật về 
Phòng, chống tham nhũng 
7.1. Khái quát chung về 
tham nhũng 

7.1.1. Định nghĩa  

7.1.2.Bản chất, nguồn 
gốc tham nhũng  

7.1.3. Những yếu tố 
đặc trưng của hành vi 
tham nhũng 

7.1.4. Các hành vi 
tham nhũng theo quy 
định của pháp luật hiện 
hành 

7.2. Phát hiện tham nhũng 
trong cơ, quan tổ chức, đơn 
vị 
7.3. Xử lý tham nhũng và 
hành vi khác vi phạm pháp 
luật về phòng, chống tham 
nhũng 

2/0/0 - Thuyết 
trình 
- Động 
não 
- Giải 
quyết vấn 
đề 
 

Hoạt động trên 
lớp:  
- Nghe giảng và 
tham gia phát 
biểu 
- Nêu các vấn đề 
liên quan đến bài 
học 
Hoạt động ở 
nhà: 
- Ôn lại lý thuyết 
trên lớp 
 

A1.1 
A1.2 

 

CLO3 
 

Theo 
lịch 
nhà 

trườn
g 

Thi cuối kỳ 

 

- Tự luận 

- Làm bài trên 
giấy thi – Không 
sử dụng tài liệu 

 

A3.1 
 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Giáo trình Pháp luật đại cương Đại học sư phạm Hà 
Nội. 

Sách, giáo trình tham khảo 



 
127 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

1 Trường Đại học Luật Hà 
Nội 

2016 Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Công an nhân dân, Hà 
Nội 

2 Trường Đại học Luật Hà 
Nội 

2018 Giáo trình Luật Hình sự Công an nhân dân, Hà 
Nội 

3 Trường Đại học Luật Hà 
Nội 

2019 Giáo trình Luật Hành chính Công an nhân dân, Hà 
Nội 

4 Trường Đại học Luật Hà 
Nội 

2020 Giáo trình lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật 

Tư pháp, Hà Nội 

 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Pháp luật đại cương 
https://hoc247.net/chuong-
trinh/dai-hoc/phap-luat-dai-cuong/ 

7/2021 

2 Pháp luật đại cương https://tailieu.vn/ 7/2021 
 9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số lượng  

1  Máy chiếu, máy tính  Chương 1,2,3,4,5,6,7 

 

 Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

 

 

TS.Đinh Thị Phượng 

 

P.Trưởng bộ môn 

 

 

 

 

Ths.Nguyễn Văn Đông 

 

Giảng viên biên soạn 

 

 

 

 

Ths.Nguyễn Văn Đông 
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8/ Kỹ năng giao tiếp 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   KHOA: Tâm lý – Giáo dục  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số:  
Chuyên ngành:  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt)  Kỹ năng giao tiếp 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh)  Communication Skills 
1.3 Mã học phần:  32021370 
1.4. Số tín chỉ:  02 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết:  15 tiết 
- Thực hành loại 1  15 tiết 
- Thực hành loại 2  0 tiết 
- Tự học:  90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính:  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:  
- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Tâm lý học 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☒ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức 

☒ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

  Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

giao tiếp như khái niệm, chức năng, vai trò, phân loại, các nguyên tắc, phương 

tiện giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp trực tiếp (KN định hướng, KN tạo ấn 

tượng ban đầu, KN lắng nghe, KN thuyết trình, KN cho nhận thông tin, KN giải 

quyết mâu thuẫn, KN thuyết phục, KN quản lý cảm xúc) và kỹ năng giao tiếp 

gián tiếp (sử dụng điện thoại và thu tín). 
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung  

  Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ có các kiến thức cơ bản về giao tiếp và kỹ 

năng giao tiếp, vận dụng được các kỹ năng giao tiếp để thiết lập và duy trì một cách hiệu quả 

các quá trình giao tiếp, đồng thời đánh giá đúng tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng 

giao tiếp trong cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Có các kiến thức cơ bản về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp 

CO2: Thiết lập và duy trì một cách hiệu quả các quá trình giao tiếp 

CO3: Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 

CO4: Tích cực hoàn thiện và phát triển các kỹ năng giao tiếp trong các tình huống khác 

nhau 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

PIs Mức độ 

đánh giá 

PIs 

CLO 1 

 Trình bày được những vấn đề chung về giao tiếp: khái 

niệm, chức năng, phương tiện giao tiếp, nguyên tắc giao 

tiếp, phong cách giao tiếp 

6.2 M 

CLO 2  Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các phương tiện giao tiếp 
6.2 M, A 

CLO 3 

 Định hướng được đối tượng giao tiếp, tạo được ấn tượng 

tốt với đối tượng giao tiếp, quản lý được cảm xúc của bản 

thân trong quá trình giao tiếp, thuyết trình hiệu quả 

6.2 M,A 

CLO 4 
  Lắng nghe hiệu quả, thuyết phục và giải quyết mâu thuẫn 

hiệu quả 

6.2 M 
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Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

PIs Mức độ 

đánh giá 

PIs 

CLO 5  Giao tiếp hiệu quả thông qua điện thoại và thư tín 
6.2 M,A 

CLO 6  Làm việc nhóm hiệu quả 
6.1 R 

CLO 7  Vận dụng linh hoạt các nguyên tắc giao tiếp 
6.3 M 

CLO 8 

 Phân tích được hành vi ứng xử phù hợp với quy tắc đạo 

đức nghề công tác xã hội, hình thành và hoàn thiện kỹ năng 

giao tiếp của bản thân 

6.3 

8.1 

M 

R 

 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Điền một trong các mức I,  R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn 

đầu ra học 

phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

     PI6.1 PI6.2 PI6.3   

CLO1       M    

CLO 2       M,A    

    CLO3       M,A    

CLO4       M    

CLO5       M,A    

CLO6      R     

CLO7        M   

CLO8         R  

 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
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Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp đánh giá Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số bài 
đánh giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học 
phần 

A1. Đánh giá 
quá trình A1.1. Chuyên 

cần  
 

P1.1. Điểm danh các 
buổi  
và tích cực hoạt động 
trên lớp 

 
R1 

50  20 CLO 1, 2, 8 

A1.2 Bài tập ngắn trên 
lớp   

P1.2. Trình bày tại lớp  R3 50 CLO 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

A2. Đánh giá 
giữa kỳ 

A2.1 Kiểm tra giữa kỳ P2.1 Thực hành R15 100 30 
 

CLO 2, 5 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra cuối kỳ P3.1 Thực hành R15 100 50 
 

CLO 2, 3  

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết) 

Nội dung chi tiết 

Số tiết 
LT/TH/TN Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Chương 1. 

1. Khái niệm giao 
tiếp 
2. Chức năng của 
giao tiếp 
3. Phân loại giao tiếp 
4. Các yếu tố tham 
gia vào quá trình 
giao tiếp 
5. Các giai đoạn của 
quá trình giao tiếp 

2/0/0 - Vấn đáp 
  
- Thuyết 
giảng 

- Trả lời 
câu hỏi 
- Lắng 
nghe 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
1, 3 

2 Chương 2 
1. Nguyên tắc giao 
tiếp 
2. Phương tiện giao 
tiếp 

1/1/0 - Thuyết  
giảng 
- Đóng vai 

- Lắng 
nghe 
 
- Đóng vai 
 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
1,3 

3 Chương 2 
2. Phương tiện giao 
tiếp (tt) 
3. Phong cách giao 
tiếp 

1/1/0  
-Nhóm 
mảnh ghép,  
- Đóng vai 

 
- Thảo luận 
nhóm 
- Đóng vai 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
1,3 

4 Chương 3. 1/1/0   A1.1, CLO 
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1. Khái niệm kỹ 
năng giao tiếp 
2. Một số kỹ năng 
giao tiếp cơ bản 
2.1. Một số kỹ năng 
giao tiếp trực tiếp 
2.1.1. Kỹ năng định 
hướng 
 

- Thuyết 
giảng 
 
 
 
 
- Vấn đáp,  
 
- Thuyết 
giảng 
- Thực 
hành nhóm 

Lắng nghe, 
trả lời câu 
hỏi 
 
 
 
- Trả lời 
câu hỏi 
- Lắng 
nghe 
 
- Thực 
hành 
 

A1.2 1, 2, 3, 
4, 5 

5 2.1.2. Kỹ năng tạo 
ấn tượng ban đầu 

1/1/0 - Vấn đáp 
 
- Thuyết 
giảng 
- Đóng vai, 
- Thảo luận 

- Trả lời 
câu hỏi 
 
- Lắng 
nghe 
 
- Đóng vai 
- Thảo luận 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

6 2.1.3. Kỹ năng lắng 
nghe 

1/1/0 - Vấn đáp,  
 
- Thuyết 
giảng 
- Thực 
hành nhóm 

- Trả lời 
câu hỏi 
- Lắng 
nghe 
 
- Thực 
hành 
 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

7 2.1.4. Kỹ năng 
thuyết trình 

1/1/0 - Vấn đáp,  
 
- Thuyết 
giảng 
- Thực 
hành cá 
nhân 

- Trả lời 
câu hỏi 
- Lắng 
nghe 
 
- Thực 
hành 
 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

8  2.1.4. Kỹ năng 
thuyết trình (tt) 

1/1/0 Tổ chức 
thực hành 

Thực hành A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

9 Thi giữa kỳ     A2.1 CLO 
2, 5 

10 2.1.5. Kỹ năng cho, 
nhận, phản hồi 
thông tin 

1/1/0 - Vấn đáp 
 
- Thuyết 
giảng 
- Thảo luận 
 
- Đóng vai 

- Trả lời 
câu hỏi 
- Lắng 
nghe 
 
- Thảo luận  
thảo luận,  
- Đóng vai 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 
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11 2.1.6. Kỹ năng giải 
quyết mâu thuẫn 

1/1/0 - Thuyết 
giảng 
- Đóng vai 

- Lắng 
nghe 
 
- Đóng vai 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

12 2.1.7. Kỹ năng 
thuyết phục 

1/1/0 - Thuyết 
giảng 
- Thực 
hành 

- Lắng 
nghe 
 
- Thực 
hành  

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

13 2.1.8. Kỹ năng 
quản lý cảm xúc 

1/1/0 - Thuyết 
giảng 
- Trò chơi 

- Lắng 
nghe 
 
- Tham gia 
trò chơi 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

14 2.2.1 Kỹ năng giao 
tiếp qua điện thoại 

1/1/0 - Thuyết 
giảng 
- Thực 
hành 

- Lắng 
nghe 
 
- Thực 
hành 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

15 2.2.2 Kỹ năng giao 
tiếp qua email 

1/1/0 - Thuyết 
giảng 
- Thực 
hành 

- Lắng 
nghe 
 
- Thực 
hành 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2, 3, 4, 
5 

16 Ôn tập 0/2/0 Xử lý tình 
huống 

Đóng vai, 
xử lý tình 
huống 

A1.1  

17 Thi cuối kỳ     A3.1 CLO 
2, 3 

8. Học liệu 

Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

 Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ 
biên) 

2020 Giáo trình kỹ năng giao tiếp NXB Đà Nẵng 

Sách, giáo trình tham khảo 

 Hoàng Anh (chủ biên) 2000 Tâm lý học giao tiếp NXB Giáo dục, Hà 
Nội 

 Chu Văn Đức (chủ biên) 2005 Giáo trình Kỹ năng giao tiếp NXB Hà Nội 
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9.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, xưởng, 
cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… Số lượng 

 Giảng đường A5/B3 Máy tính, máy chiếu 01  Tất cả nội dung 

 

 Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 20 

Trưởng khoa 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 
 

Trưởng bộ môn 
 
 
 
 

TS. Bùi Thị Thanh Diệu 
 

 
Giảng viên biên soạn 

 
 
 
 

ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh 
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9/ Tiếng Việt thực hành 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Tiếng Việt thực hành 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Vietnamese practice 
1.3 Mã học phần:  
1.4. Số tín chỉ:  2 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 22.5 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 7.5 tiết  
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết  
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi 

tqdnghi@ued.udn.vn 
Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Đà Nẵng. 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS Hồ Trần Ngọc Oanh 
Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Đà Nẵng. 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Ngôn ngữ 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  Không 
- Học phần học trước:  Không 
- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần: �Bắt buộc  
�   Tự chọn bắt buộc 

S  Tự chọn tự do 
1.9 Thuộc khối kiến thức 

SKiến thức Giáo dục đại cương    
�Kiến thức Cơ sở ngành 
� Kiến thức Chuyên ngành     
� Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
� Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Tiếng Việt thực hành là một môn khoa học ngôn ngữ cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức tổng quát về tiếng Việt và các kĩ năng thực hành văn bản tiếng Việt. Đây là học 
phần cơ sở được thiết kế dành cho sinh viên cả khối ngành Khoa học tự nhiên và Khoa 
học xã hội và Nhân văn. Môn học tập trung vào việc giúp sinh viên rèn luyện các kĩ 



 
136 

năng về thực hành tiếng Việt theo 5 nhóm vấn đề chính: (1) Chính tả; (2) Dùng từ; (3) 
Đặt câu; (4) Viết đoạn văn; (5) Xây dựng văn bản. 
3. Mục tiêu học phần 

3.1.Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về tiếng Việt và các 
nguyên tắc, quy tắc trong sử dụng tiếng Việt, tạo điều kiện cho người học được rèn 
luyện các kĩ năng về thực hành tiếng Việt thông qua các hình thức bài tập cụ thể, từ đó 
có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn và hiệu quả. 
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Người học có được kiến thức cơ bản về tiếng Việt và các nguyên tắc, quy tắc 
trong sử dụng tiếng Việt 

CO2: Người học xác định và phân tích được lỗi trong các hình thức giao tiếp bằng tiếng 
Việt 

CO3: Người học vận dụng kiến thức đã học để tạo lập văn bản và sử dụng ngôn ngữ 
giao tiếp đúng chuẩn, hiệu quả trong những tình huống thực tế 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 
Ký hiệu 

CĐR  
học 

phần 

Nội dung CĐR học phần (CLO) 
 

PIs Mức 
độ 
của 
Pis 

CLO1 
Xác định và phân tích được các vấn đề chung về hoạt động giao 
tiếp và văn bản (các nhân tố giao tiếp, đặc trưng văn bản, đề 
cương văn bản) 

6.2 R 

CLO2 Áp dụng được các nguyên tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu để 
nói, viết trong những hoàn cảnh cụ thể 

6.2 I 

CLO3 Vận dụng linh hoạt các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi 
ngôn ngữ vào các tình huống giao tiếp cụ thể 

6.2 M,A 

CLO4 Phối hợp làm việc nhóm để đánh giá các tình huống giao tiếp, 
tiếp nhận văn bản và tạo lập văn bản 

6.1 R 

CLO5 Biết lập luận logic, thuyết phục về các vấn đề trong cuộc sống. 7.1 R 
CLO6 Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy định về văn hóa giao 

tiếp tại nơi học tập và làm việc 
6.3 R 

 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

PLO PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI      PI6.1 PI6.2 PI6.3 PI7.1  

CLO 1       R    

CLO 2       I    
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CLO 3       M,A    

CLO 4      R     

CLO 5         R  

CLO 6        R   

 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá 
Phương pháp đánh 

giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số bài 
đánh giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học 
phần có liên 

quan 

A1. Đánh giá 

quá trình 

A1.1. Bài tập cá nhân số 1 P1.1 Kiểm tra tự luận R.4 W1.1 
50% 

W1 
20% 

CLO1 

A1.2 Bài tập cá nhân số 2 

 

P1.2 Kiểm tra tự luận R.4 W1.2 
50% 

CLO5 

A2. Đánh giá 

giữa kỳ 

A2. Báo cáo nhóm P2.Bài thuyết 

trình/Tranh biện 

R.3 W2 
100% 

W2 
30%  

CLO3,4 

A3. Đánh giá 

cuối kỳ 

A3. Kiểm tra cuối kỳ P3.Tự luận R.4 W3 
100% 

W3 
50%  

CLO3 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết) 

Nội dung chi tiết 

Số 
tiết 
LT/T
H 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương pháp học tập 
  

1 Chương 1. Luyện kỹ 
năng chính tả tiếng 
Việt 
1.1. Giản yếu về chính 
tả 
1.2. Một số lỗi chính 

2/0 - Thuyết 
trình nội 
dung 1.1 
 

- Làm việc nhóm nội 
dung 1.2 
- Tự đọc nội dung 
1.3 
- Đọc tài liệu [1], [4]  

A1.1 CLO1,
2 
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tả thường gặp  
2 1.3. Nguyên tắc 

chính tả tiếng Việt 
1.4. Luyện tập viết 
đúng chính tả tiếng 
Việt 

1.5/0.
5 

- Thuyết 
trình 
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe 
- Đọc tài liệu [1], [4] 
- Thảo luận và trình 
bày kết quả hoạt 
động nhóm 

A1.1 CLO1,
2 

3 Chương 2. Luyện kĩ 
năng dùng từ 
2.1. Từ và từ vựng 
tiếng Việt 
 

1.5/0.
5 

- Thuyết trình 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Đọc tài liệu [1], [2] 
- Nghe trình bày 
- Thực hành 

A1.1 CLO1,
2 

4 2.2. Những yêu cầu 
chung của việc dùng 
từ 

2/0 - Thuyết trình 
- Sơ đồ tư 
duy 

- Đọc tài liệu [4] 
- Nghe trình bày 
 

A1.1 CLO1,
2 

5 2.3. Thao tác lựa 
chọn và sử dụng từ  

1.5/0.
5 

- Thuyết trình 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Nghe trình bày 
- Thực hành 

A3 CLO3 

6 Chương 3. Luyện kĩ 
năng đặt câu   
3.1. Câu trong tiếng 
Việt  

2/0 - Thuyết trình 
- Case study 

- Đọc tài liệu [1], [5] 
- Nghe trình bày 
- Nghiên cứu tình 
huống 

A1.2 CLO5 

7 3.2. Yêu cầu chung 
của việc đặt câu 
  

1.5/0.
5 

- Thuyết trình 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Nghe trình bày 
- Thực hành 

A1.2 CLO5 

8 Kiểm tra giữa kì 
9 3.3. Chữa câu sai 1/1 - Thuyết trình 

- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Đọc tài liệu [1] 
- Nghe trình bày 
- Thực hành 

A1.2 CLO5 

10 Chương 4. Luyện kĩ 
năng viết đoạn văn 
4.1. Yêu cầu chung 
của việc viết đoạn 
văn trong văn bản 
 

2/0 - Nghe trình 
bày 
- Đặt câu hỏi 
- Đánh giá 
kết quả và 
nhận xét 
công khai 

- Đọc tài liệu [2] 
- Trình bày 
- Thảo luận 
- Phản biện 

A3 CLO3 

11 4.2. Luyện viết đoạn 
văn theo cấu trúc 

1.5/0.
5 

- Thuyết trình 
- Làm việc 
nhóm 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Đọc tài liệu [1] 
- Nghe trình bày 
- Báo cáo 
- Thực hành 

A3 CLO3 

12 4.3. Luyện tách đoạn 
và liên kết đoạn văn 

1.5/0.
5 

- Thuyết trình 
- Làm việc 

- Đọc tài liệu [1], [3] 
- Nghe trình bày 

A3 CLO3 
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4.4. Luyện rút gọn 
và mở rộng đoạn 
văn 
4.5. Luyện chữa lỗi 
đoạn văn 

nhóm 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Báo cáo 
- Thực hành 

13 Chương 5. Luyện kỹ 
năng xây dựng văn 
bản 
5.1. Định hướng xây 
dựng văn bản 

1.5/0.
5 

- Thuyết trình 
- Làm việc 
nhóm 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Nghe trình bày 
- Báo cáo 
- Thực hành 

A2, 
A3 

CLO3,
4 

14 5.2. Lập đề cương 
văn bản 
 

1.5/0.
5 

- Thuyết trình 
- Làm việc 
nhóm 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Đọc tài liệu [1], [4] 
- Nghe trình bày 
- Báo cáo 
- Thực hành 

A2 
A3 

CLO3,
4 

15 5.3. Triển khai đề 
cương thành văn bản 

1/1 - Thuyết trình 
- Làm việc 
nhóm 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Đọc tài liệu [4] 
- Nghe trình bày 
- Báo cáo 
- Thực hành 

A3 CLO3 

16 5.4. Thực hành xây 
dựng một số văn bản 
hành chính thông 
dụng 

0.5/1.
5 

- Thuyết trình 
- Làm việc 
nhóm 
- Tổ chức cho 
sinh viên 
thực hành 

- Đọc tài liệu [4] 
- Nghe trình bày 
- Báo cáo 
- Thực hành 

A2 CLO5 

17 Kiểm tra kết thúc HP Tự luận   
8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Quang Ninh 2005 Giáo trình Tiếng Việt thực hành A  NXB Giáo dục 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 Lê A 2005 Giáo trình Tiếng Việt thực hành B NXB Giáo dục 
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TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

3 Nguyễn Đức Dân 1997 Tiếng Việt thực hành NXB Giáo dục 

4 Nguyễn Thị Ly Kha  2010 Dùng từ, viết câu và soạn thảo văn bản NXB Giáo dục 

5 Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn 
Văn Hiệp 

2008 Tiếng Việt thực hành NXB Đại học Quốc gia, Hà 
Nội. 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Thực hành xây dựng một 
số văn bản hành chính 
thông dụng 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-
dinh-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu-
181212-d1.html 
 

27/5/2021 

2 
Thực hành xây dựng một 
số văn bản hành chính 
thông dụng 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-

su-phap-luat/chinh-sach-moi/27773/cach-

soan-thao-29-loai-vb-hanh-chinh-dung-

chuan-theo-nghi-dinh-30-2020 

 

27/5/2021 

3 
Các bài viết về ngôn ngữ 
và tiếng Việt 

https://ngonngu.net/ 
 

27/5/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, xưởng, 
cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… Số lượng  

 

 Đà Nẵng, ngày   tháng    năm … 

Trưởng khoa 
 
 
 

Trưởng bộ môn 
 
 

PGS.TS Trần Văn Sáng 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Th.S Trịnh Quỳnh Đông Nghi 
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10/ Logic học 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Giáo dục chính trị  Mã số: 7140205 
Chuyên ngành: Giáo dục chính trị  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Logic học 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Logic 
1.3 Mã học phần: 32021429 
1.4. Số tín chỉ: 2 
1.5. Phân bố thời gian:  
- Lý thuyết: 15 tiết 
- Thực hành loại 1: 15 tiết 
- Thực hành loại 2: 0 
- Tự học: 60 tiết 
1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Dương Đình Tùng 

Mail: ddtung@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Đinh Thị Phượng 

Mail: dtphuong@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lý luận chính trị 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không  
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 
1.8 Loại học phần: S   Bắt buộc 

�   Tự chọn bắt buộc 

�   Tự chọn tự do 
1.9 Thuộc khối kiến thức � Kiến thức Giáo dục đại cương    

S Kiến thức Cơ sở ngành 
� Kiến thức Chuyên ngành     
� Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
� Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Logic học là khoa học nghiên cứu về các hình thức và quy luật của tư duy khoa học; học 
phần có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, rèn luyện về tư duy cho người trong quá 
trình tiếp cận tri thức khoa học. Tiếp cận những tri thức của logic học, sinh viên sẽ hình 
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thành được những kỹ năng như: tư duy độc lập, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện …, 
những tri thức này sẽ giúp người học tiếp nhận dễ hơn các học phần khác trong chương 
trình đào tạo, đặc biệt là các học phần nghiên cứu về tư duy nói riêng và đời sống tâm 
thần con người nói chung.  

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

 Sinh viên học xong học phần logic học có kiến thức trọng tâm về logic hình thức nói 
riêng và khoa học về tư duy nói chung, hình thành kỹ năng tư duy khoa học qua các hình thức 
cơ bản như: Khái niệm, phán đoán và suy luận; có thái độ khách quan về các vấn đề khoa học 
chuyên môn nói riêng và các vấn đề thực tiễn đặt ra nói chung.  
Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
 - CO1: Trình bày được các cách định nghĩa khái niệm, phân chia khai niệm, các 
quy luật của tư duy logic hình thức 

 - CO2: Thực hiện được xác định chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán, 
thực hiện được các bài tập về phán đoán đơn, viết công thức, xác định đẳng trị của các 
phán đoán phức. 
 - CO3: Vận dụng được các nguyên tắc của suy luận trực tiếp và suy luận gián 
tiếp. 
 - CO4: Xây dựng được các tam đoạn luận, công thức hóa các phán đoán, lập 
bảng giá trị, xây dựng được các tam đoạn luận rút gọn. 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

PIS Mức độ của PIS 

CLO1 
Phân tích được cấu trúc của khái niệm, thành lập khái 
niệm, quan hệ giữa các khái niệm.  

PI7.1 M 

CLO2 

Xây dựng được các phán đoán đơn, xác định chu diên 
của các thuật ngữ trong phán đoán; xác định trị số phán 
đoán phức. 

PI.6.3 R 

CLO3 
Trình bày được các quy luật của tư duy logic, trình bày 
được các loại hình của suy luận.  

PI 6.2 R 

CLO4 
Xây dựng được tam đoạn luận đúng theo 4 loại hình 
suy luận.  

PI6.2, PI7.1 R,M 

CLO5 
Phản biện được các lập luận và suy luận sai quy tắc 
trong nhận thức thực tiễn.  

PI7.1 M 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Điền một trong các mức I,  R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

(CLOs) 

 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

     PI6.2 PI.6.3 PI7.1  

CLO 1        M  

CLO 2       R   

CLO3      R    

CLO 4      R  M  

CLO5        M  

 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 

Bài đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. 
Đánh 

giá quá 
trình 

A1.1. 
Chuyên 
cần 

P1.1. Thời 
gian tham gia 
các buổi học 
trên lớp 

R1 W1.1 
50% 

 20% CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

 
A1.2 Bài 
tập ngắn 
trên lớp 

P1.1. Bài tập 
ngắn trên lớp 

R2 W1.2 
50% 

CLO1 
CLO2 
CLO3 
CLO4 

A2. 
Đánh 

giá giữa 
kỳ 

A2.1 
Kiểm tra 
giữa kỳ 

P2.1 Tự luận R9 W2.1 
 

30% CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

A3. 
Đánh 

giá cuối 
kỳ 

A3.1 
Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1 Tự luận/ 
Trắc nghiệm 

R9/ R15 W3.1 
100% 

 

50% CLO2 
CLO3 
CLO4 
CLO5 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên  

 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
 - Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
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 - Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
 - Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
 - Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết) 

Nội dung chi tiết 

Số 
tiết 
(LT/
TH 
L1/T
H 
L2)  

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

CĐR 
học phần Phương pháp 

giảng dạy 
Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. Nhập môn 
logic học 
1.1.Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu logic 
học 
1.1.1.Đối tượng nghiên 
cứu của logic học 
1.1.2. Phương pháp 
nghiên cứu của logic học 
1.2.  Sự hình thành và 
phát triển của logic học 
1.2.1. Logic học thời kì 
Hy Lạp cổ đại 
1.2.2. Logic học thời kì 
Trung cổ 
1.2.3. Logic học thời kì 
phục hưng, cận đại 
1.2.4. Logic học hiện đại 

2/0/0 Thuyết trình, 
động não, 
đặt vấn đề. 

Đọc giáo 
trình mục 1.1 
và mục 1.2, 
thảo luận. 

A1.1 
A1.1 

CLO 1, 
2 

2 1.3.  Ý nghĩa của logic 
học  
1.3.1. Ý nghĩa xã hội 
1.3.2. Ý nghĩa trong hình 
thành văn hóa logic của 
con người 

1/1/0 Đặt vấn đề, 
động não 

Thảo luận, bài 
tập cá nhân 

A1.1, A1.2 CLO1 

Chương 2. Khái niệm 
2.1. Đặc điểm chung của 
khái niệm 
2.1.1. Định nghĩa 
2.1.2. Các chức năng cơ 
bản của khái niệm 
2.1.3. Quan hệ giữa khái 
niệm và ngôn ngữ 

Thuyết trình, 
đặt vấn đề 

Đọc giáo trình 
mục 2.1; mục 
2.2 TLTK [2], 
Thảo luận, bài 
tập cá nhân 

A1.1, A1.2  
 

CLO1 
CLO2 
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3 2.2. Các phương pháp cơ 
bản thành lập khái niệm 
2.3. Nội hàm và ngoại 
diên của khái niệm 
2.3.1. Nội hàm khái niệm 
2.3.2. Ngoại diên khái 
niêm 
2.3.3. Quan hệ nội hàm 
và ngoại diên khái 
niêm 

1/1/0 Khăn trải bàn, 
động não, đặt 
vấn đề 

Thảo luận, 
bài tập cá 
nhân 

A1.2 
A1.1 

CLO1 
CLO2 

4 2.4. Các loại khái niệm 
2.4.1. Phân loại theo nội 
hàm 
2.4.2. Phân loại theo 
ngoại diên 

1/1/0 Thuyết trình, 
bể cá 

Đọc mục 2.4 
trong giáo 
trình, mục 3.2 
trong TLTK 
[3], bài tập cá 
nhân 

A1.2 
A1.1 

CLO1 
CLO2 

5 2.5. Quan hệ giữa các 
khái niệm 
2.5.1. Quan hệ điều hòa 
2.5.2. Quan hệ không 
điều hòa 
2.6. Mở rộng và thu hẹp 
khái niệm 
2.6.1. Mở rộng khái niệm 
2.6.2. Thu hẹp khái niệm 

1/1/0 Thuyết trình,  
mảnh ghép, 
động não, 
lược đồ tư 
duy,  

Đọc giáo trình 
mục 2.5; bài 
tập nhóm, bài 
tập cá nhân 

A1.2 
A1.1 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

6 2.7. Định nghĩa khái 
niệm 
2.7.1. Bản chất và kết 
cấu trong định nghĩa khái 
niệm 
2.7.2. Các kiểu định 
nghĩa khái niệm 
2.7.3. Các quy tắc của 
định nghĩa khái niệm 
2.8. Phân chia khái niệm 
2.8.1. Nguồn gốc và bản 
chất của quá trình phân 
chia khái niệm 
2.8.2. Kết cấu của phân 
chia khái niệm 
2.8.3. Các quy tắc của 
phân chia khái niệm 
2.8.4. Các hình thức phân 
chia khái niệm 

1/1/0 Thuyết trình, 
lược đồ tư 
duy, động 
não, tia chớp 

Đọc giáo trình 
mục 2.7, mục 
II chương 1 
TLTK [3], bài 
tập cá 
nhân,bài tập 
nhóm 

A1.1. A1.2 CLO2 
CLO3 

7 Chương 3. Phán đoán 
3.1.  Đặc điểm chung của 
phán đoán 
3.1.1. Định nghĩa phán 
đoán 
3.1.2. Các đặc điểm của 
phán đoan 
3.1.3. Cấu trúc của phán 

1/1/0 Thuyết trình, 
đặt vấn đề 

Đọc giáo 
trình mục 
3.1; Đọc 
TLTK 2 mục 
2.1.  
Thảo luận, 
bài tập cá 

A1.1, A1.2  
 

CLO2, 
CLO3,  
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đoán nhân 
8 Kiểm tra giữa kì   Thi tự luận 

không sử 
dụng tài liệu 
Ôn tập 
chương 1, 
chương 2 và 
mục 3.1 
chương 3. 

A2.1 CLO1 
CLO2 
CLO3 
 

9 3.2. Phân loại phán đoán 
3.2.1. Phán đoán đơn 

1/1/0 Thuyết trình, 
động não 

Đọc tài liệu, 
bài tập cá 
nhân 

A1.1, A1.2 CLO3 
CLO4 
 

10 3.2.2. Phán đoán phức 0.5/1
.5/0 

Thuyết trình Đọc TLTK 4 
mục 3.1. 
Bài tập cá 
nhân, bài tập 
nhóm 

A1.1, A1.2 CLO3 
CLO4 
 

11 3.2.2. Phán đoán phức 0.5/1
.5/0 

Thuyết trình Đọc TLTK 4 
mục 3.2. 
Bài tập cá 
nhân, bài tập 
nhóm 

A1.1, A1.2 CLO3 
CLO4 
CLO2 

12 Chương 4. Các quy luật 
cơ bản của tư duy logic 
hình thức 
4.1.  Định nghĩa về quy 
luật logic 

1/1/0 Thuyết trình, 
đặt vấn đề 

Đọc giáo 
trình mục 
4.1, TLTK 3 
mục những 
quy luật cơ 
bản của tư 
duy (2.1). 
Thảo luận, 
bài tập cá 
nhân 

A1.1, A1.2  
 

CLO 3 
CLO4 

13 4.2. Các quy luật cơ bản 
của tư duy logic hình 
thức 
4.2.1. Quy luật đồng nhất 
4.2.2. Quy luật cấm mâu 
thuẫn 
 

1/1/0 Thuyết trình, 
lược đồ tư 
duy, động 
não, tia chớp 

Đọc giáo 
trình mục 
4.2. 
Thảo luận, 
bài tập nhóm 

A1.1, 
A1.2. 

CLO 3 
CLO4 
 

14 4.2.3. Quy luật bài trung 
4.2.4. Quy luật lý do 
đầy đủ 

1/1/0 Thuyết trình, 
lược đồ tư 
duy, động 
não, tia chớp 

Đọc giáo 
trình mục 
4.2. 
Thảo luận, 
bài tập nhóm 

A1.1, 
A1.2. 

CLO 3 
CLO4 
 

15 Chương 5. Suy luận 
5.1. Đặc trưng của suy 
luận 

5.1.1. Tính phổ biến 
5.1.2. Tính khách quan 

1/1/0 Thuyết trình, 
đặt vấn đề, 
khăn trải bàn 

Đọc giáo 
trình mục 
5.1, đọc 
TLTK 2 mục 

A1.1, A1.2 CLO5 
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4.1. 
Thảo luận, 
bài tập cá 
nhân 

16 5.2. Phân loại suy luận 
5.2.1.  Suy luận diễn dịch 
5.2.2. Suy luận quy nạp 

1/1/0 Thuyết trình, 
lược đồ tư 
duy, động 
não, tia chớp 

Đọc giáo 
trình mục 
5.2. 
Thảo luận, 
bài tập 
nhóm, bài 
tập cá nhân 

A1.1, A1.2 CLO5 
CLO2 
CLO4 

17 Thi kết thúc học phần   Tự luận/ trắc 
nghiệm 

 A 3.1 CLO3 
CLO4 
CLO5 
CLO2 
 

8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Dương Đình Tùng 2021 Giáo trình Logic học Đà Nẵng 
 Sách, giáo trình tham khảo 
2 Nguyễn Thúy Vân, 

Nguyễn Anh Tuấn 
2011 Logic học đại cương Đại học Quốc Gia 

Hà Nội 
3 Lê Tử Thành 2005 Nhập môn Logic học NXB Trẻ 

4 Nguyễn Anh Tuấn 2013 Hỏi đáp logic học Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Logic học- Tư duy phản 
biện 

http://triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-
hoc/logic-hoc-tu-duy-phan-bien/ 

26/7/2021 

 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy  

 

TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 
Bài học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số lượng  

1     
2     

Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 
 

 
TS. Đinh Thị Phượng 

Trưởng bộ môn 
 
 

TS. Dương Đình Tùng 

Giảng viên biên soạn 
 
 

TS. Dương Đình Tùng 
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16/ Cơ sở văn hóa Việt Nam 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: NGỮ VĂN  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Cử nhân Công tác xã hội Mã số: 
Chuyên ngành: 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1./Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Cơ sở văn hóa Việt Nam 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Basic Vietnamese Culture 
1.3 Mã học phần: 31721091 
1.4. Số tín chỉ: 2TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 22.5 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 7.5 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết 
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS Hoàng Thị Mai Sa 

Email: htmsa@ued.udn.vn 
SĐT: 0935350785 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS Phạm Thị Tú Trinh 
TS Nguyễn Thanh Trường 
TS Đàm Nghĩa Hiếu 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lý luận văn học, Văn học nước ngoài và 
Văn hóa học, Khoa Ngữ Văn 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ��Bắt buộc  
�   Tự chọn bắt buộc 

�   Tự chọn tự do 
1.9 Thuộc khối kiến thức 

� Kiến thức Giáo dục đại cương    
� Kiến thức Cơ sở ngành 
� Kiến thức Chuyên ngành     
� Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
� Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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Mô tả tóm tắt học phần 

 Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học đại cương về văn hóa Việt Nam, cung cấp một 
cái nhìn toàn diện về khái niệm văn hóa học và văn hóa Việt Nam, hệ thống các thành tố văn 
hóa Việt Nam và những đặc trưng của chúng, tính thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt 
Nam.  

Mục tiêu học phần 

Mục tiêu chung 

 Mục tiêu chung của học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam là giúp người học vận dụng kiến 
thức Văn hóa học vào việc lí giải, phân tích, đánh giá các sự việc, hiện tượng văn hóa – xã hội 
Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
 - CO1: Có kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam để có thể phân tích, 
đánh giá các vấn đề văn hóa, xã hội hiện nay; 
 - CO2: Giải mã được biểu tượng văn hóa Việt Nam, nhận diện được bản sắc văn hóa 
Việt Nam,và văn hóa Việt Nam trong giao lưu tiếp biến văn hóa, toàn cầu hóa, hội nhập quốc 
tế; 
 - CO3: Sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp ứng xử chuẩn mực, phù hợp với đặc trưng văn 
hóa dân tộc, có kĩ năng tự đọc, tự nghiên cứu, tự đánh giá các hiện tượng văn hóa dân tộc; 
 - CO4: Hình thành ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc; phê phán những 
hiện tượng lệch chuẩn đạo đức xã hội, phản văn hóa. 

Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PI Mức độ của PI 

 

Phân biệt được văn hóa với các khái niệm liên 
quan, trình bày được đặc trưng, chức năng, cấu 
trúc của văn hóa, lịch sử và không gian văn hóa 
Việt Nam. 

1.1 M 

 

Phân tích những biểu hiện, dấu ấn văn hóa trên các 
phương diện đời sống vật chất, tinh thần, từ đó 
nhận diện vấn đề giao lưu văn hóa, toàn cầu hóa, 
hội nhập quốc tế hiện nay. 

1.2 R 

 
Có kĩ năng lí giải, thuyết trình các vấn đề trong 
đời sống xã hội dưới góc nhìn toàn diện, đa chiều. 

6.2 R.A 

CLO4 
Có tư duy phản biện về các vấn đề liên quan đến 
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. 

6.3 M,A 

Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 
điền A vào ô tương ứng  
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Chuẩn đầu 
ra học 
phần 
(CLOs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI 1.1 1.2     6.2 6.3   

CLO 1 M         

CLO 2  R        

CLO 3      R,A    

CLO 4       M,A   

 

Chú thích: 

I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 

R (Reinforced ) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 
đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 

M (Mastery) – CLO hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành 
thạo hay đạt được PLO/PI. Nếu người học hoàn thành tốt CLO này thì xem như 
người học đã ở mức thuần thục/thành thạo một nội hàm quan trọng (PI) của 
PLO hoặc thâm chí thuần thục/thành thạo toàn bộ PLO đó. 

A (Assessed) – CLO quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu 
thập dữ liệu để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO. 

Đánh giá học phần  

Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành phần 
đánh giá Bài đánh giá Phương pháp đánh 

giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số bài 
đánh giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh giá 
quá trình 

A1.1 Bài tập cá nhân P1.1. Tiểu luận nộp 
chấm 

R 10 20 CLO1, 
CLO4 

A1.2 Bài tập nhóm P1.2. Nộp báo cáo và 
Thuyết trình, thảo luận 

tại lớp 

R 10 CLO2, 
CLO3 

A2. Đánh giá 
giữa kỳ 

A2.1 Kiểm tra giữa kỳ P2.1 Tự luận R 30 30 
 

CLO3 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra cuối kỳ P3.1 Tiểu luận R 50 50 
 

CLO4 

 
Chú thích (11):  
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- Tất cả Thành phần đánh giá, Bài đánh giá, Phương pháp đánh giá, Rubric, Trọng số 
bài đánh giá, Trọng số thành phần nên được mã hóa và được định nghĩa để hoạt động 
đánh giá người học được chính xác, tin cậy và công bằng; 
- Ghi chú: W3 = 50% (Trọng số 0.5);  
- Khi thực hiện một bài đánh giá cụ thể cho một hoặc một số CĐR cụ thể, cần chú ý: 

a) Đảm bảo đã tổ chức hoạt động dạy, học cho kiến thức/kỹ năng tương ứng 
b) Bài đánh giá phải có câu hỏi/ thành phần được thiết kế, và ghi rõ phục vụ đánh giá 
CĐR cụ thể nào   
c) Kết quả đánh giá không chỉ dùng để tính điểm GPA mà được dùng để phân tích 
mức độ đạt được từng CĐR của từng người học và của cả lớp học phần, của học phần 
(nếu có nhiều lớp được tổ chức dạy song song). 

Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

 

Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

 Chương 1 : 
Văn hóa học 
và văn hóa 
Việt Nam 
1.1. Dẫn 
luận Văn 
hóa học 
1.1.1 Các 
khái niệm 
cơ bản 
1.1.2. Đặc 
trưng và 
chức năng 
của văn hóa 
 

(2/0/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Học ở lớp:  
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm 
 
 

A1.1 
A2.1 

CLO1 

 1.1.3 Cấu 
trúc của hệ 
thống văn 
hóa 

(2/0/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Tự học, tự 
nghiên cứu 

A1.1 
A2.1 

CLO1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

1.1.4 Đối 
tượng 
nghiên cứu 
1.1.5 Các 
phương 
pháp nghiên 
cứu 
 

tài liệu [1] tr 
7-8 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm 
 

 1.2. Văn 
hóa Việt 
Nam 
1.2.1. Khái 
niệm văn 
hóa VN 
1.2.2. Định 
vị văn hóa 
Việt Nam 
 

(2/0/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Tự học, tự 
nghiên cứu 
tài liệu [1] tr 
9-12 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm 

A1.1 
A2.1 

CLO1 

 1.2.3. Diễn 
trình lịch sử 
văn hóa VN 

(2/0/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Tự học, tự 
nghiên cứu 
tài liệu [5] 
trên web 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm 

A1.1 
A2.1 

CLO1 

 Chương 2: 
Các thành tố 

(2/0/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Tự học, tự 

A1.1 
A3.1 

CLO2, 
CLO3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

văn hóa 
Việt Nam 
2.1 Văn hóa 
vật chất 
2.1.1 Văn 
hóa ẩm thực 
2.1.2 Văn 
hóa trang 
phục 
 

nghiên cứu 
tài liệu [3] 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm 

 2.1.3 Văn 
hóa cư trú 
2.1.4 Văn 
hóa giao 
thông 
 

(2/0/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Tự học, tự 
nghiên cứu 
tài liệu [3] 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm 

A1.1 
A3.1 

CLO2, 
CLO3 

 2.2. Văn 
hóa xã hội 
2.2.1 Văn 
hóa gia đình 
2.2.2 Văn 
hóa làng xã 
2.2.3 Văn 
hóa quốc 
gia 

(1/1/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Tự học, tự 
nghiên cứu 
tài liệu [7] 
trên web 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm cứu 
tài liệu 

A1.1 
A3.1 

CLO2, 
CLO3 

  Kiểm tra 
giữa kỳ 

  Làm bài thi tự 
luận tại lớp 

A2.1 CLO3 

 Chương 2 (2/0/0) - Phương * Chuẩn bị ở A1.1 CLO2, 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

(tt) 
2.3 Văn hóa 
tinh thần 
2.3.1 Tôn 
giáo, tín 
ngưỡng 
2.3.2 Phong 
tục tập quán 
 

pháp thuyết 
trình 

nhà: 
Tự học, tự 
nghiên cứu 
tài liệu [3] 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm  

A3.1 CLO3 

 2.3.3 Văn 
hóa nghệ 
thuật 
2.3.4 Tư 
tưởng học 
thuật 

(1.5/0.5/0) - Phương 
pháp thuyết 
trình 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Tự học, tự 
nghiên cứu 
tài liệu [6] 
* Học ở lớp: 
- Nghe giảng 
và ghi bài 
- Trả lời các 
câu hỏi của 
giảng viên đưa 
ra 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề 
quan tâm  

A1.1 
A3.1 

CLO2, 
CLO3 

 Chương 3: 
Các vùng 
văn hóa 
Việt Nam 
3.1 Khái 
niệm vùng 
văn hóa và 
phân vùng 
văn hóa 
3.2 Các 
vùng văn 
hóa Việt 
Nam 
3.2.1 Vùng 
văn hóa Tây 
Bắc 
 

(1/1/0) - Phương 
pháp thảo 
luận nhóm 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Đọc tài liệu 
[4] 
Làm việc 
nhóm để giải 
quyết vấn đề. 
*Học ở lớp: 
Thuyết trình, 
thảo luận 
nhóm 

A1.2 
A3.1 

CLO3, 
CLO4, 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

 3.2.2 Vùng 
văn hóa 
Việt Bắc 

(1/1/0) - Phương 
pháp thảo 
luận nhóm 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Đọc tài liệu 
[4] 
Làm việc 
nhóm để giải 
quyết vấn đề. 
*Học ở lớp: 
Thuyết trình, 
thảo luận 
nhóm 

A1.2 
A3.1 

CLO3, 
CLO4, 
 

 3.2.3 Vùng 
văn hóa 
châu thổ 
Bắc Bộ 
 

(1/1/0) - Phương 
pháp thảo 
luận nhóm 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Đọc tài liệu 
[4] 
Làm việc 
nhóm để giải 
quyết vấn đề. 
* Học ở lớp: 
Thuyết trình, 
thảo luận nhó 

A1.2 
A3.1 

CLO3, 
CLO4, 
 

 3.2.4 Vùng 
văn hóa 
Trung Bộ 

(1/1/0) - Phương 
pháp thảo 
luận nhóm 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Đọc tài liệu 
[4] 
Làm việc 
nhóm để giải 
quyết vấn đề. 
* Học ở lớp: 
Thuyết trình, 
thảo luận nhó 

A1.2 
A3.1 

CLO3, 
CLO4, 
 

 3.2.5 Vùng 
văn hóa Tây 
Nguyên 
 

(1/1/0) - Phương 
pháp thảo 
luận nhóm 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Đọc tài liệu 
[4] 
Làm việc 
nhóm để giải 
quyết vấn đề. 
* Học ở lớp: 
Thuyết trình, 
thảo luận nhó 

A1.2 
A3.1 

CLO3, 
CLO4, 
 

 3.2.6 Vùng 
văn hóa 
Nam Bộ 

(1/1/0) - Phương 
pháp thảo 
luận nhóm 

* Chuẩn bị ở 
nhà: 
Đọc tài liệu 
[4] 
Làm việc 

A1.2 
A3.1 

CLO3, 
CLO4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nhóm để giải 
quyết vấn đề. 
* Học ở lớp: 
Thuyết trình, 
thảo luận 
nhóm 

 Thi cuối kỳ   Tiểu luận A3.1 CLO4 

 

 Ghi chú: 

- Xác định số tiết (LT/TH): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành/thí nghiệm của 
từng chương  

- Phương pháp giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các phương pháp giảng dạy sử 
dụng trong từng chương để đạt CĐR.  

- Phương pháp học tập của sinh viên: Xác định các nội dung sinh viên cần 
chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, từ trang thứ mấy, làm việc nhóm để giải 
quyết bài tập, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo luận nhóm, làm bài 
tập thường xuyên số.…). 

Học liệu 

Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

 Nhiều tác giả 2019 Tài liệu học tập Cơ sở văn hóa Việt Nam  Lưu hành nội bộ, 
Khoa Ngữ Văn 

 Trần Quốc Vượng (chủ biên) 2020 
 (tái bản) 

Cơ sở văn hóa Việt Nam NXB Giáo dục 
Việt Nam 

Sách, giáo trình tham khảo 

3 Trần Ngọc Thêm 2006 Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam Nxb. Tổng hợp  
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

4 
Ngô Đức Thịnh 2019 

Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá Việt 
Nam 

 

Nxb Đại học quốc 
gia Tp HCM 
 

Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 

nhật 

5 
Giao lưu tiếp 
biến văn hóa 

https://vjst.vn/Images/Tapchi/2015/5B/Bai9_page_55-
60.pdf 

10/7/2021 
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TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 

nhật 

trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế 

hiện nay 

  6 
Danh mục các 
di sản văn hóa 

https://bvhttdl.gov.vn/co-so-du-lieu-nganh/danh-muc-
cac-di-san-van-hoa.htm 

10/7/2021 

7 

Những sai lệch 
chuẩn mực xã 

hội trong thanh 
niên 

https://luatminhkhue.vn/nhung-sai-lech-chuan-muc-
xa-hoi-trong-thanh-nien.aspx 

10/7/2021 

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, xưởng, 
cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… Số lượng 

     

     

 

 Đà Nẵng, ngày   tháng  7  năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 

TS Hồ Trần Ngọc Oanh 

Trưởng bộ môn 
 
 

TS Nguyễn Thanh Trường 

Giảng viên biên soạn 
 
 

ThS Hoàng Thị Mai Sa 
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17/ Thực hành kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn, Hội  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học     Ngành: Công tác xã hội   Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
    

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần (tiếng Việt) Thực hành kỹ năng tổ chức hoạt 
động Đoàn, Hội 

1.2. Tên học phần (tiếng Anh) Practice Skills to organize team 
activities 

1.3. Mã học phần: 32021045 
1.4. Số tín chỉ: 2 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 15 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Huỳnh Bọng 
Hbong@ued.udn.vn 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Bùi Đình Tuân 
Bdtuan@ued.udn.vn 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần  
Học phần kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm gồm 2 chương: Chương 1 cung cấp 
cho người các kiến thức cơ bản về lý thuyết nhóm, đội như: các giai đoạn hình 
thành và phát triển nhóm, các nguyên tắc hoạt động của nhóm, đội; các kỹ năng 
làm việc nhóm đem lại hiệu quả cho hoạt động học tập và hoạt động cộng đồng; 
Chương 2 hình thành cho người học các kỹ năng tổ chức các hoạt động cho nhóm 
và kỹ năng giao tiếp trong hoạt động học tập và sinh hoạt tập thể với các kỹ năng 
bổ trợ khác như: kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, kỹ năng thiết kế và tổ chức 
hoạt động… để giúp người học có thể tham gia và tổ chức được các hoạt đông 
giao lưu, diễn đàn, hội thi và các chiến dịch tình nguyện, nhân đạo….  

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

Học phần giúp người học có hệ thống kiến thức cơ bản về đội, nhóm; các nguyên 
tắc hoạt động của đội, nhóm; phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động 
nhóm; thiết kế và tổ chức hoạt động. Trên cơ sở đó hình thành các năn lực tổ chức 
các hoạt động đội, nhóm và các hoạt động giao lưu; tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội phục vụ cộng đồng. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
Sau khi học xong môn học, người học có: 

CO1: Có kiến thức cơ bản về đội, nhóm; các nguyên tắc hoạt động của đội, nhóm; 
phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động nhóm; thiết kế và tổ chức hoạt 
động đội, nhóm. 
CO2: Có năng lực tổ chức các hoạt động đội, nhóm và các hoạt động giao lưu. 
CO3: Sáng tạo trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giao lưu. 
CO4: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

CLO 1 
Trình bày được kiến thức về đội, nhóm; các nguyên tắc hoạt động của đội, 
nhóm; phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động đội, nhóm; thiết kế 
và tổ chức hoạt động đội, nhóm. 

CLO 2 
Vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt 
động đội nhóm để tổ chức các hoạt động đội, nhóm và hoạt động giao lưu 

CLO 3 
Thực hiện thuần thục các kỹ năng tổ chức hoạt động đội, nhóm và hoạt 
động giao lưu, hoạt động phong trào: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 
hiện họat động và đánh giá hoạt động. 

CLO 4  
Đề xuất được các ý tưởng mới, sáng tạo trong thiết kế và tổ chức các hoạt 
động giao lưu 

CLO 5  Thiết lập được các mối quan hệ, giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả 
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Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

CLO 6  
Có ý thức đạo đức, thể hiện hành vi ứng xử phù hợp, tích cực tham gia các 
hoạt động phục vụ cộng đồng. 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO 1    I     

CLO 2    I     

CLO3      M,A   

CLO4      I   

CLO5      I   
CLO6      I  I 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu 
chí 

Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Chuyên 
cần  
 

P1.1. Điểm danh 
hàng ngày. 
và tích cực hoạt 
động trên lớp 

 
R1 

W1.1 
20% 

 
 

 
W1 
50% 

CLO 
1,2,3,4,5,6 

A1.2. Bài tập 
nhóm 

 

P1.2. Đánh giá bài 
tập nhóm 
 

R5 W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5,6 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Báo cáo sản 
phẩm nhóm 

R4 
 

W2.1 
100% 

W2 
30% 

 

CLO 3 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Thực hành 
nhóm 

P3.1. Thực hành 
Tổ chức hoạt động 
đội, nhóm 

R9 W3.1 
100% 

W3 
50% 

 

CLO  
3,4,5 
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6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
 

Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết) 

Nội dung chi tiết 

Số tiết 
(LT/THL
1/ THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần Phương pháp 

giảng dạy 
Phương 

pháp học tập 
1 

Chương 1. Lý 
luận chung về 
hoạt động đội, 
nhóm 
1.1. Nhóm làm 
việc  
1.1. Khái niệm 
nhóm, đội  
1.2. Các hình thức 
nhóm làm việc  
1.3. Ý nghĩa của 
nhóm làm việc  

 
2/0 

 
 
 
 
- Thuyết trình 
- Vấn đáp 
-Thảo luận 
nhóm: Ý nghĩa 
của làm việc 
nhóm 
 

 
 
 
 
- Lắng nghe 
- Trả lời 
- Thảo luận và 
báo cáo 
 
 
 

 
 
 
 
A1.1 
A1.2 
 

 
 
 
 
CLO  
1,2 

2 1.4. Các giai đoạn 
hình thành và phát 
triển nhóm 
1.5. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến hiệu 
quả làm việc nhóm  

 
1/1 

 
- Thuyết trình 
- Thảo luận 
nhóm: Phân 
tích các yếu tố 
ảnh hưởng đến 
hiệu quả làm 
việc nhóm 

 
- Lắng nghe 
- Thảo luận và 
báo cáo 
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
1,2 

3 1.2. Kỹ năng làm 
việc nhóm  
1.2.1. Khái niệm 
kỹ năng làm việc 
nhóm 
1.2.2. Một số kỹ 
năng làm việc 
nhóm 

1/1 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 

- Lắng nghe 
- Trả lời 
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
1,2,3 
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4 Chương 2. Kỹ 
năng tổ chức hoạt 
động đội, nhóm 
2.1. Kỹ năng, kỹ 
năng tổ chức hoạt 
động đội, nhóm 
2.2. Cấu trúc kỹ 
năng tổ chức hoạt 
động đội, nhóm 

 
2/0 

- Thuyết trình 
- Vấn đáp 
 

- Lắng nghe 
- Trả lời 
 
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4 

5 2.3. Các kỹ năng 
tổ chức hoạt động 
đội nhóm. 
2.3.1. Ca hát tập 
thể 
2.3.2. Múa tập thể 

1/1 - Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
hoạt động ca 
há tập thể 
- Thực hành 
nhóm: Tập 
luyện ca múa 
hát tập thể 

- Thảo luận 
nhóm và báo 
cáo 
- Thực hành 
nhóm 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

6 2.3.1. Ca hát tập 
thể 
2.3.2. Múa tập thể 

(tt) 

1/1 - Thực hành 
nhóm: biểu 
diễn hoạt động 
ca múa hát tập 
thể 

- Thực hành 
nhóm 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

7 
2.3.4 Hướng dẫn 
trò chơi  

1/1 Thảo luận nhó 
và thực hành: 
Hướng dẫn và 
thực hành một 
số trò chơi 

Thảo luận và 
thực hành tổ 
chức một số 
trò chơi 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

8 
2.3.5. Thiết kế và 
tổ chức hoạt động 

1/1 Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
và tổ chức hoạt 
động đội, 
nhóm 

Thảo luận  A1.1 
A1.2 
 

CLO2,
3,4,5,6 

9 
Kiểm tra giữa kỳ 

 Báo cáo nhóm Báo cáo  A2.1 CLO1,
2,3,4,5,
6 

10 
2.4. Các hình thức 
hoạt động đội 
nhóm 
Giao lưu 

0/2 - Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
hoạt động giao 
lưu 
- Thực hành 
hoạt động giao 
lưu 

- Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
hoạt động giao 
lưu 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

11 

Câu lạc bộ 

1/1 - Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
 
 
 
 
 

- Thảo luận 
nhóm 
 
 
 
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 
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 họat động Câu 
lạc bộ 
- Thực hành 
hoạt động câu 
lạc bộ 

- Thực hành  
hoạt động CLB 

12 

Tổ chức hội thi  
Tổ chức diễn đàn 
 

0/2 - Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
họat động hội 
thi, diễn đàn, 
sân khấu tương 
tác  
- Thực hành 
hoạt động hội 
thi, diễn đàn, 
sân khấu tương 
tác 

- Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
hoạt động hội 
thi, diễn đàn, 
sân khấu tương 
tác 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

 
 
13 

Sân khấu tương tác 

 
 
0/2 

- Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
họat động sân 
khấu tương tác  
- Thực hành 
hoạt động sân 
khấu tương tác 

- Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
hoạt sân khấu 
tương tác 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

14 
Hoạt động nhân 
đạo  
Hoạt động chiến 
dịch 

1/1 - Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
họat động nhân 
đạo, chiến dịch 
- Thực hành 
hoạt động nhân 
đạo, chiến dịch 

- Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
hoạt động nhân 
đạo, chiến dịch 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

15 

Hoạt động tình 
nguyện 

1/1 - Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
họat động tình 
nguyện 
- Thực hành 
hoạt động tình 
nguyện 

- Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
hoạt động tình 
nguyện 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

16 

Tham quan dã 
ngoại 

0/2 - Thảo luận 
nhóm: Thiết kế 
họat động dã 
ngoại 
- Thực hành 
hoạt động dã 
ngoại 

- Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
hoạt động dã 
ngoại 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,
2,3,4,5,
6 

17 Thi cuối kỳ   Thực hành 
nhóm 

A3.1 CLO1,
3,4,5 
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8. Học liệu 
8.1.Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Nguyễn Thị Oanh 2007 Làm việc theo nhóm NXB tuổi trẻ 
Sách, giáo trình tham khảo 
2 Hà Nhật Thăng 1998 Thực hành tổ chức hoạt động 

giáo dục 
NXB Giáo 
dục 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

3 Hoạt động Hội, Đội 
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoat-

dong-hoi-doi 
15/7/2021 

 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

 Các phòng học A5, B3 
-Máy tính, máy chiếu 
- Giấy A0, bút dạ, băng 
keo 

01 
10 

 
 Tất cả các bài học 

                                                                

   Đà Nẵng, ngày    tháng       năm 2021 

Trưởng khoa 
 

 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 

 
 

Huỳnh Bọng 
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18/ Giáo dục học đại cương 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành:  Công tác xã hội    Mã số: 77601011 
Chuyên ngành:    

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Giáo dục học đại cương 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) General education 
1.3 Mã học phần: 32031256 
1.4. Số tín chỉ: 3 TC  
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết 
- Thực hành loại 1 15 tiết 
- Thực hành loại 2 0 tiết 
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: Th.S. Lê Thị Hằng 

Email: lthang@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Lê Thị Duyên 

Email: ltduyen@ued.udn.vn 
TS. Lê Thị Hiền 
Email: lthien@ued.udn.vn 
TS. Nguyễn Thị Quý 
Email: ntquy@ued.udn.vn 
Th.S Bùi Văn Vân 
Email: bvvan@ued.udn.vn 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục học và Giáo dục Đặc biệt 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không  
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: S Bắt buộc  
�   Tự chọn bắt buộc 

�   Tự chọn tự do 
1.9 Thuộc khối kiến thức �  Kiến thức Giáo dục đại cương    

  SKiến thức Cơ sở ngành 
�   Kiến thức Chuyên ngành     
�    Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
�    Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

  Học phần giáo dục học đại cương trong chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội 
sẽ giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về giáo dục học đại cương như: Giáo 
dục là một khoa học về quá trình giáo dục con người; giáo dục với sự hình thành và phát triển 
nhân cách; mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; nguyên lý giáo dục; 
các con đường giáo dục; phổ cập giáo dục và người giáo viên. 
3.  Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

 Học phần Giáo dục học đại cương nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ 
bản về giáo dục học đại cương. Qua đó giúp người học có khả năng áp dụng các kiến thức 
giáo dục học đại cương vào việc nhận diện và đánh giá các vấn đề thực tiễn giáo dục. 
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
 - CO1: Có kiến thức cơ bản về giáo dục giáo dục học đại cương 

 - CO2: Có năng lực phát hiện mâu thuẫn trong thực tiễn giáo dục; định hướng tổ chức hoạt 
động giáo dục; đánh giá các hoạt động dạy học và giáo dục 

 - CO3: Có thái độ tích cực vận dụng kiến thức, kỹ năng của học phần giáo dục học đại cương 
vào thực tiễn giáo dục 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 

của PIs 

CLO1 
Phân tích được đặc trưng, tính chất, chức năng xã hội của 
giáo dục 

PI1.1. RA 

CLO2 
Phân tích được các yếu tổ ảnh hưởng đến sự hình thành và 
phát triển nhân cách của người học 

PI1.1. RA 

CLO3 
Vận dụng lý thuyết về nguyên lý giáo dục để đánh giá thực 
tiễn hoạt động giáo dục hiện nay 

PI7.1 R,A 

CLO4 
Đánh giá được xu thế đổi mới, phát triển giáo dục hiện nay; 
bảo vệ được những quan điểm giáo dục đúng đắn 

PI7.1 R,A 

CLO5 
Thể hiện được bản thân trong các hoạt động học tập trên lớp 
cũng như trong thực tiễn giáo dục tại các cơ sở giáo dục 

PI8.1 R 

CLO6 
Phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm 

PI8.2 R 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn 

đầu ra 

học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1      PI7.1 PI7.2 PI7.3 PI8.1 PI8.2 

CLO 1 R,A           

CLO 2 R,A           

CLO 3       R,A     

CLO 4       R,A     

CLO 5          R  

CLO 6           R 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí Rubric 

Trọng số bài 
đánh giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học 
phần có liên 

quan 

A1. Đánh giá 
quá trình 

A1.1. Chuyên 
cần 

 

P1.1. Điểm danh 
hàng ngày 

 
R1 

W1.1 
50 

 
 
 

W1 
20 

CLO 
1,2,3,4,5,6 

A1.2. Bài tập 
nhóm 

 

P1.2. Đánh giá bài 
tập nhóm (Thuyết 

trình/thảo luận 
nhóm) 

R4 W1.2 
50 

CLO 
1, 2,3,4,5,6 

A2. Đánh giá 
giữa kỳ 

A2.1 Kiểm tra giữa kỳ P2.1 Tự luận R13 
 

W2.1 
100 

W2 
30 
 

CLO 
1, 2,3 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra cuối kỳ P3.1 Tự luận R13 W3.1 
100 

W3 
50 
 

CLO 
1, 2,3,4 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
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- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 

(3 
tiết/bu

ối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH

L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 

phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 

học tập 

1 Chương 1. Giáo dục 
học là một khoa học 
về quá trình giáo dục 
con người  
1.1. Giáo dục là một 
hiện tượng xã hội 
1.2. Đối tượng, 
nhiệm vụ của giáo 
dục học  

2/1/0 - Thuyết 
trình:  
- Vấn đáp 
 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Trả lời các 
câu hỏi GV 
đưa ra 
- Đọc tài liệu 
số [1], tr1-5 
- Tham khảo 
tài liệu số 2,3 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

2 1.3. Các phạm trù cơ 
bản của giáo dục học 
1.4. Các phương 
pháp nghiên cứu của 
giáo dục học 

2/1/0 - Vấn đáp 
- Thuyết trình 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Đọc tài liệu 
số [1], tr5-10 
- Tham khảo 
tài liệu số 2,3 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

3 Chương 2. Giáo dục 
với sự hình thành và 
phát triển nhân cách 
2.1. Khái niệm nhân 
cách và sự phát triển 
nhân cách 
2.2. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự phát 
triển nhân cách 
* Giao bài tập về nhà 
cho SV 

2/1/0 - Thuyết trình  
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe, 
phản hồi ý 
kiến 
- Trả lời các 
câu hỏi GV 
đưa ra 
- Thảo luận 
nhóm, trình 
bày kết quả 
làm nhóm. 
- Đọc tài liệu 
số [1], tr10-
15 
- Tham khảo 
tài liệu số 2,3 

A1.1
A1.2 
 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

4 2.2. (Tiếp) 
Thảo luận: Phân 
tích vai trò của giáo 
dục đối với sự phát 
triển nhân cách, từ 
đó phê phán một số 
quan niệm sai lầm về 

2/1/0 - Vấn đáp 
- Giải quyết 
vấn đề  
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Trả lời các 
câu hỏi  
- Giải quyết 
vấn đề 

A1.1
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
, 5,6 



 
169 

Tuần/ 
Buổi 

(3 
tiết/bu

ối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH

L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 

phần 
liên 
quan 

vấn đề này. - Thảo luận 
nhóm, trình 
bày kết quả 
làm nhóm. 
- Đọc tài liệu 
số [1], tr15-
22 
- Đọc tài liệu 
tham khảo số 
[2] [3] 

5 2.3. Giáo dục và sự 
phát triển nhân cách 
qua các giai đoạn lứa 
tuổi 

2/1/0 - Thuyết trình 
- Thảo luận, 
giải quyết vấn 
đề 
- Vấn đáp 
- Kỹ thuật 
khăn trải bàn 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Thảo luận 
- Giải quyết 
vấn đề  
- Đọc tài liệu 
số [1], tr23-
31 
- Đọc tài liệu 
tham khảo số 
[2] [3] 

A1.1
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

6 Chương 3. Mục đích 
giáo dục và hệ thống 
giáo dục quốc dân 
Việt Nam 
3.1. Khái niệm mục 
đích giáo dục 
3.2. Mục đích giáo dục 
Việt Nam 

2/1/0 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 

- Lắng nghe 
và phản hồi 
ý kiến 
- Trả lời câu 
hỏi 
- Đọc tài liệu 
số [1], tr32-
35 
- Đọc tài liệu 
tham khảo số 
[2] [3] 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

7 Kiểm tra giữa kỳ  Tự luận Sinh viên 
thực hiện bài 
thi 

A2.1 CLO 
1,2,3 

8 3.3. Những nhiệm vụ 
giáo dục 

2/1/0 - Thuyết trình  
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 
- Kỹ thuật 
mảnh ghép 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Chia nhóm 
và nhận 
nhiệm vụ 
thảo luận 
nhóm 
- Đọc tài liệu 
số [1], tr36-

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 
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Tuần/ 
Buổi 

(3 
tiết/bu

ối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH

L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 

phần 
liên 
quan 

45 
- Đọc tài liệu 
tham khảo số 
[2] [3]  

9 3.3. (Tiếp) 
* Giao bài tập về nhà 
cho sinh viên 

2/1/0 - Thuyết trình  
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 
- Kỹ thuật 
mảnh ghép 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Chia nhóm 
và nhận 
nhiệm vụ 
thảo luận 
nhóm 
- Đọc tài liệu 
số [1], tr36-
45 
- Đọc tài liệu 
tham khảo số 
[3]  

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

10 3.4. Hệ thống giáo 
dục quốc dân ở Việt 
Nam 
Thảo luận: Tìm hiểu 
về mục đích giáo dục 
trong lịch sử phát triển 
giáo dục Việt Nam; sự 
phát triển của hệ thống 
giáo dục Việt Nam 
qua các thời kỳ. 

2/1/0 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Chia nhóm 
và nhận 
nhiệm vụ 
thảo luận 
nhóm 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1] 
- Tài liệu [2] 
[3] [4]  

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

11 Chương 4. Nguyên 
lý và  các con đường 
giáo dục 
4.1. Khái niệm 
4.2. Nguyên lý giáo 
dục 

2/1/0 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Chia nhóm 
và nhận 
nhiệm vụ 
thảo luận 
nhóm 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1] 
- Tài liệu [2] 
[3] [4]  

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

12 4.3. Các con đường 
giáo dục và đặc điểm 
của chúng 
 

2/1/0 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Chia nhóm 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 
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Tuần/ 
Buổi 

(3 
tiết/bu

ối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH

L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 

phần 
liên 
quan 

và nhận 
nhiệm vụ 
thảo luận 
nhóm 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1] 
- Tài liệu [2] 
[3] [4]  

13 4.2. Tiếp 2/1/0 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Đọc tài liệu 
[1] tr56-66 
- Đọc tài liệu 
tham khảo số 
3.4 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

14 4.4. Phổ cập giáo 
dục  
 

2/1/0 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Chia nhóm 
và nhận 
nhiệm vụ 
thảo luận 
nhóm 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1] 
- Tài liệu [2] 
[3] [4]  

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

15 4.5. Người giáo viên  2/1/0 - Thuyết trình 
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 

- Lắng nghe 
- Phản hồi ý 
kiến 
- Chia nhóm 
và nhận 
nhiệm vụ 
thảo luận 
nhóm 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1] 
- Tài liệu [2] 
[3] [4]  

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

16 Ôn tập 2/1/0 Tổng kết nội 
dung môn học 

- Lắng nghe 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4
,5,6 

17 Thi cuối kỳ  Tự luận Sinh viên 
thực hiện bài 
thi 

A3.1 CLO1,
1,2,3,4 
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8. Học liệu  

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Lê Thị Hằng 2021 Bài giảng “Giáo dục học đại cương” Tài liệu lưu hành nội bộ 
2 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức 2008 Giáo trình “Giáo dục học đại cương” NXB ĐHSP Hà Nội 
 Sách, giáo trình tham khảo 
3 Trần Xuân Bách – Hoàng 

Thế Hải (chủ biên) 
 

2019 Giáo trình Giáo dục học Đại học sư phạm Đà Nẵng 

4 Phạm Viết Vượng 2014 Giáo trình Giáo dục học NXB ĐHSP Hà Nội 

 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Giáo trình Giáo dục học 
đại cương 

https://chiasetailieu.net/giao-trinh-giao-
duc-hoc-dai-cuong-pdf.html 

2019 

2 Giáo dục căn bản hiện đại 
http://rgep.moet.gov.vn/tin-tuc/mot-
chuong-trinh-giao-duc-can-ban-hien-dai-
4648.html 

2018 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, xưởng, 
cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số lượng  

1 Phòng học - Âm thanh 1 
Phục vụ tất cả các bài học 

2 Phòng học - Máy chiếu 1 

3 Phòng học - Giấy A0, A4, bút... 5 bộ  

 

 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 

 

 

TS. Lê Thị Duyên 

Giảng viên biên soạn 

 

 

Th.S. Lê Thị Hằng 
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19/ Xã hội học đại cương 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGỮ VĂN  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Xã hội học đại cương 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) General Sociology  

1.3 Mã học phần: 31721993 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng  

(Email: hvhoang@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Trần Ái Vân 

(Email: tavan@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lý luận văn học – Văn học nước 

ngoài và Văn hoá học 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Xã hội học, là cơ sở 

nền tảng giúp cho sinh viên ngành Công tác xã hội vận dụng vào việc hình thành năng 
lực các học phần chuyên ngành cũng như và tăng cường khả năng vận dụng những tri 
thức Xã hội học trong học tập, trong công tác và trong đời sống. Học phần tập trung 
vào các nhóm vấn đề chính: (1) Những vấn đề chung của Xã hội học; (2) Các vấn đề 
cơ bản của Xã hội học; (3) Một số lĩnh vực Xã hội học chuyên ngành. 
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu của học phần là sinh viên được có được những kiến thức cơ bản về Xã 

hội học, một số lĩnh vực Xã hội học chuyên ngành; trên cơ sở đó, hình thành năng lực 
vận dụng những kiến thức đó vào giải quyết các vấn đề trong Công tác xã hội cũng 
như thực tiễn cuộc sống; đồng thời, người học có thái độ tích cực xây dựng đời sống 
xã hội.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Người học có kiến thức chung về Xã hội học  
- CO2: Vận dụng các kiến thức của Xã hội học trong đánh giá các vấn đề của cá 

nhân, nhóm và cộng đồng. 
- CO3: Có khả năng làm việc nhóm, ý thức tích cực xây dựng đời sống cộng đồng 

và xã hội.  
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO1 

Phân tích được đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, lý thuyết, 
lịch sử hình thành, phát triển của Xã hội học, mối quan hệ 
giữa Xã hội học và Công tác xã hội, các ngành khoa học 
khác  

PI1.1 
PI2.1 
PI5.1 

M 
I 
I 

CLO2 

Đánh giá được các vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm, cộng 
đồng trong quá trình can thiệp công tác xã hội trên cơ sở 
vận dụng kiến thức của xã hội học và một số lĩnh vực xã 
hội học chuyên ngành 

PI1.2 
PI3.1 

R,A 
R 

CLO3 Thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả PI6.1 I 

CLO4 
Nhận diện được các hiện tượng, các vấn đề xã hội trong đời 
sống xã hội 

PI7.1 I 

CLO5 Tích cực xây dựng đời sống cá nhân, cộng đồng và xã hội PI8.4 I 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 
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Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
Pis 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2 PI2.1 PI3.1  PI5.1 PI6.1 PI7.1 PI8.4 

CLO1 M   I   I    

CLO2  R,A  R      

CLO3       I   

CLO4        I  

CLO5         I 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,5 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3,4,5 P2.2.Thái độ 

tham gia nhóm 
(Hợp tác nhóm) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Chất lượng 
sản phẩm giao 
nộp 

W2.3 
50% 
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P2.4.Trình bày 
nói 

W2.4 20% 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P2.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

 

W3 
0.3 

CLO1,2 

P2.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,2,3,4,5 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

 6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của 
Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2
) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học tập 

1 Chương 1. NHỮNG 
VẤN ĐỀ CHUNG 
CỦA XÃ HỘI HỌC 
1.1. Lịch sử hình 
thành, phát triển của 
Xã hội học 
1.2. Khái niệm 
1.3. Đối tượng nghiên 
cứu của Xã hội học 
 

3/0/0 Thuyết 
trình 
Phát vấn 

Trả lời 
Tài liệu số 1 
 
Tài liệu số 2 
(tr. 11-43; 75-
121) 
 
Tài liệu số 3 
(tr. 5-28) 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1  

2 Chương 1. NHỮNG 
VẤN ĐỀ CHUNG 
CỦA XÃ HỘI HỌC 
1.4. Chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu của 
Xã hội học 
1.5. Phương pháp 
nghiên cứu Xã hội 
học 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 
 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
 
Tài liệu số 2 
(tr. 11-43; 75-
121) 
 
Tài liệu số 3 
(tr. 5-28) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 
1, 3  

3 Chương 1. NHỮNG 1/1/0 Thuyết Trả lời A1.1 CLO 
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VẤN ĐỀ CHUNG 
CỦA XÃ HỘI HỌC 
1.6. Các lý thuyết cơ 
bản của Xã hội học 
1.7. Mối quan hệ giữa 
Xã hội học và Công 
tác xã hội, các khoa 
học khác 

trình 
Phát vấn 
Thảo luận 

Thảo luận  
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 2 
(tr. 11-43; 75-
121) 
Tài liệu số 3 
(tr. 5-28) 

A1.2 
A1.3 

1,3  

4 Chương 2. CÁC 
VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
CỦA XÃ HỘI HỌC  
2.1. Cơ cấu xã hội, bất 
bình đẳng xã hội và 
phân tầng xã hội 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 2 
(tr. 108-301) 
Tài liệu số 3 
(tr. 28-39) 
Tài liệu số 9 
Tài liệu số 11 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4 

5 Chương 2. Chương 
2. CÁC VẤN ĐỀ CƠ 
BẢN CỦA XÃ HỘI 
HỌC  
2.2. Tổ chức xã hội, 
thiết chế xã hội 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Công não 
Thảo luận 

Công não 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 2 
(tr. 153-181) 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

6 Chương 2. CÁC 
VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
CỦA XÃ HỘI HỌC  
2.3. Quan hệ xã hội, 
mạng lưới xã hội 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Phát vấn 
Thảo luận 

Trả lời 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 2 
(tr. 147-153) 

A1.1  
A1.2 

CLO 
2,3,4,
5 

7 Chương 2. CÁC 
VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
CỦA XÃ HỘI HỌC  
2.4. Hành động xã 
hội, tương tác xã hội 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Công não 
Thảo luận 

Công não 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 2 
(tr. 121-146) 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

8 KIỂM TRA GIỮA 
KỲ  

  Tự luận A2.1 CLO 
2,3,5 

9 Chương 2. CÁC 
VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
CỦA XÃ HỘI HỌC  
2.5. Vị trí xã hội, vị 
thế xã hội và vai trò 
xã hội, xã hội hóa, 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 2 
(tr. 249-269) 
Tài liệu số 3 
(tr. 120-149) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

10 Chương 2. CÁC 
VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
CỦA XÃ HỘI HỌC  
2.6. Di động xã hội, 
biến đổi xã hội, 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Công não 
Thảo luận 

Công não 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 2 
(tr. 269-286) 
Tài liệu số 3 
(tr. 190-217) 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

11 Chương 2. CÁC 2/1/0 Thuyết Thảo luận A1.1  CLO 
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VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
CỦA XÃ HỘI HỌC  
2.7. Văn hóa 
2.8. Đời sống xã hội 

trình 
Thảo luận 

Tài liệu số 2 
(tr. 241-249) 
Tài liệu số 3 
(tr. 149-190) 

A1.2 
A1.3 

2,3,4,
5 

12 Chương 3. MỘT SỐ 
LĨNH VỰC XÃ HỘI 
HỌC CHUYÊN 
NGÀNH 
3.1. Xã hội học gia 
đình 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 3 
(tr. 265-283) 
Tài liệu số 5 
(tr. 201-282) 
Tài liệu số 6 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

13 Chương 3. MỘT SỐ 
LĨNH VỰC XÃ HỘI 
HỌC CHUYÊN 
NGÀNH 
3.2. Xã hội học nông 
thôn 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 3 
(tr. 283-292) 
Tài liệu số 5 
(tr. 29-72) 
Tài liệu số 8 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

14 Chương 3. MỘT SỐ 
LĨNH VỰC XÃ HỘI 
HỌC CHUYÊN 
NGÀNH 
3.3. Xã hội học đô thị 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 3 
(tr. 292-306) 
Tài liệu số 5 
(tr. 73-113) 
Tài liệu số 7 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

15 Chương 3. MỘT SỐ 
LĨNH VỰC XÃ HỘI 
HỌC CHUYÊN 
NGÀNH 
3.4. Xã hội học giáo 
dục 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 5 
(tr. 159-200) 
Tài liệu số 9 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

16 Chương 3. MỘT SỐ 
LĨNH VỰC XÃ HỘI 
HỌC CHUYÊN 
NGÀNH 
3.5. Xã hội về sai lệch 
xã hội 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
Tài liệu số 5 
(tr. 283-352) 

A1.1  
A1.2 
A1.3 

CLO 
2,3,4,
5 

17 THI KẾT THÚC 
HỌC PHẦN 

 Tự luận  A3.1 CLO
1,2,4,
5 
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8. Học liệu 
 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

T
T 

Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1  Huỳnh Công Bá 2012 Xã hội học NXB Thuận Hóa 

2  Lê Ngọc Hùng, 
Lưu Hồng Minh 

2009 Giáo trình Xã hội học NXB Dân trí 

Sách, tài liệu tham khảo 

3 Nguyễn Thế Phán  2002 Giáo trình Xã hội học NXB Lao động – Xã 
hội 

4 Nguyễn Hồi 
Loan, Nguyễn 
Thị Kim Hoa 
(đồng chủ biên) 

2015 Giáo trình Công tác xã hội đại 
cương 

NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội 

5 Đặng Cảnh 
Khanh, Đặng Thị 
Lan Anh (Đồng 
chủ biên) 

2014) Giáo trình Xã hội học chuyên biệt NXB Lao động – Xã 
hội 

6 Lê Thị Quý 2011 Xã hội học gia đình NXB Chính trị - 
Hành chính 

7 Trịnh Duy Luân 
(Chủ biên) 

1996 Tìm hiểu môn Xã hội học đô thị NXB KHXH 

8 Bùi Nhựt Phong 2017 Xã hội học nông thôn Trường ĐH Mở 
TPHCM 

9 Hà Văn Hoàng 2020 Giải pháp tăng cường khả năng tiếp 
cận giáo dục đại học cho học sinh 
(nghiên cứu trường hợp tại thành 
phố Đà Nẵng), Đề tài nghiên cứu 
cấp Đại học Đà Nẵng 

Đại học Đà Nẵng 

10 Hoang-Van Ha, 
Anh-Nguyen Thi 
Tram, V.V. 
Fursova and 
A.Yu. Shakirov 

2020 The Impact of Family Socio-
economic Status on Access to 
Higher Education in Vietnam 
 

International 
Journal of 
Educational 
Sciences 
DOI:10.31901/245
66322.2020/28.1-
3.1124 
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T
T 

Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

11 Hà Văn Hoàng 2013 Bất bình đẳng xã hội trong giáo 
dục phổ thông Việt Nam hiện 
nay 

Tạp chí Khoa học 
& CN ĐH Đà 
Nẵng, số 2, tr. 30-
35  

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Xã hội học http://vsa.net.vn/ 12/7/2021 
2 Sociology https://www.asanet.org/ 10/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN, TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ,  

phần mềm,… 
Số 

lượng 

3  
Các phòng học A5, B3, 
A6 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Hồ Trần Ngọc Oanh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thanh Trường 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Hà Văn Hoàng 
 
 
  



 
181 

20/ Tâm lý học đại cương 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   KHOA: TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội  Mã số:   
Chuyên ngành:   
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin chung về học phần 
1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Tâm lý học đại cương 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) General psychology 
1.3 Mã học phần: 32031713 
1.4. Số tín chỉ: 03 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 45 tiết 
- Thực hành loại 1: 0   
- Thực hành loại 2: 0 
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Phương Trang 

Email: ntptrang@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh 

Email: ntbhanh@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tâm lý học 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức: ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận   
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần Tâm lý học đại cương cung cấp cho người học hệ thống những tri thức khoa 
học cơ bản, hiện đại về tâm lý học, bao gồm các vấn đề sau: Đối tượng, nhiệm vụ, vị 
trí của tâm lý học, bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý người, các 
nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý; cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý 
người; hoạt động – ý thức – nhân cách; các quá trình, trạng thái và các thuộc tính tâm 
lý. 
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
 Học phần Tâm lý học đại cương cung cấp cho người học nền tảng kiến thức về đối 
tượng, nhiệm vụ, vị trí của tâm lý học, bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý 
người, các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý; cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý 
người; hoạt động – ý thức – nhân cách; các quá trình, trạng thái và các thuộc tính tâm lý; qua 
đó giúp người học có khả năng áp dụng kiến thức tâm lý học vào hoạt động hoạt động nghiên 
cứu và hỗ trợ tâm lý cho các cá nhân và nhóm xã hội. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
 CO1: Có kiến thức về tâm lý học để giải thích các hiện tượng tâm lý của cá nhân và 
nhóm xã hội 

 CO2: Có kĩ năng vận dụng kiến thức tâm lý học vào hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ 
tâm lý cho các cá nhân và nhóm xã hội. 

CO3: Có thái độ tích cực tự học, tự điều chỉnh bản thân nhằm hoàn thiện nhân cách 
người nhân viên công tác xã hội. 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

đánh giá 
PIs 

CLO1 
Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp 
nghiên cứu của tâm lý học và mối quan hệ của tâm lý 
học với công tác xã hội 

1.2 R 

CLO2 
Vận dụng kiến thức về cơ sở sinh học và xã hội của tâm 
lý người, hoạt động, ý thức và nhân cách vào giải thích 
quá trình hình thành, phát triển tâm lý con người 

1.1 M,A 

CLO3 
Phân tích được đặc điểm, cấu trúc của các quá trình 
nhận thức, tình cảm – ý chí và các thuộc tính tâm lý của 
nhân cách. 

1.1 
6.2 

M,A 
I 

CLO4 
Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với đặc điểm tâm lý 
của các cá nhân, nhóm xã hội khác nhau 

1.2 R 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

 Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Chuẩn đầu ra 

học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2     PI6.2   
CLO1  R        
CLO2 M,A         
CLO3 M,A      I   
CLO4  R        
 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Chuyên 
cần  
 

P1.1. Điểm 
danh hàng ngày 

 
R1 

W1.1 
50% 

W1 
20% 

CLO 1,2,3,4 

A1.2. Bài tập 
nhóm 
 

P1.2. Đánh giá 
bài tập nhóm 
 

R5 W1.2 
50% 

CLO 1,2,3,4 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Thực 
hành nhóm 

P2.1. Báo cáo 
sản phẩm nhóm 

R4 
 

W2.1 
100% 

W2 
30% 

CLO 2,3  

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cá nhân 

P3.1. Tự luận R13 W3.1 
100% 

W3 
50% 

CLO 2,3 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học trên lớp theo quy định của học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao ở nhà  hoặc thư viện để thực hiện ngoài 
giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần
/ 
Buổi 
(3 
tiết) 

Nội dung chi tiết 

Số 
tiết 
(LT/
TH 
L1/T
H L2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. Tâm 
lý học là một 
khoa học 
1.1. Khái niệm, 
lịch sử hình thành, 
đối tượng, nhiệm 
vụ của tâm lý học 
và các quan điểm 
cơ bản trong tâm 
lý học hiện đại   

3/0/0 Thuyết trình 
nội dung 1.1, 
1.2: 
- Nêu đối 
tượng, nhiệm 
vụ nghiên cứu 
của TLH  
- Đề nghị SV 
so sánh đối 
tượng và 
nhiệm vụ 
nghiên cứu 
của TLH  và 
CTXH 

- Làm việc 
nhóm nội dung 
1.3 
- Đọc tài liệu  
[1] Tr.5-13 
[2] Tr.5-28 
[3] Tr.9-36 
[6] Tr.6-11 
 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO 
1  

2 1.2. Bản chất, chức 
năng, phân loại các 
hiện tượng tâm lý 
1.3. Các nguyên 
tắc và phương 
pháp nghiên cứu 
tâm lý 
   
 

3/0/0 Thuyết trình: 
- Phát biểu nội 
dung 1.2 
- Với mỗi 
nguyên tắc, đề 
nghị SV nêu ví 
dụ 

- Nghe trình bày 
- Làm việc 
nhóm: Liệt kê 
ví dụ 
- Đọc tài liệu  
[1] Tr.5-13 
[2] Tr.5-28 
[3] Tr.9-36 
[6] Tr.6-11 
 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
1 

3 Chương 2. Cơ sở 
sinh lý thần kinh 
của tâm lý người 
2.1. Sơ lược cấu 
tạo của hệ thần 
kinh người   
2.2. Hoạt động 
thần kinh cấp cao   
2.3. Hệ thống tín 
hiệu thứ nhất và hệ 
thống tín hiệu thứ 
hai   
 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 2.1 
và 2.3  
- Tổ chức hoạt 
động nhóm 
cho sv nội 
dung 2.2 

- Nghe giảng, 
ghi chép và 
đặt câu hỏi 
- Làm việc 
nhóm  
- Đọc tài liệu  
[1] Tr.10-11 
[2] Tr.32-38 
[3] Tr.37-50 
[6] Tr.11-18  

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2 

4 Chương 3. Hoạt 3/0/0 Thuyết trình: 
- Trình bày 

- Nghe giảng 
- Lấy ví dụ  

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 
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động – ý thức – 
nhân cách 
3.1. Hoạt động 
3.1.1. Khái niệm 
về hoạt động 
3.1.2. Cấu trúc 
của hoạt động 
3.1.3. Phân loại 
hoạt động 
3.1.4. Tâm lý 
người là sản phẩm 
của hoạt động   
 

khái niệm, 
phân loại 
- Đề nghị SV 
lấy ví dụ về 
các yếu tố của 
cấu trúc hoạt 
động nghề 
nghiệp của 
người nhân 
viên CTXH 

- Rút ra kết 
luận ứng dụng 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.21-26 ; 
Tr.36-40 
[2] Tr.41-48;  
Tr.56-65;  
Tr.153-180 
[3] Tr.54-83;  
Tr.195-216 
[4] Tr.29-58;  
Tr.78-83;  
Tr.129-140;  
Tr.258-262;   
Tr.283-285 
[6] Tr.18-31 

5 3.2. Ý thức   
3.2.1. Khái niệm 
chung về ý thức 
3.2.2. Các thuộc 
tính của ý thức 
3.2.3. Cấu trúc của 
ý thức 
3.2.4. Các cấp độ 
của ý thức 
3.2.5. Sự hình 
thành và phát triển 
ý thức 
3.2.6. Chú ý – điều 
kiện của hoạt động 
có ý thức 

3/0/0 -  Thuyết trình 
nội dung 3.2.1, 
3.2.2, 3.2.4 
- Tổ chức hoạt 
động nhóm cho 
sv thảo luận nội 
dung 3.2.3  
- Giao bài tập 
về nhà nội dung 
3.2.5 

- Làm việc 
nhóm 
- Đọc tài liệu 
- Làm bài tập về 
nhà 
[1] Tr.21-26 ; 
Tr.36-40 
[2] Tr.41-48;  
Tr.56-65;  
Tr.153-180 
[3] Tr.54-83;  
Tr.195-216 
[4] Tr.29-58;  
Tr.78-83;  
Tr.129-140;  
Tr.258-262;   
Tr.283-285 
[6] Tr.18-31 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

6 3.3. Nhân cách   
3.3.1. Khái niệm 
chung về nhân 
cách 
3.3.2. Đặc điểm cơ 
bản của nhân cách 
3.3.3. Cấu trúc 
tâm lý của nhân 
cách 
3.3.4. Sự hình 
thành và phát triển 
nhân cách 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3 
- Tổ chức hoạt 
động nhóm cho 
sv thảo luận nội 
dung 3.3.4  
- Chiếu video 
về nội dung 
3.3.5, yêu cầu 
SV tóm tắt các 
yếu tố ảnh 

- Nghe giảng, 
đặt câu hỏi và 
ghi chép nội 
dung. 
- Làm việc 
nhóm  
- Xem video, 
thảo luận và rút 
ra kết luận   
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.21-26 ; 
Tr.36-40 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 
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 hưởng, con 
đường hình 
thành và phát 
triển nhân cách 
một nhân viên 
CTXH 

[2] Tr.41-48;  
Tr.56-65;  
Tr.153-180 
[3] Tr.54-83;  
Tr.195-216 
[4] Tr.29-58;  
Tr.78-83;  
Tr.129-140;  
Tr.258-262;   
Tr.283-285 
[6] Tr.18-31 

7 Kiểm tra giữa kỳ 3/0/0   A2.1 CLO 
2,3  

8 Chương 4. Hoạt 
động nhận thức 
4.1. Nhận thức 
cảm tính   
4.1.1. Khái niệm 
chung về cảm 
giác, tri giác 
4.1.2. Các loại 
cảm giác và tri 
giác 
4.1.3. Các quy luật 
cơ bản của cảm 
giác và tri giác 

3/0/0 Thuyết trình: 
- Trình bày 
khái niệm và 
phân loại 
- Tổ chức hoạt 
động nhóm 
cho SV bàn về 
đặc điểm và 
quy luật của 
cảm giác và tri 
giác 
- Đề nghị SV 
rút ra kết luận 
ứng dụng về 
quá trình trau 
dồi nhận thức 
cảm tính của 
bản thân 

- Nghe giảng 
- Làm việc 
nhóm 
- Rút ra kết luận 
ứng dụng  
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.82-144 
[2] Tr.88-137 
[6] Tr.31-61 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

9 4.2. Trí nhớ   
4.2.1. Khái niệm 
chung về trí nhớ   
4.2.2. Các loại trí 
nhớ 
4.2.3. Các quá 
trình cơ bản của 
trí nhớ 
4.2.4. Rèn luyện 
trí nhớ  

3/0/0 - Thuyết trình 
khái niệm, phân 
loại và quá 
trình 
- Đề nghị SV 
nêu các biện 
pháp rèn luyện 
trí nhớ và phân 
tích ưu nhược 
điểm   
 

- Thảo luận 
nhóm 
- Làm bài tập 
cá nhân: xây 
dựng các biện 
pháp rèn luyện 
trí nhớ của bản 
thân  
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.82-144 
[2] Tr.88-137 
[6] Tr.31-61 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

10 4.3. Nhận thức lý 
tính   
4.3.1. Tư duy   
4.3.1.2. Khái 

3/0/0 - Thuyết trình: 
+ Trình chiếu 
video xử lý các 

-  Nghe giảng, 
xem video 
- Làm việc 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 
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niệm chung về tư 
duy   
4.3.1.3. Các giai 
đoạn của quá 
trình tư duy 
4.3.1.4. Các thao 
tác tư duy 
4.3.1.5. Các loại 
tư duy và vai trò 
của chúng 

tình huống 
trong hoạt động 
nghề nghiệp 
của nhân viên 
CTXH 
+ Nêu khái 
niệm, các thao 
tác và phân loại 
tư duy 
- Tổ chức hoạt 
động nhóm cho 
sv    

nhóm: Lấy 1 
tình huống có 
vấn đề trong 
cuộc sống của 
bản thân, phân 
tích các giai 
đoạn tư duy khi 
xử lý tình 
huống đó.    
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.82-144 
[2] Tr.88-137 
[6] Tr.31-61 

11 4.3.2. Tưởng 
tượng   
4.3.2.1. Khái 
niệm chung về 
tưởng tượng   
4.3.2.2. Các loại 
tưởng tượng 
4.3.2.3. Các cách 
sáng tạo hình ảnh 
mới trong tưởng 
tượng 
4.3.2.4. Tư duy 
và tưởng tượng 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung khái 
niệm, phân loại 
- Giao bài tập 
cá nhân: Các 
bài tập đánh giá 
sự phát triển 
tưởng tượng 

- Nghe giảng 
- Làm việc cá 
nhân 
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.82-144 
[2] Tr.88-137 
[6] Tr.31-61 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

12 4.3.3. Ngôn ngữ   
4.3.3.1. Khái 
niệm chung về 
ngôn ngữ  
4.3.3.2. Hoạt 
động ngôn ngữ   
4.3.3.3. Ngôn 
ngữ và hoạt động 
nhận thức 

3/0/0 Thuyết trình: 
- Trình bày 
khái niệm, 
chức năng 
- Đề nghị SV 
phân biệt ngôn 
ngữ và hoạt 
động ngôn ngữ 

- Nghe giảng 
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.82-144 
[2] Tr.88-137 
[6] Tr.31-61 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

13 Chương 5. Tình 
cảm – ý chí 
5.1. Tình cảm   
5.1.1. Khái niệm 
chung về tình 
cảm 
5.1.2. Các mức 
độ của đời sống 
tình cảm 
5.1.3. Phân loại 
tình cảm 
5.1.4. Các quy 

3/0/0 - Đề nghị SV 
mô tả một loại 
tình cảm quan 
trọng nhất của 
bản thân 
- Thuyết trình 
về khái niệm, 
mức độ, phân 
loại tình cảm 
- Tổ chức cho 

- Làm việc cá 
nhân 
- Làm việc 
nhóm: Ứng 
dụng quy luật 
tình cảm vào 
hoạt động hỗ 
trợ cá nhân và 
nhóm yếu thế 
- Đọc tài liệu:  

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 



 
188 

luật của đời sống 
tình cảm 

SV làm việc 
nhóm nội dung 
5.1.4 

[1] Tr.151-160  
[3] Tr.158-172 
[6] Tr.61-70 

14 5.2. Ý chí   
5.2.1. Khái niệm 
ý chí   
5.2.2. Hành động 
ý chí   

3/0/0 - Thuyết trình 
khái niệm 
- Tổ chức hoạt 
động nhóm cho 
sv thảo luận: 
phân tích cấu 
trúc 1 hành 
động ý chí của 
người nhân 
viên CTXH 

- Nghe giảng 
- Làm việc 
nhóm:  
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.151-160  
[3] Tr.158-172 
[6] Tr.61-70 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

15 Chương 6. 
Những thuộc tính 
tâm lý của nhân 
cách 
6.1. Xu hướng   
6.2. Tính cách   
 

3/0/0 - Thuyết trình 
khái niệm 
- Tổ chức hoạt 
động nhóm cho 
sv thảo luận: 
phân tích đặc 
điểm xu hướng, 
tính cách của 
một cá nhân cụ 
thể 

- Nghe giảng 
- Làm việc 
nhóm 
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.40-64  
[5] Tr.7-61 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

16 6.3. Khí chất   
6.4. Năng lực   

3/0/0 - Thuyết trình 
khái niệm 
- Bài tập cá 
nhân: nhận diện 
kiểu khí chất, 
năng lực của 
bản thân, xác 
định con đường 
hình thành phát 
triển năng lực 
của người nhân 
viên CTXH 

- Nghe giảng 
- Làm việc cá 
nhân 
- Đọc tài liệu:  
[1] Tr.40-64  
[5] Tr.61-125 

A1.1, 
A1.2 

CLO 
2,3,4 

17 Thi cuối kỳ    A3.1 CLO 
2,3 
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8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

T
T 

Tên tác giả 
Nă
m 

XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/nơi 
ban hành 

VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Quang Uẩn 
(CB) 

201
6 

Tâm lý học đại cương ĐHQG Hà 
Nội 

2 Trần Trọng Thủy 201
5 

Bài tập thực hành tâm 
lý học 

ĐHQG Hà 
Nội 

3 Hoàng Anh (CB) 201
6 

Hoạt động – Giao tiếp 
– Nhân cách 

Đại Học 
Kinh Tế 
Quốc Dân 

Sách, giáo trình tham khảo 

4 Lê Thị Bừng (CB) 201
6 

Các thuộc tính tâm lí 
điển hình của nhân 
cách 

ĐHSP Hà 
Nội 

5 Ngô Công Hoàn (CB) 201
5 

Những trắc nghiệm 
tâm lý, Tập 1 – 2 

ĐHSP Hà 
Nội 

6 Phan Trọng Ngọ 201
5 

Bộ câu hỏi trắc 
nghiệm ôn tập và đánh 
giá kết quả học tập 
môn tâm lý học 

ĐHSP Hà 
Nội 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Exploring psychology https://trangtamly.blog/ 20.7.2021 
2 Tâm lý học hành vi https://tamlyhochiendai.com   

3 Não bộ và hành vi 
http://www.tamlyhocthankinh.co
m/ 

20.7.2021 

 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở 

TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

 A1, A5, A6,B3 Phòng học, máy chiếu  01 Tất cả nội dung 
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 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 
 

Trưởng bộ môn 
 
 
 
 

TS. Bùi Thị Thanh Diệu 
 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 
 

ThS. Nguyễn Thị Phương Trang 
 

 



 
191 

21/ Tâm lý học xã hội 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   KHOA: TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội  Mã số:   
Chuyên ngành:   
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin chung về học phần 
1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Tâm lý học xã hội 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social psychology   
1.3 Mã học phần: 32031736 
1.4. Số tín chỉ: 03 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 45 tiết 
- Thực hành loại 1: 0   
- Thực hành loại 2: 0 
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Phương Trang 

Email: ntptrang@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Hoàng Thế Hải 

Email: hthai@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tâm lý học 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương 2 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận   
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
 Học phần Tâm lý học xã hội cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học 
chuyên sâu về quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện của các hiện tượng tâm lý xã hội của 
nhóm lớn và nhóm nhỏ, mối liên hệ giữa các nhóm và con người trong nhóm. Học phần bao 
gồm các nội dung cơ bản sau: Khái quát về tâm lý học xã hội; các hiện tượng tâm lý xã hội cơ 
bản và các quy luật hình thành chúng; giao tiếp xã hội; tâm lý học về nhóm. Học phần này là 
cơ sở để sinh viên có thể áp dụng vào nghiên cứu và giải thích các hiện tượng tâm lý xã hội 
trong thực tiễn, gắn với việc tổ chức đời sống xã hội, tổ chức và điều khiển hoạt động của cá 
nhân và nhóm xã hội.  

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 
Học phần Tâm lý học xã hội cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về quy luật 
hình thành, phát triển, biểu hiện của các hiện tượng tâm lý xã hội của nhóm lớn và 
nhóm nhỏ, mối liên hệ giữa các nhóm và con người trong nhóm; qua đó giúp người 
học có khả năng áp dụng kiến thức tâm lý học xã hội vào hoạt động nghiên cứu, đánh 
giá và hỗ trợ tâm lý cho cá nhân, nhóm xã hội. 
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

 CO1: Có kiến thức về tâm lý học xã hội để giải thích các hiện tượng tâm lý xã hội của 
nhóm nhỏ, nhóm lớn và tâm lý đám đông. 

CO2: Có kĩ năng vận dụng kiến thức tâm lý học xã hội vào hoạt động nghiên cứu, 
đánh giá và hỗ trợ tâm lý cho nhóm xã hội và cá nhân trong nhóm xã hội. 
CO3: Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm 
CO4: Có thái độ tích cực tự học, tự điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi 
của môi trường tâm lý xã hội hiện đại   
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức 

độ PIs 

CLO1 
Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 
cứu, lịch sử hình thành, phát triển và mối quan hệ của tâm 
lý học xã hội với công tác xã hội 

1.1 M  

CLO2 
Phân tích được đặc điểm, cơ chế, quy luật hình thành các 
hiện tượng tâm lý xã hội cơ bản như nhu cầu, bầu không khí 
tâm lý, truyền thống, dư luận xã hội 

1.1 M,A 

CLO3 
Giải thích được các hiện tượng tâm lý xã hội của nhóm nhỏ, 
nhóm lớn và tâm lý đám đông 

1.2 R 

CLO4 
Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với nguyên tắc giao tiếp 
xã hội và với chuẩn mực của các nhóm xã hội mà bản thân 
có quan hệ giao tiếp 

6.3 R 

CLO5 
Thực hiện được bài thuyết trình về một hiện tượng tâm lý xã 
hội cụ thể 

6.2 R 

CLO6 
Duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và làm việc với 
các nhóm khác nhau để tiến hành các hoạt động học tập và 
nghề nghiệp 

6.1 R 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

 Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu ra học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 PLO6 

PI1.1 PI1.2 PI6.1 PI6.2 PI6.3 
CLO1 M      
CLO2 M,A     
CLO3  R    
CLO4     R 
CLO5    R  
CLO6   R   

 
6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Chuyên cần  
 

P1.1. Điểm danh 
hàng ngày 

R1 W1.1 
50% 

W1 
20% 

CLO 
1,2,3,4,5,6 

A1.2. Bài tập 
nhóm 
 

P1.2. Đánh giá 
bài tập nhóm 
 

R5 W1.2 
50% 

CLO 
1,2,3,4,5,6 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Thực hành 
nhóm 

P2.1. Báo cáo sản 
phẩm nhóm 

R4 
 

W2.1 
100% 

W2 
30% 

CLO 
2,3,4,5,6 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra cá 
nhân 

P3.1. Tiểu luận R7 W3.1 
100% 

W3 
50% 

CLO 
2,3,4,5,6 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học trên lớp theo quy định của học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao ở nhà  hoặc thư viện để thực hiện ngoài 
giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 

(3 
tiết) 

Nội dung chi 
tiết 

Số tiết 
(LT/TH 
L1/TH 

L2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 

đánh 
giá 

CĐR học phần 
liên quan 

Phương 
pháp giảng 

dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. 
Tâm lý học 
xã hội là một 
khoa học  
1.1. Đối 
tượng, nhiệm 
vụ nghiên cứu 
của Tâm lý 
học xã hội 
1.2. Các 
nguyên tắc và 
phương pháp 
nghiên cứu 
Tâm lý học xã 
hội  
1.3. Vị trí, ý 
nghĩa của tâm 
lý học xã hội  

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 1.1 
 

- Làm việc nhóm 
nội dung 1.2 
- Tự đọc nội dung 
1.3 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.5 -21 
[2] Tr.7-21 
[3] Tr.9-30 
[4] Tr.15-57 
 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO1 

2 Chương 2. 
Một số hiện 
tượng tâm lý 
xã hội cơ bản 
và các quy 
luật hình 
thành chúng  
2.1. Khái 
niệm về hiện 
tượng tâm lý 
xã hội 
2.2. Một số 
hiện tượng 
tâm lý xã hội 
cơ bản 
2.2.1. Các 
hiện tượng 
tâm lý xã hội 
tạo thành ý 
thức xã hội 
2.2.1.1. Nhu 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 2.1 
- Trình bày 
nội dung lý 
thuyết về nhu 
cầu xã hội và 
tâm thế xã 
hội 

- Làm việc cá 
nhân: Liệt kê các 
hiện tượng tâm lý 
xã hội đang tồn 
tại trong đời sống 
xã hội hiện nay 
- Làm việc nhóm: 
+ Liệt kê các nhu 
cầu xã hội hiện 
nay, chọn một 
nhóm xã hội và 
phân tích hệ 
thống nhu cầu xã 
hội của nhóm đó 
+ Lấy ví dụ về 
những hiện tượng 
tâm thế xã hội gần 
đây, chọn và phân 
tích cấu trúc một 
tâm thế xã hội 
- Đọc tài liệu: 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO2  
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cầu xã hội 
2.2.1.3. Tâm 
thế xã hội 

[1] Tr.29-49 
[2] Tr.29-43 
[3] Tr.31-55 
[4] Tr.193-223 

3 2.2.2. Các 
hiện tượng 
tâm lý xã hội 
tạo ra bản sắc 
dân tộc, cộng 
đồng 
2.2.2.1. 
Truyền thống 
2.2.2.2. 
Phong tục 
 

3/0/0 Thuyết trình: 
- Khái niệm, 
đặc điểm, vai 
trò 
- Với mỗi 
hiện tượng, 
đề nghị SV 
lấy ví dụ phân 
tích đặc điểm 
và vai trò. 
- Phân tích 
các quan 
điểm và tổng 
kết 

- Nghe trình bày 
- Làm việc nhóm: 
Phân tích đặc 
điểm và vai trò 
của một truyền 
thống và phong 
tục xã hội 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.29-49 
[2] Tr.29-43 
[3] Tr.31-55 
[4] Tr.193-223 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO2 

4 2.2.3. Các 
hiện tượng 
tâm lý xã hội 
tạo ra sắc thái 
cảm xúc cho 
xã hội 
2.2.3.1. Bầu 
không khí tâm 
lý xã hội 
2.2.3.3. Dư 
luận xã hội 

3/0/0 Thuyết trình: 
- Khái niệm, 
đặc điểm, vai 
trò, các yếu tố 
ảnh hưởng, 
các thông số 
đánh giá 
- Tổ chức cho 
sinh viên làm 
việc nhóm và 
báo cáo kết 
quả 
- Phân tích 
các quan 
điểm và tổng 
kết 

- Làm việc nhóm: 
+ Tìm hiểu bầu 
không khí tâm lý 
của một nhóm xã 
hội cụ thể 
+ Đề xuất giải 
pháp nhằm hình 
thành hay tác 
động đến một dư 
luận xã hội cụ thể 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.29-49 
[2] Tr.29-43 
[3] Tr.31-55 
[4] Tr.193-223 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO2 

5 2.3. Các quy 
luật, cơ chế 
hình thành và 
phát triển các 
hiện tượng 
tâm lý xã hội 
2.3.1. Các quy 
luật hình 
thành và phát 
triển của các 
hiện tượng 

3/0/0 - Trình bày sơ 
lược nội dung 
lý thuyết, sau 
đó đề nghị 
sinh viên làm 
việc nhóm 

- Theo dõi bài 
trình bày 
- Làm việc nhóm: 
Chọn một hiện 
tượng tâm lý xã 
hội (trong số các 
loại hiện tượng 
tâm lý xã hội đã 
học trước đó), 
phân tích các quy 
luật và cơ chế 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO2 



 
196 

tâm lý xã hội 
2.3.2. Cơ chế 
hình thành và 
phát triển của 
các hiện 
tượng tâm lý 
xã hội 

hình thành và phát 
triển của hiện 
tượng tâm lý xã 
hội đó. 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.29-49 
[2] Tr.29-43 
[3] Tr.31-55 
[4] Tr.193-223 

6 Chương 3. 
Giao tiếp xã 
hội  
3.1. Khái 
niệm về giao 
tiếp xã hội 
3.2. Các hình 
thức giao tiếp 
xã hội   
3.2.1. Giao 
tiếp ngôn ngữ 
3.2.2. Giao 
tiếp phi ngôn 
ngữ 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 3.1 
- Tổ chức cho 
sinh viên thiết 
kế poster về 
nội dung: 
những điều 
cần lưu ý 
trong giao 
tiếp ngôn ngữ 
và phi ngôn 
ngữ  
 

- Theo dõi thuyết 
trình 
- Làm việc nhóm: 
thiết kế poster về 
nội dung: những 
điều cần lưu ý 
trong giao tiếp 
ngôn ngữ và phi 
ngôn ngữ  
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.51-84 
[3] Tr.139-184 
[4] Tr.253-270 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO6 

7 3.3. Mạng 
giao tiếp 
3.3.1. Khái 
niệm mạng 
giao tiếp 
3.3.2. Đặc 
trưng của 
mạng giao 
tiếp  
3.3.3. Đánh 
giá về mạng 
giao tiếp   

3/0/0 - Trình bày lý 
thuyết về khái 
niệm mạng 
giao tiếp và 
đặc trưng 
mạng giao 
tiếp 
- Nêu yêu cầu 
của bài tập cá 
nhân  
- Tóm tắt nội 
dung 3.3.3 

- Theo dõi thuyết 
trình 
- Bài tập cá nhân: 
Chọn nhóm xã hội 
mà mình là thành 
viên, mô tả kiểu 
mạng giao tiếp mà 
nhóm đang có, 
nhận xét về hiệu 
quả truyền thông 
tin của mô hình 
mạng giao tiếp đó 
và đề xuất những 
thay đổi cần thiết 
để hoạt động giao 
tiếp của nhóm đạt 
hiệu quả. 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.51-84 
[3] Tr.139-184 
[4] Tr.253-270 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO6 

8 Kiểm tra giữa     A2.1 CLO1,2 
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kỳ 
9 3.4. Tri giác 

xã hội 
3.4.1. Khái 
niệm tri giác 
xã hội 
3.4.2. Các cơ 
chế của tri 
giác xã hội 
3.4.2.1. Ấn 
tượng ban 
đầu 
3.4.2.2. Quy 
luật quy gán 
xã hội 
3.4.2.3. Định 
kiến xã hội 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 
3.4.1 và 
3.4.2.2 
- Tổ chức cho 
sinh viên làm 
việc nhóm nội 
dung 3.4.2.1 
và 3.4.2.3 

- Theo dõi thuyết 
trình 
- Làm việc nhóm:  
+ Xây dựng video 
về tình huống một 
người/ nhóm 
người thành 
công/thất bại 
trong việc gây ấn 
tượng ban đầu với 
cá nhân/nhóm xã 
hội khác 
+ Chọn và phân 
tích một định kiến 
xã hội (nêu biểu 
hiện, nguyên 
nhân, hậu quả và 
đề xuất cách thức 
để tác động thay 
đổi định kiến xã 
hội đó) 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.51-84 
[3] Tr.139-184 
[4] Tr.253-270 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO6 

10 Chương 4. 
Tâm lý học 
về nhóm  
4.1. Vấn đề 
nhóm trong 
tâm lý học xã 
hội  
4.1.1. Đặc 
trưng tiếp cận 
nhóm trong 
tâm lý học xã 
hội 
4.1.2. Khái 
niệm nhóm và 
phân loại 
nhóm 
4.2. Nhóm 
nhỏ 
4.2.1. Khái 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 4.1: 
+ Nêu các 
cách tiếp cận 
+ Đề nghị 
sinh viên 
đánh giá về 
các cách tiếp 
cận, từ đó xây 
dựng một 
khái niệm về 
nhóm   
  
- Trình bày 
nội dung 4.2: 
+ Nêu khái 
niệm và đặc 
trưng nhóm 
nhỏ 

- Theo dõi thuyết 
trình + Đưa ra 
quan điểm đánh 
giá về các cách 
tiếp cận, từ đó xây 
dựng một khái 
niệm về nhóm   
+ Lấy ví dụ cụ thể 
về nhóm, nhóm 
nhỏ, trong đó nêu 
rõ đặc trưng của 
từng nhóm xã hội 
đó 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.5-21 
[2] Tr.7-21 
[3] Tr.9-30 
[4] Tr.15-57 
[5] Tr.131-155 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO3,4,5 



 
198 

niệm và đặc 
trưng của 
nhóm nhỏ 
4.2.2. Động 
thái nhóm 
4.2.2.1. Khái 
niệm động 
thái nhóm 

+ Đề nghị 
sinh viên lấy 
ví dụ về 
nhóm nhỏ và 
mô tả động 
thái nhóm 
nhỏ 

 

11 4.2.2.2. Sự 
hình thành 
nhóm 
4.2.2.3. Sự cố 
kết của nhóm  

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 
4.2.2.2 
- Trình bày lý 
thuyết về tính 
cố kết nhóm 
- Tổ chức cho 
sinh viên làm 
việc nhóm và 
báo cáo kết 
quả 
 

- Làm việc nhóm: 
+ Tìm hiểu tính cố 
kết của một nhóm 
xã hội cụ thể 
+ Đề xuất giải 
pháp nhằm tăng 
cường tính cố kết 
của nhóm xã hội 
đó 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.5-21 
[2] Tr.7-21 
[3] Tr.9-30 
[4] Tr.15-57 
[5] Tr.131-155 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO3,4,5 

12 4.2.2.4. Cấu 
trúc của nhóm  
4.2.2.5. 
Chuẩn mực 
nhóm  

3/0/0 - Thuyết 
trình: 
+ Vai trò, vị 
thế xã hội của 
các thành 
viên trong 
nhóm; lãnh 
đạo nhóm 
+ Khái niệm, 
vai trò của 
chuẩn mực 
nhóm; hiện 
tượng lệch 
chuẩn 
- Tổ chức cho 
sinh viên làm 
việc cá nhân 
và nhóm 

- Làm việc cá 
nhân: Chọn một 
nhóm xã hội mà 
mình là thành 
viên, phân tích 
cấu trúc nhóm xã 
hội đó, nhận xét 
về vai trò và vị trí 
xã hội của mình 
trong nhóm.  
- Làm việc nhóm: 
Nghiên cứu về 
chuẩn mực nhóm 
và hành vi lệch 
chuẩn trong một 
nhóm xã hội cụ 
thể 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.5-21 
[2] Tr.7-21 
[3] Tr.9-30 
[4] Tr.15-57 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO3,4,5 
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[5] Tr.131-155 
13 4.2.2.6. Hiện 

tượng áp lực 
của nhóm  
4.2.2.7. 
Tương hợp và 
xung đột tâm 
lý trong nhóm 
4.2.3. Tập thể   
 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 
4.2.2.6 
- Giao nhiệm 
vụ cho bài tập 
cá nhân  
- Thuyết trình 
nội dung 
4.2.2.7 
- Tổ chức cho 
sinh viên làm 
việc nhóm 
- Giao nhiệm 
vụ tự học nội 
dung 4.2.3 
 

- Theo dõi thuyết 
trình 
- Làm việc cá 
nhân: Chọn và 
phân tích một hiện 
tượng áp lực 
nhóm trong một 
nhóm cụ thể mà 
mình là thành 
viên. 
- Làm việc nhóm: 
Nghiên cứu về 
mức độ tương 
hợp/xung đột tâm 
lý của một nhóm 
xã hội cụ thể. 
- Tự đọc nội dung 
4.3.3 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.5-21 
[2] Tr.7-21 
[3] Tr.9-30 
[4] Tr.15-57 
[5] Tr.131-155 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO3,4,5 

14 4.3. Nhóm lớn 
4.3.1. Khái 
niệm nhóm 
lớn và đặc 
điểm tâm lý 
của nhóm lớn  
4.3.2. Tâm lý 
giai cấp  
4.3.3. Tâm lý 
dân tộc 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 
4.3.1 
- Tổ chức cho 
sinh viên thảo 
luận và báo 
cáo nội dung 
4.3.2 và 4.3.3 

- Theo dõi thuyết 
trình 
- Thảo luận nhóm 
và báo cáo về đặc 
điểm tâm lý dân 
tộc và giai cấp 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.5-21 
[2] Tr.7-21 
[3] Tr.9-30 
[4] Tr.15-57 
[5] Tr.131-155 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO3,4,5 

15 4.4. Quan hệ 
liên nhóm 
4.5. Đám 
đông 

3/0/0 - Thuyết trình 
nội dung 4.4 
- Tổ chức cho 
sinh viên thảo 
luận và báo 
cáo nội dung 
4.5 

- Theo dõi thuyết 
trình 
- Thảo luận nhóm 
và báo cáo về đặc 
điểm tâm lý đám 
đông 
- Đọc tài liệu: 
[1] Tr.5-21 

A1.1, 
A1.2 
 

CLO3,4,5 
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[2] Tr.7-21 
[3] Tr.9-30 
[4] Tr.15-57 
[5] Tr.131-155 
[6] Tr.110-168 

16 Ôn tập 3/0/0   A1.1, 
A1.2 
 

CLO1,2,3,4,5,6, 

17 Thi cuối kỳ    A3.1 CLO 2,3,4,5,6 
 
8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

T
T 

Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo 
trình, 
tên bài báo, văn 
bản 

NXB, tên tạp 
chí/nơi ban 
hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Vũ Dũng (CB) 2017 Tâm lý học xã hội Khoa học xã hội 
2 Trần Quốc Thành 

(CB) 
2015 Tâm lý học xã hội ĐHSP Hà Nội 

3 Phạm Văn Tư (CB) 2014  Tâm lý học 
xã hội 

ĐHSP Hà Nội 

Sách, giáo trình tham khảo 

4 Phương Kỳ Sơn 2015 Tâm lý học xã hội ĐHQG Hà Nội 
5 Knud S. Larsen & Lê 

Văn Hảo 
2015 Tâm lý học xã hội Từ điển Bách 

khoa 
 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Social psychology htps://www.psychologytoday.com/u
s 20.7.2021 

2 Social psychology https://trangtamly.blog/ 20.7.2021 
3 Social psychology https://www.socialpsychology.org/  20.7.2021 

 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 
 A1, A5, A6,B3 Phòng học, máy chiếu  01 Tất cả nội dung 
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 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 
 

Trưởng bộ môn 
 
 
 
 

TS. Bùi Thị Thanh Diệu  
 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 
 

ThS. Nguyễn Thị Phương Trang 
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22/ Tham vấn 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Tham vấn 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Couseling  
1.3 Mã học phần: 32041732 
1.4. Số tín chỉ: 4TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 30 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm:  
- Tự học: 120 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

(nttanh@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

(nthphuong@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tâm lý học 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương 
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☒ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trình bày các vấn đề về sự hình thành, vai trò, nhiệm vụ của tham vấn tâm lý 
như một khoa học ứng dụng, mô tả chân dung nhà tham vấn tâm lý, thân chủ và khái quát các 
vấn đề của thân chủ, vấn đề đạo đức trong tham vấn tâm lý. Học phần còn cung cấp các kỹ 
năng tham vấn cho người làm công tác xã hội nhằm khai thác tiềm năng của thân chủ để hỗ 
trợ thân chủ tự giải quyết vấn đề của mình. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Người học phát biểu và phân tích được hệ thống khái niệm về tham vấn tâm lý, trình 

bày được lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học tham vấn; hình thành được những kỹ 
năng cần thiết của nhà tham vấn tâm lý, những phẩm chất đạo đức, nguyên tắc thực hành 
nghề, cũng như hình ảnh thân chủ và những khó khăn của thân chủ trong công tác xã hội, và 
có ý thức đúng đắn về vai trò vị trí của tham vấn tâm lý  đối với nghề công tác xã hội. Có ý 
thức vận dụng kiến thức, kỹ năng tham vấn vào hoạt động công tác xã hội. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Trình bày được kiến thức cơ bản về tham vấn tâm lý sự hình thành, vai trò, nhiệm 

vụ của tham vấn tâm lý tiếp cận; các hình thức; quy trình; kỹ năng; tham vấn. 
CO2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng tham vấn vào các hoạt động thực hành công tác xã 

hội giúp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng nâng cao năng lực giải quyết vấn đề 
CO3: Vận dụng được kiến thức kỹ năng tham vấn để phát triển kĩ năng giao tiếp, làm 

việc nhóm trong quá trình học tập học phần tham vấn 
CO4: Thực hiện quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội; phát triển bản thân; tham gia 

phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs Mức độ 
của PIs 

CLO1 Sử dụng các kiến thức trong học phần tham vấn vào các đánh 
giá các vấn đề xã hội của thân chủ 

PI3.1 R 

CLO2 Sử dụng kiến thức, kỹ năng tham vấn vào xây dựng kế hoạch 
can thiệp thân chủ 

PI3.2 R 

CLO3 Sử dụng kiến thức học phần tham vấn vào tổ chức thực hiện 
kế hoạch can thiệp cho của thân chủ 

PI3.3 I 

CLO4 
Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy tắc đạo đức nghề 
công tác xã hội trong quá trình thực hiện các hoạt động trong 
học phần tham vấn 

PI8.1 M.A 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

  PI3.1 PI3.2 PI3.3     PI8.1 

CLO1   R        

CLO2    R       

CLO3     I      

CLO4          M.A 

6. Đánh giá học phần  

6.1 Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3 P2.2.Thái độ 

tham gia nhóm 
(Hợp tác nhóm) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Chất lượng 
sản phẩm giao 
nộp 

W2.3 
50% 
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P2.4.Trình bày 
nói 

W2.4 20% 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO 
1,2 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Vấn đáp P5.1. Trả lời câu 
hỏi 

R5.1 
 

W4.1. 
80% 

W4. 
0.5 

CLO  
1,2,4 

P5.2. Phong cách, 
ngôn ngữ. 

R5.2 W4.2.  
20% 

 

6.2 Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
 

 7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
 

Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 
tập 

1 Chương 1: MỘT 
SỐ VẤN ĐỀ 
CHUNG VỀ 
THAM VẤN 
1.1. KHÁI NIỆM 
CHUNG VỀ 
THAM VẤN 
1.1.1 Khái niệm 
tham vấn 
1.1.2 Mục đích, ý 
nghĩa của Tham 
vấn 
1.1.3. Các khái 
niệm có liên quan 
1.2. NGHỀ 
THAM VẤN VÀ 

2/2/0 - Giới thiệu về 
môn học: mục 
tiêu, phương 
pháp đánh giá 
và các điều 
kiện học tập 
- Thuyết trình 
khái quát lịch 
sử hình thành 
và phát triển 
ngành TLH 
tham vấn 
 
Đối tượng 
Nhiệm vụ của 
tham vấn tâm 
lý 
 

- Đọc tài 
liệu,  
- Ghi 
chép,  
1. Chuẩn 
bị tài liệu: 
Phôtô tài 
liệu, mua 
sách vở, 
tìm địa 
chỉ thông 
tin trên 
mạng và 
thư viện 
về môn 
Tham 
vấn. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

LỊCH SỬ HÌNH 
THÀNH NGHỀ 
THAM VẤN 
1.2. 1.Một vài nét 
về nghề tham vấn 
1.2.2.Sơ lược lịch 
sử hình thành 
nghề tham vấn 
trên thế giới 
1.2.3. Sự phát 
triển tham vấn ở 
Việt Nam 
1.3. MỐI QUAN 
HỆ VÀ GIÁ TRỊ 
ĐẠO ĐỨC 
TRONG THAM 
VẤN 
1.3.1.Mối quan hệ 
giữa nhà tham vấn 
và thân chủ trong 
tham vấn 

  
Đọc tài liệu 1 (tr.5 - 11) 
Đọc tài 
liệu số 3 
Tr 9 - 11 

 

 Thảo luận: 
-Tóm tắt những 
mốc lịch sử chính 
hình thành và 
phát triển nghề 
tham vấn trên thế 
giới và Việt Nam 
bằng sơ đồ đường 
thời gian 

     

2 1.3.2. Giá trị đạo 
đức trong tham 
vấn 
1.3.3. Nguyên tắc 
nghề nghiệp trong 
tham vấn 
1.3.4. Một 
số yếu tố tác động 
trong tham vấn 

2/2/0 Thuyết trình 
Thảo luận: 
Thảo luận về: 
Các nguyên 
tắc tham vấn. 
Mỗi nguyên 
tắc thảo luận 
3 câu hỏi: 
1. Hiểu 
thế nào về 

1. Chuẩn 
bị và đọc 
trước: 

- Nội dung 
bài học 
trong giáo 
trình bắt 
buộc. 

Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.20 - 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1,3,4 
 
 
 



 
207 

Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nguyên tắc 
này? 
2. Tại sao 
phải thực 
hiện nguyên 
tắc này? 
3. Nguyên 
tắc này thực 
hiện thế nào?  

26). 
Đọc tài 
liệu số 3 
từ (tr237 – 
262) 

3 Chương 1: MỘT 
SỐ VẤN ĐỀ 
CHUNG VỀ 
THAM VẤN 
1.4. PHÂN LOẠI 
THAM VẤN 
1.4.1. Căn cứ theo 
đối tượng được 
tham vấn 
1.4.1.1 Tham vấn 
cá nhân 
1.4.1.2. Tham vấn 
nhóm 
1.4.1.3. Tham vấn 
gia đình 
1.4.2. Căn cứ theo 
hình thức can 
thiệp tham vấn 
1.4.2.1. Tham vấn 
trực tiếp 
1.4.2.2. Tham vấn 
gián tiếp 
1.5. TIẾN TRÌNH 
THAM VẤN 
1.5.1. Khái niệm 
Tiến trình tham 
vấn 
Tiến trình tham 
vấn 

2/2/0 Thuyết trình  
Phát vấn 

Chuẩn bị 
và đọc 
trước: 
- Nội 
dung bài 
học trong 
giáo trình 
bắt buộc. 
- Nội 
dung 
trong tài 
liệu tham 
khảo. 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.35- 
37) 
Đọc tài 
liệu số 3 
(tr41 – 
45) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

4 5. Kỹ năng tham 
vấn 

2/2/0 Thuyết trình 
Thảo luận 

Chuẩn bị 
và đọc 

A1.1, 
A1.2  

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

1.5.1. Khái niệm 
kỹ năng tham vấn  
1.5.2.Các kỹ năng 
tham vấn cụ thể 
để thảo luận: Nêu 
những kỹ năng cơ 
bản của tham 
vấn? 
 

trước: 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.37 - 
43). 
Đọc tài 
liệu số 3 
(tr 355 – 
384) 

 

5 Chương 2: 
THAM VẤN CÁ 
NHÂN 
2.1. KHÁI NIỆM 
CHUNG VỀ 
THAM VẤN 
2.1.1. Khái niệm 
tham vấn cá nhân 
2.1.2. Mục đích 
tham vấn cá nhân 
2.2. MỘT SỐ LÝ 
THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG 
THAM VẤN CÁ 
NHÂN 
2.2.1. Lý thuyết 
nhu cầu 
Lý thuyết về các 
giai đoạn phát 
triển 

2/2/0 Thuyết trình 
Thảo luận 

Tóm tắt nội 
dung chính về 
lý thuyết nhu 
cầu và các giai 
đoạn phát 
triển? 

Chuẩn bị 
và đọc 
trước: 
- Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.60- 
63). 
Đọc tài 
liệu số 3 
(tr117 - 
134) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

6 2.2.1. Cách tiếp 
cận phân tâm 
2.2.2. Cách tiếp 
cận nhân văn 
2.2.3. Cách tiếp 
cận Gestalt 
2.2.4. Cách tiếp 
cận hành vi 
2.2.5. Cách tiếp 
cận nhận thức 

2/2/0 Thảo luận 
Nêu và tóm 
tắt các nội 
dung chính 
của mỗi lý 
thuyết và 
cách tiếp cận 
trong tham 
vấn? Cho ví 
dụ minh họa? 

Mỗi nhóm 01 

. Chuẩn 
bị và đọc 
trước: 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.66 - 
93). 
Đọc tài 
liệu số 3 
(tr117- 
134) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

lý thuyết 
7 2.3. QUY 

TRÌNH THAM 
VẤN CÁ NHÂN 
2.3.1. Giai đoạn 
1: Tạo lập 
mối quan hệ và 
lòng tin 
2.3.2. Giai đoạn 
2: Xác định vấn 
đề và giúp thân 
chủ phát hiện vấn 
đề đang tồn tại 
với họ 
2.3.3. Giai đoạn 3: 
Lựa chọn giải 
pháp 
2.3.4. Giai đoạn 4: 
Triển khai giải 
pháp 
2.3.5. Giai đoạn 5: 
kết thúc 
Giai đoạn 6: Theo 
dõi 

2/2/0 Tổ chức sv 
thực hành 
sắm vai 
Nội dung 
sắm vai 

Thực hành 
sắm vai với 
thân chủ trong 
các tình huống  

- Bạo lực 
- Xâm hại 
- Mâu thuẫn 

gia đình  

 
 
Sinh viên 
sắm vai 
theo yêu 
cầu của 

GV 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

8 KIỂM TRA 
GIỮA KỲ 

   A2 CLO 
1,2 

9 2.4. CÁC KỸ 
NĂNG THAM 
VẤN CÁ NHÂN 
2.4.1. Các kỹ 
năng giao tiếp 
không lời 
2.4.2. Kỹ năng 
lắng nghe 
2.4.3. Kỹ năng hỏi 
2.4.4. Kỹ năng 
phản hồi 
2.4.5. Kỹ năng 
thấu hiểu 
2.4.6. Kỹ năng 

2/2/0 Thảo luận: 
Sinh viên 
thực hành 
theo các bài 
tập GV phát 
GV chuẩn bị 
phiếu bài tập 
photo để phát 
cho học viên 

Chuẩn bị 
và đọc 
trước: 
Đọc tài 
liệu số 1 
tr.114 - 
142). 
Đọc tài 
liệu số 3 
(tr 271 – 
349) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

tóm lược 
10 2.5.7. Kỹ năng 

khuyến khích và 
làm rõ ý 
2.5.8. Kỹ năng 
giúp thân chủ trực 
diện với vấn đề 
2.5.9. Kỹ năng Xử 
lý im lặng 
2.5.10. Kỹ năng 
khai thác suy 
nghĩ, cảm xúc và 
hành vi 
2.5.11. Kỹ năng 
chia sẻ bản thân 
2.5.12. Kỹ năng 
chia sẻ bản thân 
Kỹ năng giao 
nhiệm vụ về nhà 

2/2/0 Tổ chức thực 
hành sắm vai 
GV chuẩn bị 
sẵn tình 
huống cho 
Sinh viên 
sắm vai 

 Chuẩn bị 
và đọc 
trước: 
- Nội 
dung bài 
học trong 
giáo trình 
bắt buộc. 
- Nội 
dung 
trong tài 
liệu tham 
khảo 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.163 - 
204). 

Đọc tài 
liệu số 3 
(tr 271 – 

349) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

11 Chương 3: 
THAM VẤN 
GIA ĐÌNH 
3.1. MỘT SỐ 
VẤN ĐỀ 
CHUNG VÊ 
THAM VẤN 
GIA ĐÌNH 
3.1.1. Khái niệm, 
mục đích, ý nghĩa 
của tham vấn gia 
đình 
3.1.2. Gia đình và 
những vấn đề của 
gia đình 
3.1.3. Một số 
nguyên tắc cơ bản 
trong tham vấn 

2/2/0 Thảo luận 
nhóm 
Kể các mô 
hình can 
thiệp trong 
tham vấn gia 
đình? 

Chuẩn bị 
và đọc 
trước: 
- Nội 
dung bài 
học trong 
giáo trình 
bắt buộc. 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr. 157 - 
180). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

gia đình 
3.2.3. Một số mô 
hình can thiệp và 
lý thuyết trong 
tham vấn gia đình 
3.2.3.1. Mô hình 
can thiệp theo cấu 
trúc gia đình 
2.3.2.2. Mô hình 
học tập xã hội 
2.3.2.3. Mô hình 
can thiệp tập 
trung vào giải 
pháp 
2.3.2.4. Mô hình 
can thiệp hệ 
thống gia đình 
2.3.2.5. Lý thuyết 
nhu cầu 
2.3.2.6. Lý thuyết 
trao đổi xã hội 

12 2. 4. QUY 
TRÌNH THAM 
VẤN GIA ĐÌNH 
2.4.1. Tiếp xúc 
ban đầu và tạo lập 
mối quan hệ 
2.4.2. Giai đoạn 
triển khai – giai 
đoạn trung gian 
2.4.3. Giai đoạn 
kết thúc 

2/2/0 Thảo luận: 
Hãy trình bày 
nội dung các 
bước trong 
tiến trình 
tham vấn gia 
đình? 

Chuẩn bị 
và đọc 
trước: 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.184 - 
190). 
Đọc tài 
liệu số 
3(tr.31 - 
32; 131 - 
140). 
Đọc tài 
liệu tham 
khảo số 3 
(tr. 143 

- 149). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

13 2.5. Một số kỹ 
năng tham vấn 

2/2/0 Bài tập thực 
hành 

Chuẩn bị 
và đọc 

A1.1, 
A1.2  

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

gia đình 
2.5.1. Kỹ năng 
hướng dẫn vẽ cây 
phả hệ 
2.5.2. Kỹ năng 
lắng nghe và quan 
sát các thành viên 
trong gia đình 
2.5.3. Kỹ năng 
thấu hiểu các 
thành viên trong 
gia đình 
2.5.4. Kỹ năng 
giao nhiệm vụ 
cho các thành 
viên trong gia 
đình 
2.5.5. Kỹ năng 
điều phối sự tham 
gia của các thành 
viên trong gia 
đình 
2.5.6. Kỹ năng đặt 
câu hỏi xoay 
vòng 
2.5.7. Kỹ năng 
làm mẫu 
2.5.8. Kỹ năng 
làm việc với các 
thành viên tỏ ra 

GV đưa ra 
các bài tập 
thực hành 
cho mỗi kỹ 
năng hoặc 
GV yêu cầu 
đóng vai nhà 
tham vấn 
tham vấn cho 
gia đình đang 
có vấn đề có 
sử dụng các 
kỹ năng trên. 

trước: 
- Nội 
dung bài 
học trong 
giáo trình 
bắt buộc. 
Nội dung 
trong tài 
liệu tham 
khảo 
 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr.192 - 
205). 
11.2. 
Đọc tài 
liệu số 3 
(tr271 – 
349) 

 

14 Chương 4: 
THAM VẤN 
NHÓM 
4.1. KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ 
THAM VẤN 
NHÓM 
4.1.1. Khái niệm, 
mục đích tham 
vấn nhóm 

2/2/0 Thảo luận 
Hãy tóm tắt 
nội dung cơ 
bản của mỗi 
thuyết và cho 

ví dụ minh 
hoạ 

Đọc tài 
liệu bắt     
buộc số 1 
(tr.206 
- 225) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

4.1.2. Một số lý 
thuyết tiếp cận 
trong tham vấn 
nhóm 
4.1.2.1. Thuyết 
Adlerian 
4.1.2.2.Thuyết 
phân tâm 
4.1.2.3. Thuyết 
hành vi  
4.1.2.4. Thuyết 
thân chủ làm 
trọng tâm 

15 4.2. TIẾN TRÌNH 
THAM VẤN 
NHÓM 
4.2.1. Thiết lập 
nhóm 
4.2.2. Tiến hành 
hoạt động nhóm 
4.2.3. Kết thúc 
hoạt động tham 
vấn nhóm 
4.3. MỘT SỐ 
CÔNG CỤ 
HOẠT ĐỘNG 
TẠO SỰ THAM 
GIA CỦA CÁC 
THÀNH VIÊN 
TRONG QUÁ 
TRÌNH THAM 
VẤN NHÓM 
4.3.1. Viết 
4.3.2. Những hoạt 
động thể chất 
4.3.3. Hoạt động 
theo nhóm 2, 3 
người 
4.3.4. Vẽ tranh 

2/2/0 Thực hành 
sắm vai 
GV Yêu cầu 

thành lập 
nhóm trẻ lang 
thang đường 
phố và yêu 
cầu 02 SV 

đóng vai nhà 
TV sẽ thực 
hiện việc 

tham vấn cho 
nhóm trẻ. 

Đọc tài 
liệu số 1 
(225-
232). 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr 41 - 
42) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

16 4.3.5. Những hoạt 2/2/0 Thuyết trình  Chuẩn bị A1.1, CLO 
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Tuần/ 
Buổi 
(4tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

động thực tiễn 
hay trò chơi 
4.3.6. Hoạt động 
theo vòng tròn 
4.3.7. Thảo luận 
nhóm 
4.3.8. Sắm vai 

 và đọc 
trước: 
Đọc tài 
liệu số 1 
(tr 242 - 
256). 

A1.2  
 

1, 2 

17 THI CUỐI KỲ    A4 CLO 
1,2,4 

 
8. Học liệu 
8.2. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Bùi Thị Xuân Mai 2008 Giáo trình tham vấn Tham vấn  Nxb Lao động xã hội 

2 Trần Thị Minh Đức  
 

2012 Tham vấn tâm lý Nxb Đại học Quốc Gia 
Hà Nội. 

Sách, giáo trình tham khảo 
3 Unicef 2007 Tài liệu tập huấn tham vấn cơ bản   

4 Dự án đào tạo 500 nhân viên 
công tác cơ sở tại Thành phố 
Hồ Chí Minh”. SDRC 

2012 Tài liệu tham vấn trong công tác xã 
hội  

 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 Kỹ năng tham vấn trong 
công tác xã hội 

https://yenbai.gov.vn/nghe-cong-tac-xa-
hoi/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-
tuc.aspx?ItemID=781&l=TinHoatDong 

3/11/2017 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, xưởng, 
cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… Số lượng 

1 Phòng học A5,308 - Âm thanh 1 Phục vụ tất cả các bài học 

2 Phòng học A5,308 - Máy chiếu 1  

3 Phòng học A5,308 - Giấy A0, A4, bút... 5 bộ  

 
 Đà Nẵng, ngày   tháng   năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

TS. Bùi Thị Thanh Diệu 

Giảng viên biên soạn 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 
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23/ Nhập môn công tác xã hội 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội   Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Nhập môn Công tác xã hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Introduction the social work 

1.3 Mã học phần: 32031504 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết  
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

(nthphuong@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☒ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần Nhập môn Công tác xã hội cung cấp nền tảng kiến thức ban đầu trước 

khi học các môn học tiếp theo như công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm và 
phát triển cộng đồng. Đây là học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, môn học như khai 
tâm về khoa học công tác xã hội, giúp sinh viên hiểu được công tác xã hội là một 
ngành khoa học, một nghề nghiệp trong hệ thống an sinh xã hội. Theo đó, môn học 
giới thiệu tổng quan về cơ sở lý luận khoa học công tác xã hội như khái quát lịch sử 
công tác xã hội, các chức năng, nguyên tắc, đạo đức và vai trò của công tác xã hội. 
Đồng thời giúp người học hiểu được tiến trình giải quyết các vấn đề trong công tác xã 
hội và các lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

 Giúp người học có nền tảng kiến thức cơ bản đầu tiên về khoa học công tác xã 
hội, và có thể vận dụng để đánh giá một cách khách quan về các vấn đề của cá nhân, 
nhóm và cộng đồng trong hệ thống an sinh xã hội dưới góc nhìn của công tác xã hội. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Người học có kiến thức khái quát về khoa học công tác xã hội, những kiến 
thức về vai trò nhân viên công tác xã hội, tiến trình giải quyết vấn đề, các phương 
pháp công tác xã hội, các lĩnh vực công tác xã hội. 
CO2: Vận dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp và có năng lực vận dụng tiến 
trình công tác xã hội để giải quyết vấn đề của cá nhân, nhóm và cộng đồng. 
CO3: Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong nhiều môi 
trường khác nhau; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm; tuân thủ 
các nguyên tắc đạo đức của nghề. 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

 
Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 

Mức độ của 
PIs 

CLO 1 

Trình bày được khái niệm công tác xã hội, đối 
tượng, các chức năng, lịch sử hình thành và 
phát triển của công tác xã hội trên thế giới và 
Việt Nam. Phân biệt được Công tác xã hội và 
hoạt động từ thiện  

PI1.2 R,A 

CLO 2 

Vận dụng được các nguyên tắc, triết lý, giá trị 
và vai trò của nhân viên công tác xã hội; Các 
phương pháp trong công tác xã hội vào các 
lĩnh vực hoạt động trong công tác xã hội. 

PI1.2 R,A 

CLO 3 
Phân tích được mối liên hệ giữa công tác xã 
hội với các ngành khoa học xã hội khác 

PI1.1 I 
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Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

 
Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 

Mức độ của 
PIs 

CLO 4 
Vận dụng được tiến trình công tác xã hội để 
giải quyết vấn đề của cá nhân, nhóm và cộng 
đồng 

PI3.1 I 

CLO 5  Tham gia tích cực các hoạt động học tập môn 
học và phát triển các kỹ năng làm việc nhóm 

PI6.1 I 

CLO 6 Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy 
định về văn hóa giao tiếp tại nơi học tập và 
làm việc 

PI8.1 I 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

 
6. Đánh giá học phần  
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
 

  

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2  PI3.1   PI6.1  PI8.1 

CLO 1  R,A        

CLO 2  R,A        

CLO 3 I         

CLO 4    I      

CLO 5       I   

CLO 6       I   
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Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 
 

P1.1. Điểm danh 
hàng ngày 
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.2 

CLO 6,7 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh giá 
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn báo 
cáo và trình bày 
tại lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 

 

CLO 
1,2,3 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Vấn đáp R5 W3.1 
100% 

W3 
0.5 

 

CLO 
1,2,3,4 

b. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1: 
KHÁI QUÁT 
VỀ CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
1.1. Khái niệm 
về Công tác xã 

3/0/0 
 

Thuyết trình 
 
Vấn đáp 
 
Thảo luận  
 

Lắng nghe 
 
Trả lời  
Trao đổi 
Làm bài tập 
nhóm 

A1.1, 
A1.2 
 
  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

hội 
1.2. Các chức 
năng của 
CTXH 
1.3. Mục đích 
và nhiệm vụ 
của công tác 
xã hội 

 *Tự học: 
Đọc tài liệu 
1, tr4-28 
* Thảo luận 
Làm việc 
nhóm: 
+ Phân tích 
các chức 
năng của 
CTXH? Lấy 
ví dụ minh 
họa? 
Chỉ ra mối 
quan hệ của 
các chức 
năng đó. 

2 1.5. Các khái 
niệm liên quan 
1.6. Mối quan 
hệ giữa phúc 
lợi xã hội với 
CTXH 
1.7. Công tác 
xã hội và hoạt 
động từ thiện 

2/1/0 Thảo luận 
nhóm 
Thuyết trình 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
29-69 
- Yêu cầu: 
+ Phân tích 
được mối 
quan hệ giữa 
CTXH với 
các lĩnh vực 
khác 
+ Phân biệt 
được CTXH 
và từ thiện 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 3 

3 1.8. Lịch sử 
hình thành và 
phát triển nghề 
công tác xã hội 

2/1/0 Thảo luận 
nhóm 
Thuyết trình 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
42-95 
- Yêu cầu: 
+ Trình bày 
khái quát về 
lịch sử hình 
thành và 

A1.1, 
A1.2 
 
 
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

phát triển ở 
thế giới và 
Việt Nam 

4 Chương 2: 
TRIẾT LÝ, 
GIÁ TRỊ, 
NGUYÊN 
TẮC ĐẠO 
ĐỨC NGHỀ 
CTXH 
2.1. Triết lý 
của CTXH 
2.2. Các giá trị 
của CTXH 

3/0/0 Thảo luận 
nhóm 
Thuyết trình 
Thực hành 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
117-142 
- Yêu cầu: 
+ Từ triết lý 
của nghề 
CTXH hãy 
rút ra nhận 
xét của bản 
thân về quan 
niệm nhìn 
nhận con 
người theo 
cách tiếp cận 
của CTXH? 

A1.1. 
A1.2. 
 

CLO 
1,2, 5 

5 2.3. Các 
nguyên tắc của 
CTXH  

2/1/0 Thảo luận 
nhóm 
Thuyết trình 
Thực hành 

Làm việc 
nhóm 
Lắng nghe 
* Thực hành 
Phân tích các 
nguyên tắc 
hành động 
của nhân 
viên Công 
tác xã hội? 
+ Nguyên 
tắc đó được 
hiểu như thế 
nào? 
+ Áp dụng 
các nguyên 
tắc trong 
thực tế ra 
sao? 
+ Cần lưu ý 
gì khi áp 
dụng các 

A1.1. 
A1.2. 
 
 

CLO 
1,2, 5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nguyên tắc? 
6 2.4. Một số lý 

thuyết ứng 
dụng trong 
CTXH 

3/0/0 Thảo luận 
nhóm 
Thuyết trình 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
164-177. 
- Yêu cầu: 
+ Khái quát 
một số nội 
dung chính 
của các lý 
thuyết 
+ Chỉ ra 
được ứng 
dụng c35ủa 
lý thuyết đó 
trong CTXH 
+ Vận dụng 
các lý thuyết 
đã học vào 
các tình 
huống cụ 
thể. 

A1.1. 
A1.2. 
 
 

CLO1, 
2, 5 

7 Chương 3: 
NHÂN VIÊN 
CÔNG TÁC 
XÃ HỘI 
3.1. Khái niệm 
nhân viên 
công tác xã hội 
3.2. Nhiệm vụ 
của nhân viên 
công tác xã hội 
3.3. Các vai 
trò của nhân 
viên công tác 
xã hội 

3/0/0 Thảo luận 
nhóm 
Thuyết trình 
 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
143-146 
- Yêu cầu: 
Thảo luận về 
việc thực 
hiện các vai 
trò của nhân 
viên công tác 
xã hội trong 
thực tiễn 
Việt Nam 
hiện nay 

A1.1. 
A1.2. 
 
 
 

CLO1, 
2, 5 

8 KIỂM TRA 
GIỮA KỲ 

 Chia lớp 
thành các 
nhóm và giao 
nhiệm vụ cho 

Sinh viên 
thực hiện 
theo nhóm 

A2.1. 
 

CLO1, 
2, 5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

sinh viên và thuyết 
trình trước 
lớp 

9 3.4. Các tiêu 
chuẩn đạo đức 
toàn cầu của 
các nhân viên 
công tác xã hội 
3.5. Các yêu 
cầu về phẩm 
chất đạo đức, 
kiến thức và 
kỹ năng đối 
với nhân viên 
công tác xã hội 

3/0/0 Thảo luận 
nhóm 
Thuyết trình 
 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
154-156 
- Yêu cầu: 
Theo anh/ 
chị, các tiêu 
chuẩn đạo 
đức trong 
ngành 
CTXH có 
vai trò quan 
trọng như 
thế nào trong 
quá trình 
hoạt động 
nghề nghiệp 
của nhân 
viên CTXH? 

A1.1. 
A1.2. 
 

CLO 6 

10 Chương 4: 
TIẾN TRÌNH 
TRỢ GIÚP 
TỔNG QUÁT 
TRONG 
CÔNG TÁC 
XÃ HỘI 
4.1. Một số 
công cụ trong 
công tác xã hội 
 

1/2/0 Thuyết trình 
Thực hành 

Lắng nghe 
Làm việc 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
128-142 
* Thực hành 
Vẽ sơ đồ thế 
hệ, bản đồ 
sinh thái, cây 
vấn đề của 
một trường 
hợp 

A1.1. 
A1.2. 
 
 

CLO 
2, 4, 
5,6 

11 4.2. Tiến trình 
trợ giúp trong 
công tác xã hội 
4.2.1. Nhận 

1/2/0 Thuyết trình 
Thực hành 

Lắng nghe 
Làm việc 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
128-142 

A1.1. 
A1.2. 
 
 

CLO 
4, 5,6 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

diện, đánh giá 
vấn đề 
4.2.2. Lên kế 
hoạch hành 
động 

* Thực hành 
Vận dụng 
tình huống 
thân chủ vào 
trong từng 
bước của 
tiến trình 
CTXH” 

12 4.2. Tiến trình 
trợ giúp trong 
công tác xã hội 
4.2.3. Thực 
hiện kế hoạch 
hành động 
4.2.4. Theo 
dõi, giám sát 
4.2.5. Lượng 
giá 
 

1/2/0 Thuyết trình 
Thực hành 

Lắng nghe 
Làm việc 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
128-142 
* Thực hành 
Vận dụng 
tình huống 
thân chủ vào 
trong từng 
bước của 
tiến trình 
CTXH” 

A1.1. 
A1.2. 
 
 

CLO 
4, 5,6 

13 4.3. Các 
phương pháp 
Công tác xã 
hội 

3/0/0 - Làm việc 
nhóm 
- Thuyết 
trình 
- Vấn đáp 
 

 - Làm việc 
nhóm 
-Lắng nghe 
-Trả lời 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
220-252 
- Yêu cầu:  
+ Khái quát 
về nội dung 
của từng 
phương pháp 
+ Minh họa 
bằng các ví 
dụ thực tiễn. 
+ Vận dụng 
từng phương 
pháp vào 
một nhóm 
đối tượng cụ 
thể. 

A1.1 
A1.2. 
 

CLO 
4, 5, 6 

14 Chương 5: 1/2/0 - Làm việc  - Làm việc A1.1. CLO 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

CÁC LĨNH 
VỰC HOẠT 
ĐỘNG CỦA 
NGHỀ CTXH 
5.1. CTXH 
trong lĩnh vực 
phúc lợi trẻ em 
5.2. CTXH 
trong lĩnh vực 
phúc lợi gia 
đình 
5.3. CTXH 
trong lĩnh vực 
sức khỏe và y 
tế 

nhóm 
- Thuyết 
trình 
- Vấn đáp 
 

nhóm 
-Lắng nghe 
-Trả lời 
*Tự học: 
- Đọc: [1], tr 
255-345 
- Yêu cầu:  
+ Khái quát 
những vấn 
đề gặp phải 
hiện nay của 
từng lĩnh 
vực 
+ Minh họa 
bằng các ví 
dụ thực tiễn. 
+ Đưa ra 
những dịch 
vụ phòng 
ngừa, can 
thiệp của 
CTXH với 
những vấn 
đề đó? 

A1.2. 
 

2, 6 

15 5.4. CTXH 
trong trường 
học 
5.5. CTXH 
trong lĩnh vực 
cung cấp dịch 
vụ xã hội cho 
nhóm người 
đặc biệt 

1/2/0 A1.1. 
A1.2. 
 

CLO 
2, 6 

16 5.6. CTXH 
trong lĩnh vực 
phúc lợi và 
phát triển cộng 
đồng 
5.8. CTXH 
trong lĩnh vực 
cung cấp dịch 
vụ xã hội và 
hỗ trợ cộng 
đồng trong 
quản lý khu 
vực 
Ôn tập  

1/2/0 A1.1. 
A1.2. 
 

CLO 
2, 6 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

17 THI CUỐI KỲ  Thi vấn đáp  A3.1. CLO 
1,2, 
3,4 

8. Học liệu 
a. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Bùi Thị Xuân Mai 2010 Nhập môn công tác xã hội.  NXB Lao 

động-XH 
2 Nguyễn Hồi Loan – 

Nguyễn Thị Kim Hoa  
2015 Giáo trình Công tác xã hội đại 

cương 
NXB ĐHQG 

Hà Nội 
Sách, giáo trình tham khảo 

3 Mai Thị Kim Thanh 2011 Giáo trình nhập môn công tác 
xã hội 

 NXB Giáo 
dục Việt Nam 

4 Nguyễn Thị Oanh 1992 Công tác xã hội NXB Giáo dục  
5 Trần Đình Tuấn  2010 Công tác xã hội - Lý thuyết và 

thực hành 
NXB ĐHQG 
Hà Nội 

 
b. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Nhập môn công tác xã 

hội 
https://sites.google.com/site/nganhctxh/tai-
lieu-tham-khao-1/nhap-mon-ctxh 

 

2 
 

Nhập môn công tác xã 
hội 

https://slideshare.vn/xahoihoc/giao-trinh-
nhap-mon-cong-tac-xa-hoi-ts-bui-thi-
xuan-mai-ksl8tq.html 

 

 
3. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

1 Các phòng học A5, B3 

-Máy tính, máy chiếu, loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 
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 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Phạm Thị Kiều Duyên 
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24/ Thực tế công tác xã hội 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Thực tế công tác xã hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Reality of social work  
1.3 Mã học phần: 32021851 
1.4. Số tín chỉ: 2TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 tiết  
- Thực hành lần 1: 0 tiết 
- Thực hành lần 2: 60 tiết  
- Tự học: 120 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

(nthphuong@ued.udn.vn) 
TS. Hà Văn Hoàng 
(hvhoang@ued.udn.vn) 
TS. Lê Thị Lâm 
(ltlam@ued.udn.vn) 
ThS. Bùi Đình Tuân 
(bdtuan@ued.udn.vn) 
ThS. Trịnh Thị Nguyệt 
(ttnguyet@ued.udn.vn) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước: Thực hành kỹ năng tổ chức hoạt động 

Đoàn, Hội 
- Học phần song hành:  Kỹ năng giao tiếp 
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1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☒ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
 2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần “Thực tế Công tác xã hội” hướng dẫn cho người học cách thức thâm 
nhập thực tế; phương pháp nghiên cứu thực tiễn để tìm hiểu về các hoạt động 
công tác xã hội; bổ sung kiến thức thực tiễn, so sánh đối chiếu thực tiễn với lý 
thuyết đã học; phát hiện những khó khăn, bất cập trong thực thi các chính sách An 
sinh xã hội và hoạt động Công tác xã hội. Kết thúc học phần, người học trình bày 
những kết quả thu thập được, nêu cảm nhận của bản thân về nghề công tác xã hội 
và đưa ý tưởng phát triển bản thân trong tương lai qua bài thu hoạch. 

3. Mục tiêu học phần 
 3.1. Mục tiêu chung 

Thực tế Công tác xã hội là học phần giúp người học có cái nhìn tổng quan về 
nghề công tác xã hội, người học được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, có 
cơ hội quan sát, lắng nghe để hiểu rõ và sâu sắc hơn đặc điểm và cách làm việc 
với nhiều đối tượng khác nhau như trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, đối tượng nghiện ma 
túy, mại dâm…; Hiểu được vai trò của nhân viên công tác xã hội và tầm quan 
trọng của đạo đức nghề công tác xã hội, từ đó có thể phát triển kiến thức để học 
tốt hơn các học phần chuyên sâu của ngành công tác xã hội. 
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Vận dụng được những kiến thức cơ bản của công tác xã hội để thực hiện các 
hoạt động thực tập nhận thức nghề nghiệp tại các cơ sở xã hội. 
CO2: Có khả năng phát triển kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ, quan sát, thu 
thập thông tin, kỹ năng viết và trình bày báo cáo sử dụng CNTT cơ bản để đánh giá 
các vấn đề công tác xã hội cụ thể.  
CO3: Rèn luyện tính nghiêm túc, yêu nghề trong loại hình học tập nghiên cứu thực 
tiễn.  

Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức độ 

của PIs 

CLO 1  Trình bày một cách tổng quan về cơ sở xã hội. PI1.2 I 

CLO 2 

Vận dụng kiến thức để nhận diện, phân tích và đánh giá 
được các vấn đề xã hội nảy sinh hiện thời, xác định đối 
tượng xã hội mà các cơ sở hướng đến giải quyết cùng 
với các chính sách an sinh xã hội và vai trò của công tác 
xã hội ở các cơ sở. 

PI3.1 R,A 

CLO 3 
Biết cách vận dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, thiết 
lập mối quan hệ, quan sát, thu thập thông tin, kỹ năng 
viết và trình bày báo cáo. 

PI6.2 I 

CLO 4 
Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy định về văn 
hóa giao tiếp, đạo đức nghề công tác xã hội tại nơi học 
tập và làm việc 

PI8.1 R 

CLO 5 Xây dựng kế hoạch tham gia vào các hoạt động thúc 
đẩy phong trào khởi nghiệp, hình thành và nuôi dưỡng 
ý tưởng khởi nghiệp. 

PI8.3 I 

 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu 
ra học 
phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2  PI3.1   PI6.2  PI8.1 
PI8.3 

CLO 1 I         

CLO 2   R,A    I   

CLO 3    I      

CLO 4        R  

CLO 5         I 
 6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
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Thành 
phần 
đánh 
giá 

Bài đánh 
giá 

Phương 
pháp đánh 
giá 

Tiêu 
chí 
Rubric 

Trọng 
số bài 
đánh 
giá 
(%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thái 
độ học tập 

P1.1. Đánh giá 
chuyên cần 
 

R1 W1.1 
100% 

W1 0.2 CLO 4 

A2. Đánh 
giá hoạt 
động 

A2.1. Hoạt 
động trong 
chuyến đi 

P2.1. Kế  hoạch 
tổ  chức và 
thực hiện hoạt 
động  trong quá 
trình thực tế 
(nhật ký cá 
nhân) 

R8 W2.1 
100% 

W2 0.3 CLO 2, 
3 

A3. Đánh 
giá cuối 
chuyến đi 

A3.1. Bài thu 
hoạch 

P3.1. Bài thu 
hoạch cá nhân 
sau đợt tham 
quan thực tế 
CTXH 

R9 W3.1 
100% 

W3 
0.5 

 

CLO 
1,2,3,4,
5 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

 7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Phần 1: HOẠT 

ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 
ĐÀO TẠO TRƯỚC 
KHI ĐI THỰC TẾ  

 
1.1 Phổ biến kế hoạch 
tham quan thực tế 

0/0/20 
 

Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 

Lắng nghe  
Nghiên cứu 
kỹ kế hoạch, 
các biểu mẫu 
cần dùng 
trong quá 
trình thực tế 
Trao đổi với 
giảng viên/ 

A1.1,  
 

CLO 
1, 2, 3 
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Tuần 
 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

1.2. Hướng dẫn viết bài 
thu hoạch 
1.3. Tìm hiểu về các 
trung tâm / cơ sở xã hội  
1.4. Chuẩn bị 

sinh viên 

2 Phần 2: HOẠT 
ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 
THỰC TẾ 

2.1. Tìm hiểu về cơ sở 
thực tế 
2.2. Tìm hiểu về công 
tác xã hội tại cơ sở 
2.3. Tham gia các hoạt 
động tại cơ sở thực tế 

0/0/40 Thực tế tại 
các cơ sở xã 
hội ở các 
địa phương 

Lắng nghe, 
ghi chép cẩn 
thận 
Trao đổi tại 
các cơ sở 
Quan sát các 
hoạt động 
diễn ra tại 
các cơ sở. 
Tham gia các 
hoạt động tại 
các cơ sở 

A1.1, 
A2.1 

CLO 
1,2,3, 
4,5 

3 Phần 3: HOẠT ĐỘNG 
SAU THỰC TÊ       
3.1. Viết bài thu hoạch 
cá nhâ  
3.2. Đánh giá kết quả 
thực hành 
3.3. Tổ chức tổng kết 
trình bày, rút kinh nghiệm 

0/0/0 Vấn đáp Viết bài thu 
hoạch 
Trao đổi ý 
kiến, kinh 
nghiệm về 
đợt thực tế 
Đề xuất với 
Khoa, trường 

A3.1 
 

CLO 
1,2,3, 
4,5 
 
 
 

8. Học liệu 

 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Khoa Tâm lý – giáo 
dục, Trường Đại học 
Sư phạm – ĐH Đà 
Nẵng 

2020 Kế hoạch thực tế công tác xã 
hội 

 

2 Khoa Tâm lý – giáo 
dục, Trường Đại học 
Sư phạm – ĐH Đà 
Nẵng 

2019 Sổ tay thực hành công tác xã 
hội 

(lưu hành nội bộ)  
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, giáo trình tham khảo 

3 Nguyễn Thị Kim Hoa 
(chủ biên) 

2012 Sổ tay công tác xã hội NXB ĐH 
Quốc gia 
Hà Nội 

4     

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Thông tin về các cơ sở 
bảo trợ xã hội trên cả 

nước 
http://www.molisa.gov.vn/  

 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 
1 Giảng đường B3 Loa, máy chiếu 1 Phần 1, 3 

2 
Một số các cơ sở bảo trợ 
trong phạm vi cả nước 

 4 Phần 2 

 

 Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

 
Trưởng bộ môn 

 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 
 

Giảng viên biên soạn 
 

 
 
ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 
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25/ Phương pháp Giáo dục kỹ năng sống 

 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

KHOA: TÂM LÝ – GIÁO DỤC  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo:  Đại học 
Ngành/Chuyên ngành: Cử nhân Công tác xã hội 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt)  Phương pháp giáo dục kỹ năng sống 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Life skills education method 

1.3 Mã học phần: 32041874 
1.4. Số tín chỉ: 4TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết 
- Thực hành loại 1 30 tiết 
- Thực hành loại 2 0 tiết 
- Tự học: 120 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: T.S Lê Thị Duyên 

Email: ltduyen@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Th.S Bùi Văn Vân 

Email: bvan@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục học và Giáo dục Đặc biệt 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không  
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: S Bắt buộc  
�   Tự chọn bắt buộc 

�   Tự chọn tự do 
1.9 Thuộc khối kiến thức � Kiến thức Giáo dục đại cương    

S  Kiến thức Cơ sở ngành 
S  Kiến thức Chuyên ngành     
� Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
� Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần:  

 Học phần đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục giá trị sống và kỹ 
năng sống, bao gồm: 
- Khái quát chung về giá trị sống và kỹ năng sống như: Khái niệm, đặc trưng, phân 
loại các kỹ năng sống; nội dung cơ bản của các giá trị sống và kỹ năng sống.  
- Quá trình giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống như: Ý nghĩa; nguyên tắc, 
phương pháp, con đường, quy trình giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống; cách 
thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống.  
- Tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho các đối tượng 
khác nhau như: trẻ mầm non; học sinh tiểu học; học sinh trung học phổ thông; 
nhóm yếu thế. 

Mục tiêu của học phần 
Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về giáo dục giá trị sống và 
kỹ năng sống. Từ đó hướng dẫn người học cách thiết kế và tổ chức hoạt động giáo 
dục giá trị sống, kỹ năng sống cho người học.  

Mục tiêu cụ thể  

- CO1. Có kiến thức cơ bản về giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống. 
- CO2. Có năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống 
cho người học. 
- CO3. Tích cực, chủ động phát triển hoàn thiện bản thân và tích cực trong việc tổ 
chức các hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho người học . 

4.  Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 
Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 

Mức độ 

của PIs 

CLO1 Phân tích được những vấn đề cơ bản của giá trị 
sống, kỹ năng sống  

PI1.1 R 

CLO2 Phân tích được những thành tố trong quá trình 
giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho người 
học 

PI1.1 R 

CLO3 Vận dụng các phương pháp để đánh giá và thực 
hiện các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ 
năng sống cho người học 

PI3.2 R,A 

CLO4 Thiết kế được các chủ đề giáo dục giá trị sống, kỹ 
năng sống cho người học 

PI3.2 R,A 
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CLO5 Thực hiện được hoạt động giáo dục giá trị sống và 
kỹ năng sống cho các nhóm đối tượng khác nhau 

PI3.3 R,A 

CLO6 Lập được kế hoạch phối hợp các lực lượng giáo 
dục trong giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống 

PI4.1 R 

CLO7 Xây dựng kế hoạch đánh giá và quản lý được các 
hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho 
người học 

PI3.4 R 

CLO8 Phát triển triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm 
việc nhóm 

PI6.3 R 

CLO9 Đề xuất được ý tưởng khởi nghiệp trong hoạt 
động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống 

PI8.3 R 

 

5. Mối liên hệ của CĐR học phần (CLOs) đến CĐR Chương trình đào tạo 

(PLOs): 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1  PI3.2 PI3.3 PI3.4 PI4.1  PI6.3  PI8.3 

CLO 1 R          

CLO 2 R          

CLO 3   R,A        

CLO 4   R,A        

CLO 5    R,A       

CLO 6      R     

CLO7     R,A      

CLO8        R   

CLO9          R 

 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
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Thành 

phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu chí 

Rubric 

Trọng số 

bài đánh 

giá (%) 

Trọng 

số 

thành 

phần 

(%) 

CĐR học 

phần có liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Chuyên 
cần  
 

P1.1. Điểm danh 
hàng ngày  

 
R1 

W1.1 
50% 

 
 

 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4,5,6,7,

8,9 
A1.2. Bài tập 
nhóm 

 

P1.2. Đánh giá 
bài tập nhóm 
(Thuyết 
trình/thảo luận 
nhóm) 

R4 W1.2 
50% 

CLO 
1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1 Kiểm tra 
giữa kỳ 

P2.1. Bài tập cá 
nhân (bài tập 
lớn) 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 

 

CLO  
1, 2,3 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1 Tiểu luận R7 W3.1 
100% 

W3 
0.5 

 

CLO  
1, 

2,3,4,5,6,7,9 
 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. 
Những vấn 
đề chung về 
giá trị sống 
và kỹ năng 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Giới thiệu 
chương trình, 
phương pháp học 
tập và cách thức 
kiểm tra đánh giá 
- Chia nhóm, xây 

* Hoạt động 
học: 
- Động não: Trả 
lời câu hỏi, vấn 
đề  
- Thảo luận 
nhóm: Nội 

A1.1
A1.2  
 

CLO 
1,8,9 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

sống  
1.1. Khái 
quát chung 
về giá trị 
sống 
1.1.1. Khái 
niệm, đặc 
trưng của giá 
trị sống 
1.1.2. Nội 
dung các giá 
trị sống 
 

dựng nguyên tắc 
lớp học 
- Đánh giá đầu vào 
môn học của sinh 
viên thông qua sử 
dụng kỹ thuật 
SWL 
-  Đặt vấn đề: 
“Theo em thế nào 
là giá trị sống, liệt 
kê những giá trị 
sống mà em biết” 
- Thảo luận nhóm: 
Chia nhóm thảo 
luận nội dung các 
giá trị sống 
* Yêu cầu về nhà:  
Tìm kiếm những 
câu chuyện về giá 
tri sống 

dung các giá trị 
sống 
- Báo cáo kết 
quả thảo luận 
* Yêu cầu về 
nhà: Tìm kiếm 
những câu 
chuyện về giá 
tri sống 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1 – 
trang 1- 5] 
- Tài liệu [2 – 
trang 1-3] 
 
 
 

2 Chương 1. 
Những vấn 
đề chung về 
giá trị sống 
và kỹ năng 
sống  
1.2. Khái 
quát chung 
về kỹ năng 
sống 
1.2.1. Khái 
niệm, đặc 
trưng của kỹ 
năng sống 
1.2.2. Phân 
loại kỹ năng 
sống 
1.2.3. Nội 
dung các kỹ 
năng sống 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Hướng dẫn sinh 
viên làm phiếu bài 
tập cá nhân “Phiếu 
tìm hiểu về các kỹ 
năng sống” 
- Đặt vấn đề: Kỹ 
năng sống là gì và 
kỹ năng sống có 
đặc trưng gì? 
- Thuyết trình: 
Phân loại các kỹ 
năng sống 
- Hoạt động thực 
hành:  Tự nhận 
thức bản thân: 
+ Hoạt động 1: Tự 
đánh giá đặc điểm 
bản thân 
+ Hoạt động 2: 
Thu thập ý kiến 
đánh giá của người 
khác về bản thân 
+ Hoạt động 3: 
Phân tích sản 
phẩm hoạt động. 

* Hoạt động 
học: 
- Thực hiện 
phiếu bài tập cá 
nhân và chia sẻ 
phiếu 
- Động não: Trả 
lời câu hỏi, vấn 
đề 
- Thực hành các 
hoạt động khám 
phá tự nhận 
thức bản thân 
* Yêu cầu về 
nhà: Thảo luận 
nhóm về các 
nội dung kỹ 
năng sống 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1, 
trang 12 -20] 
- Tài liệu [2, 
trang 4-13]  

A1.1
A1.2  
 

CLO 
1,8,9 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

1.2.3.1. 
Nhóm kỹ 
năng nhận 
biết và sống 
với chính 
mình 
 
 

+ Hoạt động 4: 
Hoàn thiện đánh 
giá bản thân 
* Yêu cầu về nhà: 
Thảo luận nhóm 
về các nội dung kỹ 
năng sống 

3 Chương 1: 
Những vấn 
đề chung về 
giá trị sống 
và kỹ năng 
sống  
1.2.3.1. 
Nhóm kỹ 
năng nhận 
biết và sống 
với chính 
mình (tiếp) 
 
 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thảo luận nhóm: 
Chia nhóm, mỗi 
nhóm sẽ thảo luận 
1 kỹ năng sống và 
thực hiện 1 bài báo 
cáo chuyên đề về 
kỹ năng số (Mỗi 
bài báo cáo tối đa 
30 phút) 
- Tổ chức cho học 
sinh báo cáo 
chuyên đề 
* Yêu cầu về nhà:  
- Viết bài thu 
hoạch cá nhân về 
các nội dung thu 
nhận được trong 
buổi học 
- Thảo luận nhóm 
về các nội dung kỹ 
năng sống 
 

* Hoạt động 
học 
- Thảo luận 
nhóm: nội dung 
kỹ năng sống 
được phân công 
- Tổ chức báo 
cáo chuyên đề: 
* Yêu cầu về 
nhà:  
- Viết bài thu 
hoạch cá nhân 
về các nội dung 
thu nhận được 
trong buổi học 
- Thảo luận 
nhóm về các 
nội dung kỹ 
năng sống 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1, 
trang 12 -20] 
- Tài liệu [2, 
trang 4-13] 

A1.1
A1.2  
 

CLO 
1,8,9 

4 Chương 1: 
Những vấn 
đề chung về 
giá trị sống 
và kỹ năng 
sống  
1.2.3.2. 
Nhóm kỹ 
năng nhận 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thảo luận nhóm: 
Chia nhóm, mỗi 
nhóm sẽ thảo luận 
1 kỹ năng sống và 
thực hiện 1 bài báo 
cáo chuyên đề về 
kỹ năng số (Mỗi 
bài báo cáo tối đa 
30 phút) 
- Tổ chức cho học 
sinh báo cáo 

* Hoạt động 
học 
- Thảo luận 
nhóm: nội dung 
kỹ năng sống 
được phân công 
- Tổ chức báo 
cáo chuyên đề: 
* Yêu cầu về 
nhà:  
- Viết bài thu 
hoạch cá nhân 

A1.1
A1.2  
 

CLO 
1,8,9 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

biết và sống 
với người 
khác 
 

chuyên đề 
* Yêu cầu về nhà:  
- Viết bài thu 
hoạch cá nhân về 
các nội dung thu 
nhận được trong 
buổi học 
- Thảo luận nhóm 
về các nội dung kỹ 
năng sống 
 

về các nội dung 
thu nhận được 
trong buổi học 
- Thảo luận 
nhóm về các 
nội dung kỹ 
năng sống 
* Tài liệu: 
Tài liệu [1, 
trang 21 -32] 
- Tài liệu [2, 
trang 14-21] 

5 Chương 1: 
Những vấn 
đề chung về 
giá trị sống 
và kỹ năng 
sống  
1.2.3.2. 
Nhóm kỹ 
năng nhận 
biết và sống 
với người 
khác (tiếp) 
 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thảo luận nhóm: 
Chia nhóm, mỗi 
nhóm sẽ thảo luận 
1 kỹ năng sống và 
thực hiện 1 bài báo 
cáo chuyên đề về 
kỹ năng số (Mỗi 
bài báo cáo tối đa 
30 phút) 
- Tổ chức cho học 
sinh báo cáo 
chuyên đề 
* Yêu cầu về nhà:  
- Viết bài thu 
hoạch cá nhân về 
các nội dung thu 
nhận được trong 
buổi học 
- Thảo luận nhóm 
về các nội dung kỹ 
năng sống 
 

* Hoạt động 
học 
- Thảo luận 
nhóm: nội dung 
kỹ năng sống 
được phân công 
- Tổ chức báo 
cáo chuyên đề: 
* Yêu cầu về 
nhà:  
- Viết bài thu 
hoạch cá nhân 
về các nội dung 
thu nhận được 
trong buổi học 
- Thảo luận 
nhóm về các 
nội dung kỹ 
năng sống 
* Tài liệu: 
Tài liệu [1, 
trang 21 -32] 
- Tài liệu [2, 
trang 14-21] 

A1.1
A1.2  
 

CLO 
1,8,9 

6 Chương 1: 
Những vấn 
đề chung về 
giá trị sống 
và kỹ năng 
sống  
1.2.3.3 Nhóm 
kỹ năng ra 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thảo luận nhóm: 
Chia nhóm, mỗi 
nhóm sẽ thảo luận 
1 kỹ năng sống và 
thực hiện 1 bài báo 
cáo chuyên đề về 
kỹ năng số (Mỗi 
bài báo cáo tối đa 
30 phút) 

* Hoạt động 
học 
- Thảo luận 
nhóm: nội dung 
kỹ năng sống 
được phân công 
- Tổ chức báo 
cáo chuyên đề 
* Yêu cầu về 
nhà:  

A1.1
A1.2  
 

CLO 
1,8,9 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

quyết định và 
giải quyết 
vấn đề 

- Tổ chức cho học 
sinh báo cáo 
chuyên đề 
* Yêu cầu về nhà:  
- Viết bài thu 
hoạch cá nhân về 
các nội dung thu 
nhận được trong 
buổi học 
- Thảo luận nhóm 
về các nội dung kỹ 
năng sống 
 

- Viết bài thu 
hoạch cá nhân 
về các nội dung 
thu nhận được 
trong buổi học 
- Thảo luận 
nhóm về các 
nội dung kỹ 
năng sống 
* Tài liệu: 
Tài liệu [1, 
trang 33 -41] 
- Tài liệu [2, 
trang 22-30] 

7 Chương 2: 
Quá trình 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.1. Khái 
niệm giáo 
dục giá trị 
sống, kỹ 
năng sống 
2.2. Ý nghĩa 
của giáo dục 
giá trị sống, 
kỹ năng sống 
2.3. Mục tiêu 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.4. Nội dung 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thuyết trình: 
Khái niệm , mục 
tiêu giáo dục giá 
trị sống, kỹ năng 
sống 
- Tổ chức cho sinh 
viên cuộc thi 
thuyết phục 
“Thuyết phục để 
tăng cường giáo 
dục giá trị sống, kỹ 
năng sống cho học 
sinh” 
- Thảo luận nhóm: 
Nội dung giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống 
- Tổ chức cho học 
sinh báo cáo kết 
quả thảo luận 
nhóm 
* Yêu cầu về nhà:  
- Tìm hiểu các 
nguồn tài liệu, 
đánh giá nội dung 
giáo dục giá trị 
sống, kỹ năng 
sống cho các đối 

* Hoạt động 
học 
- Lắng nghe, 
đặt câu hỏi trao 
đổi 
- Thảo luận và 
tiến hành thuyết 
phục  “Thuyết 
phục để tăng 
cường giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống cho 
học sinh” 
- Thảo luận 
nhóm: Nội 
dung giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống Và 
báo cáo kết quả 
thảo luận 
* Yêu cầu về 
nhà:  
- Tìm hiểu các 
nguồn tài liệu, 
đánh giá nội 
dung giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống cho 
các đối tượng 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,8 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

tượng người học 
trong thực tiễn 
giáo dục hiện nay 
 

người học trong 
thực tiễn giáo 
dục hiện nay 
* Tài liệu: 
Tài liệu [1, 
trang 42-46] 
- Tài liệu [2, 
trang 31-35] 

8 Đánh giá 
giữa kỳ 

 GV giao yêu cầu 
đánh giá: Sản 
phẩm bài tập lớn 
của cá nhân 

Sinh viên thực 
hiện nhiệm vụ 

A2.1 CLO 
1,2,3 

9 Chương 2: 
Quá trình 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.5. Các 
nguyên tắc 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.6. Các 
phương pháp 
giáo dục giá 
trị sống và kỹ 
năng sống 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thảo luận nhóm: 
Tổ chức kỹ thuật 
nhóm chuyên gia 
để sinh viên tìm 
hiểu các nguyên 
tắc giáo dục giá trị 
sống, kỹ năng 
sống 
- Tổ chức chuyên 
gia các nhóm báo 
cáo các nội dung 
trong nhóm 
- Phân tích video: 
Giảng viên chiếu 1 
hoạt động giáo dục 
giá trị sống cho 
học sinh; yêu cầu 
sinh viên mô tả 
các phương pháp 
được sử dụng 
trong hoạt động, 
quy trình của các 
phương pháp này.  
- Hoạt động nhóm: 
Mỗi nhóm thảo 
luận 1 phương 

* Hoạt động 
dạy  
- Thảo luận 
nhóm theo kỹ 
thuật nhóm 
chuyên giá 
- Báo cáo kết 
quả chuyên gia 
trong nhóm 
- Quan sát 
video và phân 
tích video theo 
yêu cầu 
- Thảo luận 
nhóm 
* Yêu cầu về 
nhà:  
Thực hành tổ 
chức 1 phương 
pháp giáo dục 
giá trị sống 
* Tài liệu: 
Tài liệu [1, 
trang 47-56] 
- Tài liệu [2, 
trang 36-47] 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,8 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

pháp giáo dục giá 
trị sống và trình 
bày trước lớp 
* Yêu cầu về nhà:  
Thực hành tổ chức 
1 phương pháp 
giáo dục giá trị 
sống 

10 Chương 2: 
Quá trình 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.6. Các 
phương pháp 
giáo dục giá 
trị sống và kỹ 
năng sống 
(tiếp)  

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- GV điều hành kết 
quả trình bày về 
các phương pháp 
giáo dục giá trị 
sống đã giao 
- Gv tổ chức thảo 
luận, điều hành lớp 
* Yêu cầu về nhà:  
Thực hành tổ chức 
1 phương pháp 
giáo dục giá trị 
sống 
 

* Hoạt động 
dạy  
- Báo cáo kết 
quả thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
trao đổi, chia sẻ 
* Yêu cầu về 
nhà:  
Thực hành tổ 
chức 1 phương 
pháp giáo dục 
giá trị sống 
* Tài liệu: 
Tài liệu [1, 
trang 47-56] 
- Tài liệu [2, 
trang 36-47] 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,8 

11 Chương 2: 
Quá trình 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.7. Các con 
đường giáo 
dục giá trị 
sống, kỹ 
năng sống 
 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Hoạt động triển 
làm hội trợ phần 
nội dung các con 
đường giáo dục giá 
trị sống, kỹ năng 
sống. 
* Yêu cầu về nhà:  
Đánh giá việc thực 
hiện giáo dục giá 
trị sống, kỹ năng 
sống bằng các con 
đường khác nhau 
trong thực tiễn 
giáo dục hiện nay 
 

* Hoạt động 
học 
- Hoạt động 
triển làm hội trợ 
phần nội dung 
các con đường 
giáo dục giá trị 
sống, kỹ năng 
sống. 
* Yêu cầu về 
nhà:  
Đánh giá việc 
thực hiện giáo 
dục giá trị sống, 
kỹ năng sống 
bằng các con 
đường khác 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,8 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nhau trong thực 
tiễn giáo dục 
hiện nay 
* Tài liệu: 
Tài liệu [1, 
trang 57-60] 
- Tài liệu [2, 
trang 48-51] 

12 Chương 2: 
Quá trình 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.8. Quy 
trình tổ chức 
hoạt động 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 
2.9. Thiết kế 
và tổ chức 
hoạt động 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thuyết trình: 
+ Hướng dẫn nội 
dung quy trình 
hoạt động giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống 
+ Hướng dẫn nội 
dung thiết kế và tổ 
chức hoạt động 
giáo dục giá trị 
sống, kỹ năng 
sống 
- Thảo luận nhóm: 
Chia nhóm và 
hướng dẫn sinh 
viên thực hành 
từng bước phần 
thiết kế các hoạt 
động giáo dục giá 
trị sống, kỹ năng 
sống 
* Yêu cầu về nhà:  
Tìm hiểu một số 
kế hoạch tổ chức 
hoạt động giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống 

* Hoạt động 
học 
- Tiếp nhận, 
lắng nghe và 
trao đổi phần 
hướng dẫn của 
giảng viên 
- Thảo luận 
nhóm: Nhóm 
thực hành từng 
bước phần thiết 
kế các hoạt 
động giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống 
* Yêu cầu về 
nhà:  
Tìm hiểu một 
số kế hoạch tổ 
chức hoạt động 
giáo dục giá trị 
sống, kỹ năng 
sống 
Tài liệu [1, 
trang 61-64] 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,6,7 

13 Chương 2: 
Quá trình 
giáo dục giá 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
Hướng dẫn các 
nhóm thực hành 

* Hoạt động 
học 
Sinh viên thực 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,6,7 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

trị sống, kỹ 
năng sống 
2.10. Thực 
hành thiết kế 
chủ đề giáo 
dục giá trị 
sống, kỹ 
năng sống 

thiết kế chủ đề 
giáo dục giá trị 
sống, kỹ năng 
sống 

hành thiết kế 
chủ đề giáo dục 
giá trị sống, kỹ 
năng sống cho 
các nhóm đối 
tượng khác 
nhau 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1]; 
[2]; [3], [4] 

14 Chương 3: 
Tổ chức hoạt 
động giáo 
dục giá trị 
sống, kỹ 
năng sống 
cho các 
nhóm đối 
tượng 
3.1. Lưu ý 
khi xây dựng 
kế hoạch và 
tổ chức hoạt 
động giáo 
dục kỹ năng 
sống cho các 
nhóm đối 
tượng. 
 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Thảo luận nhóm: 
Giảng viên chia 
nhóm và yêu cầu 
mỗi nhóm thảo 
luận nội dung 
được phân công 
- Tổ chức sinh 
viên báo cáo kết 
quả thảo luận 
nhóm 
* Yêu cầu về nhà:  
Tiếp tục hoàn 
thiện kế hoạch đã 
xây dựng 

* Hoạt động  
học 
- Thảo luận 
nhóm 
- Báo cáo kết 
quả thảo luận 
nhóm 
* Yêu cầu về 
nhà:  
Tiếp tục hoàn 
thiện kế hoạch 
đã xây dựng 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1] 
- Tài liệu [2] 
[3] [7] [8] 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,6,7 

15 Chương 3: 
Tổ chức hoạt 
động giáo 
dục giá trị 
sống, kỹ 
năng sống 
cho các 

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Sử dụng kỹ thuật 
bể cá để tổ chức 
thực hành hoạt 
động giáo dục giá 
trị sống, kỹ năng 
sống  

* Hoạt động 
học 
- Thực hành 
theo yêu cầu 
giáo viên 
- Nhận xét, 
phản hồi giờ 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,6,7 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số 
tiết 
(LT/
THL
1/TH
L2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nhóm đối 
tượng 
3.2. Thực 
hành tổ chức 
hoạt động 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống  

- Thảo luận, đánh 
giá kết quả thảo 
luận 
 
 

thực hành 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề quan 
tâm 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1]; 
[2]; [3], [4] 

16 Chương 3: 
Tổ chức hoạt 
động giáo 
dục giá trị 
sống, kỹ 
năng sống 
cho các 
nhóm đối 
tượng 
3.2. Thực 
hành tổ chức 
hoạt động 
giáo dục giá 
trị sống, kỹ 
năng sống  

2/2/0 * Hoạt động dạy  
- Sử dụng kỹ thuật 
bể cá để tổ chức 
thực hành hoạt 
động giáo dục giá 
trị sống, kỹ năng 
sống  
- Thảo luận, đánh 
giá kết quả thảo 
luận 
 
 

* Hoạt động 
học 
- Thực hành 
theo yêu cầu 
giáo viên 
- Nhận xét, 
phản hồi giờ 
thực hành 
- Đặt câu hỏi 
các vấn đề quan 
tâm 
* Tài liệu: 
- Tài liệu [1]; 
[2]; [3], [4] 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2,3,4,5
,6,7 

17 Đánh giá 
A3.1  

 Tiểu luận: 
Lựa chọn một giá 
trị sống, kỹ năng 
sống; thiết kế kế 
hoạch tổ chức hoạt 
động giáo dục giá 
trị sống, kỹ năng 
sống đó cho 1 
nhóm đối tượng 
(Bao gồm cả thiết 
kế công cụ đánh 
giá sau hoạt động 
cho học sinh) 

Sinh viên làm 
tiểu luận theo 
yêu cầu  và nộp 

A3.1 CLO 
1,2,3,4
,5,6,7,
9 

 

 



 
246 

8. Học liệu  

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 

tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

nơi ban hành VB 

 Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Lê Thị Duyên  Đề cương bài giảng giáo dục kỹ 
năng sống, 

khoa tâm lý giáo dục 
– Đại học sư phạm – 
Đại học Đà Nẵng.  

2 Nguyễn Thanh Bình 2009 Giáo trình chuyên đề Giáo 
dục kỹ năng sống. 

NXB Đại học sư 
phạm Hà Nội. 

 Sách, giáo trình tham khảo 

2 Hoàng Hòa Bình, Lê 
Minh Châu 

2010 Giáo dục kỹ năng sống trong các 
môn ở Tiểu học 

NXB Giáo dục Việt 
Nam. 

3 Diane Tillman,  2008 Những giá trị sống cho tuổi trẻ NXB Tổng hợp TP. 
Hồ Chí Minh 

 
4 Nguyễn Dục Quang 

(chủ biên); Ngô Quang 
Quế  
 

2007 Giáo trình hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp, 

NXB Đại học Sư 
phạm Hà Nội. 

5 Huỳnh Văn Sơn 2009 Nhập môn kỹ năng sống NXB Giáo dục Việt 
Nam 

6 Trần Thời Kiến(chủ 
biên) 

2010 Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu 
kỹ năng sống dành cho học sinh 

NXB Giáo dục Việt 
Nam 

7 [9]. Vũ Hoàng Vinh, 
Dương Minh Hào 
(người dịch)  

2010 Rèn luyện kỹ năng sống cho học 
sinh – Thưởng thức an toàn 

NXB Giáo dục Việt 
Nam 

 
8 [Dự án bóng đá cho 

cộng đồng – Liên đoàn 
bóng đá nauy. 
 

2011 Tài liệu tập huấn dành cho tham 
dự viên lớp đào tạo giáo dục viên 

kỹ năng sống, 

 

9 Công ty cổ phần Tham 
vấn, nghiên cứu và Tâm 
lý học cuộc sống 
(Share),  

2010 Tập huấn về kỹ năng sống cho 
học sinh trong trường giáo dưỡng 

Tài liệu hướng dẫn 
dành cho giáo viên, 
2010. 
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8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Giáo dục giá trị sống và kỹ 

năng sống 
https://tamlytreem.com/giao-dc-k-nng-sng-
trong-nha-trng/ 

20.7.2021 

2 
Giáo dục giá trị sống và kỹ 

năng sống 
https://thuvienpdf.com/ 20.7.2021 

3 
Giáo dục giá trị sống và kỹ 

năng sống 
http://edufac.edu.vn/ 20.7.2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 

TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 

xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 

mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng  

1 Phòng học - Âm thanh 1 Phục vụ tất cả các bài 
học 2 Phòng học - Máy chiếu 1 

3 Phòng học - Giấy A0, A4, bút... 10 bộ  

 

 

                                                                 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

TS. Lê Thị Duyên 

 

Giảng viên biên soạn 

 

 

TS. Lê Thị Duyên 
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26/ Hành vi con người và môi trường xã hội 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội  Mã số: 77601011 

 Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Hành vi con người và môi trường xã 
hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Human Behavior and Social 
Environment 

1.3 Mã học phần: 32041048 
1.4. Số tín chỉ: 4TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 3 TC (45 tiết)  
- Thực hành Loại 1: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học:  90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Lê Thị Lâm   

(ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS Nguyễn Thị Hằng Phương 

(nthphuong@ued.udn.vn ) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Công tác xã hội cá nhân  
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Hành vi con người và môi trường xã hội là học phần bắt buộc thuộc khối kiến 

thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội. Học phần này 
trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về hành vi con người và môi trường xã 
hội. các lý thuyết hỗ trợ  lý giải hành vi con người cũng như mối tương tác qua lại giữa 
hành vi con người và môi trường xã hội; đặc điểm hành vi con người trong suốt vòng 
đời từ giai đoạn sơ sinh cho đến khi về già. Đặc biệt nhấn mạnh đến ảnh hưởng của giá 
trị, nhu cầu, mục đích của hệ thống xã hội đến hành vi con nguời gắn liền với thực tiễn 
công tác xã hội. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1 Mục tiêu chung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hành vi con người và môi 
trường xã hội và mối tương tác qua lại giữa hành vi con người và môi trường xã hội, 
đặc điểm của hành vi con người trong từng giai đoạn khác nhau trong suốt vòng đời 
của họ.  
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1:  Áp dụng được các quan điểm lý thuyết trong lý giải hành vi con người 
trên ba bình diện sinh học, tâm lý và xã hội. 
CO2: Đánh giá được đặc điểm hành vi của từng giai đoạn phát triển của con người và 
trong môi trường xã hội và sự  tác động của môi trường tới hành vi con người.  
CO3: Có niềm tin vào sự thay đổi tích cực của con người, có tư duy phản biện, lập 
luận lo gic, thuyết phục trong xem xét, đánh giá hành vi con người trong môi trường 
xã hội. 

 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

  Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

PIs Mức 
độ 
của 
PIs 

CLO 1 
Phân tích được các khái niệm cơ bản về hành vi con người, các loại 
hành vi; Môi trường xã hội, các thành tố và các cấp độ của môi 
trường xã hội.  

PI 1.1 R 

CLO 2 
Lý giải được hành vi con người và đặc trưng hành vi con người 
trong từng giai đoạn phát triển trong mối quan hệ với môi trường 
xã hội.  

PI1.2 R,A 

CLO 3 
Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và các đặc điểm tâm 
lý - xã hội của con người trong từng giai đoạn phát triển để đánh 
giá vấn đề của cá nhân, nhóm, cộng đồng. 

PI3.1 R 

CLO 4  Đưa ra được những lập luận, logic thuyết phục trong bàn luận về 
hành vi con người.  

PI7.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 
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Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 
Chuẩn 

đầu ra học 
phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 PI 1.1 
PI1.2 

 PI3.1    PI7.1  

CLO 1 
R 
 

        

CLO 2 
 R,A        

CLO3 
   R      

CLO4 
       R  

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 
Bài đánh giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng 
số bài 
đánh 

giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 
A1. 
Đánh giá 
quá 
trình 

A1.1 Bài tập 
ngắn trên lớp 

P1.1. Trình bày 
tại lớp 

R1 W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

CLO 1-
4 

A2. 
Đánh giá 
giữa kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Hình 
thức trình bày 
và sự phối hợp 
nhóm 

R2.1 
 

W2.1. 
10% 

 

30% 
(W2) 

 

CLO  2 

P2.2. Nội dung 
báo cáo 

R2.2 W2.2.  
90% 

A3. 
Đánh giá 
cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P3.1. Hình 
thức và văn 
phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

50% 
(W3) 

 

CLO 
2,3 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 
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6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

 7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(4 
tiết/bu
ối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL
1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 

  

1 Chương 1: NHỮNG VẤN 
ĐỀ CHUNG VỀ HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/Lý thuyết 
2.1. Khái niệm hành vi con 
người 
2.1.1. Hành vi con người 
 
2.1.1.1. Một số quan điểm 
về hành vi 
2.1.1.2. Khái niệm hành vi 
2.1.1.3. Phân loại hành vi 
2.1.1.4. Cơ sở nảy sinh 
hành vi 
 
 

 
 
 
4/0/0 

-Thuyết 
trình 
-Tổ chức 
hoạt động 
nhóm 
  
- GV giới 
thiệu nội 
dung và 
chính sách 
môn học  
- SV chia 
nhóm và 
thảo luận về 
mục tiêu 
của môn 
học  
- GV thuyết 
giảng về 
khái niệm  
 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.1,  
 

CLO 1;  
2  

2 Chương 1: NHỮNG VẤN 
ĐỀ CHUNG VỀ HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/Lý thuyết 
2.2. Khái niệm hệ sinh thái  
2.2.1. Khái niệm  
2.2.3. Các loại hình sinh 
thái 
2.2.4. Biểu đồ sinh thái 
2.3. Khái niệm môi trường 
xã hội  

4/0/0 -GV 
 thuyết 
giảng  
về khái 
niệm 
 -  GV tổ 
chức thảo 
luận về vấn 
đề thường 
gặp trong 
môi trường 
xã hội 
 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
và trình 
bày sản 
phẩm 
nhóm 
- Đọc tài 
liệu[1], 
[2], [3]. 

A1.1 
 

CLO 1;  
2  
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Tuần/ 
Buổi 
(4 
tiết/bu
ối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL
1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

2.3.1. Môi trường và các 
thành tố môi trường  
2.3.2. Khái niệm về môi 
trường xã hội 
B/Thảo luận 
Các vấn đề thường gặp 
trong môi trường xã hội 
 

3 Chương 1: NHỮNG VẤN 
ĐỀ CHUNG VỀ HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/Lý thuyết 
2.4. Hành vi lệch chuẩn 
2.4.1. Khái niệm 
2.4.2. Phân loại hành  vi 
lệch chuẩn 
2.4.3. Biểu hiện của hành vi 
lệch chuẩn 
B/ Thảo luận 
Mối quan hệ giữa nhận 
thức, thái độ, hành vi 

2/2/0 - Thuyết 
trình khái 
niệm và 
thảo luận 
nguyên 
nhân hành 
vi lệch 
chuẩn 
- GV tổ 
chức thảo 
luận về mối 
quan hệ 
giữa nhận 
thức, thái 
độ, hành vi  

- Lắng 
nghe  
-Làm việc 
nhóm và 
trình bày 
sản phẩm 
nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.2  
 

CLO 1;  
2  

4 
 

Chương 2: MỘT SỐ LÝ 
THUYẾT NGHIÊN CỨU  
VỀ HÀNH VI CON 
NGƯỜI 
A/ Lý thuyết 
2.1. Lý thuyết tâm lý học 
hành vi 
2.2. Lý thuyết phân tâm 
2.3. Lý thuyết tâm lý học 
nhân văn 

3/1/0 -  Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo  
 

-Lắng 
nghe 
-Làm việc 
nhóm và 
trình bày 
sản phẩm 
nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3], 
[5], [7]. 

A1.1 
 

CLO 3, 4 
 

5 Chương 2: MỘT SỐ LÝ 
THUYẾT NGHIÊN CỨU  
VỀ HÀNH VI CON 
NGƯỜI 
A/ Lý thuyết 
2.4. Thuyết nhu cầu của 
Maslow 
2.5. Lý thuyết nhận thức 
của Jean Piagie 
2.6. Lý thuyết phát triển 

3/1/0 - Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo 
- Góp ý, bổ 

- Làm 
việc nhóm 
và trình 
bày sản 
phẩm 
nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3], 
[5], [7]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 
tiết/bu
ối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL
1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

tâm lý xã hội của Erik 
Erikson 
 

sung và 
đánh giá kết 
qủa  
 

6 Chương 2: MỘT SỐ LÝ 
THUYẾT NGHIÊN CỨU  
VỀ HÀNH VI CON 
NGƯỜI 
A/ Lý thuyết 
2.7. Lý thuyết học tập xã 
hội của Albert Bandura 
2.8. Lý thuyết gắn bó của 
John Bowlby 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo 
- Góp ý, bổ 
sung và 
đánh giá kết 
qủa  
  
 

- Làm 
việc nhóm 
và trình 
bày sản 
phẩm 
nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3], 
[5], [7]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 

7 Chương 2: MỘT SỐ LÝ 
THUYẾT NGHIÊN CỨU  
VỀ HÀNH VI CON 
NGƯỜI 
A/ Lý thuyết 
2.9. Lý thuyết hoạt động 
2.10. Lý thuyết tâm linh về 
hành vi con người- Lý giải 
từ phật giáo 
 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo 
- Góp ý, bổ 
sung và 
đánh giá kết 
qủa  
  
 

- Nghe 
trình bày 
 
- Làm 
việc nhóm 
và trình 
bày sản 
phẩm 
nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]; 
[5], [7]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 

8 Kiểm tra giữa kỳ    A2.1 CLO 1, 
2, 3 

9 Chương 3: CÁC GIAI 
ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CON NGƯỜI VÀ 
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG 
TÁC GIỮA HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 
 
 



 
254 

Tuần/ 
Buổi 
(4 
tiết/bu
ối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL
1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

A/ Lý thuyết 
3.1. Giai đoạn thai nhi 
3.2. Giai đoạn sơ sinh đến 
hai tháng tuổi 
B/ Thảo luận  
Các yếu tố giúp thai kỳ phát 
triển tốt đẹp 

thảo luận và 
báo cáo  
 
- Góp ý, bổ 
sung và 
đánh giá kết 
qủa  
 

10 Chương 3: CÁC GIAI 
ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CON NGƯỜI VÀ 
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG 
TÁC GIỮA HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/ Lý thuyết 
3.3. Sự phát triển của trẻ từ 
hai tháng tuổi đến 12 tháng 
tuổi 
3.4. Sự phát triển tâm lý ở 
tuổi nhà trẻ 
3.5. Sự phát triển tâm lý ở 
tuổi mẫu giáo 
3.6. Sự phát triển tâm lý ở 
tuổi nhi đồng 
B/ Thảo luận:  

Khủng hoảng tuổi lên 3 
Bước ngoặt 6 tuổi và 
chuẩn bị tâm thế cho trẻ 
vào lớp một 

 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Thuyết 
trình đặc 
trưng cơ bản 
về hành vi 
trong mỗi 
giai đoạn 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo  
- Góp ý, bổ 
sung và 
đánh giá kết 
qủa  
 

- Nghe 
trình bày 
 
- Nghe 
trình bày 
 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 
 
 

11 Chương 3: CÁC GIAI 
ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CON NGƯỜI VÀ 
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG 
TÁC GIỮA HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/ Lý thuyết 
3.7. Sự phát triển tâm lý ở 
tuổi thiếu niên 
B/ Thảo luận 
Hoạt động giao tiếp của 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo  
 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 
tiết/bu
ối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL
1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

thiếu niên 
 

12 Chương 3: CÁC GIAI 
ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CON NGƯỜI VÀ 
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG 
TÁC GIỮA HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/ Lý thuyết 
3.8. Sự phát triển tâm lý ở 
tuổi đầu thanh niên, và thanh 
niên, sinh viên 
B/ Thảo luận 
Xu hướng nghề nghiệp của 
tuổi thanh niên  
 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo  
 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 
 
 

13 Chương 3: CÁC GIAI 
ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CON NGƯỜI VÀ 
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG 
TÁC GIỮA HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/ Lý thuyết 
3.9. Sự phát triển tâm lý ở 
tuổi trưởng thành 
B/ Thảo luận 
Những  khó khăn của tuổi 
trung niên  
 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo  
 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 
 
 

14 Chương 3: CÁC GIAI 
ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CON NGƯỜI VÀ 
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG 
TÁC GIỮA HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
A/ Lý thuyết 
3.10. Sự phát triển tâm lý ở 
tuổi già 
B/ Thảo luận 
Những  khó khăn của tuổi 

3/1/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo  
 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(4 
tiết/bu
ối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL
1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

già  
 
 

15 Chương 3: CÁC GIAI 
ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA CON NGƯỜI VÀ 
MỐI QUAN HỆ TƯƠNG 
TÁC GIỮA HÀNH VI 
CON NGƯỜI VÀ MÔI 
TRƯỜNG XÃ HỘI 
Thảo luận 
Vai trò của môi trường đối 
với sự phát triển của hành 
vi con người trogn từng giai 
đoạn phát triển 
 

/4/0 -Thuyết 
trình/ vấn 
đàm 
- Tổ chức 
hoạt động 
nhóm cho 
sinh viên 
thảo luận và 
báo cáo  
 

- Nghe 
trình bày 
- Làm 
việc nhóm 
- Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3], 
[6]. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 
 
 

16 Ôn tập 
Hệ thống lại những nội 
dung trọng yếu của học 
phần  
Thảo luận về những vấn đề 
chưa rõ trong quá trình học  
Hệ thống về nội dung thi 
cuối kỳ 
Giải đáp thắc mắc  
Tổ chức lượng giá các 
thành viên 

 3/1/0  
 
 
 

Vấn đàm/ 
thảo luận 

 

 
 
 
Ghi chép/ 
vấn đáp/ 
Làm việc 
nhóm 

 

 CLO 1-4 

17 Thi cuối kỳ    A 3.1 CLO 2,3 
 8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Hồi Loan, Trần 
Thu Hương 

2018 Hành vi con người và môi 
trường xã hội 

NXB Đại học 
Quốc gia, Hà 

Nội 
2 Nguyễn Thị Hồng Nga 2011 Hành vi con người và môi 

trường xã hội 
NXB Lao động 
xã hội, Hà Nội 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

3 Lê Thị Lâm 2021 Đề cương bài giảng về Hành vi 
con người và môi trường xã hội 

Lưu hành nội 
bộ  

Sách, giáo trình tham khảo 

4 Dự án đào tạo Công tác 
xã hội tại Việt Nam 

2014 Hành vi con người và môi 
trường xã hội 

Nxb Văn hóa – 
Thông tin, Hà 

Nội. 
5 Phan Trọng Ngọ 2014 Giáo trình các lý thuyết phát 

triển tâm lý người 
NXB Đại học 

sư phạm 

6 Trương Thị Khánh Hà 2015 Tâm lý học phát triển  NXB Đại học 
Quốc gia, Hà 

Nội 
7 Juliane Sagebiel và Ngân 

Nguyễn Meyer 
2012 Một số lý thuyết công tác xã hội 

Việt Nam và Đức 
 

Nxb Thanh 
Niên, Hà Nội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

    
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

 A1, A5, A6, B3 Máy tính, bảng chiếu, 
phấn, bảng, micro 1 Tất cả các bài học 

                                                                 Đà Nẵng, ngày  22 tháng 07 năm 2021 
Trưởng khoa 

 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 

 
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 

 
TS. Lê Thị Lâm 
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27/ An sinh xã hội 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) An sinh xã hội 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social Security 
1.3 Mã học phần: 32032212 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng 

(E-mail: hvhoang@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Lê Thị Lâm  

(Email: ltlam@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
 Học phần trang bị cho sinh viên những những hiểu biết về An sinh xã hội: lịch 
sử hình thành và phát triển, những vấn đề cơ bản của an sinh xã hội và hệ thống an 
sinh xã hội ở Việt Nam cũng như an sinh xã hội đối với các lĩnh vực và đối tượng liên 
quan.  
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu của học phần là người học có được những kiến thức cơ bản về an sinh 
xã hội nói chung và hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Học phần cũng hướng 
đến việc hình thành năng lực cho người học trong việc vận dụng các kiến thức của 
an sinh xã hội trong việc biện hộ, vận động chính sách an sinh xã hội cho các đối 
tượng liên quan.  
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

- CO1: Có kiến thức chung về An sinh xã hội: khái niệm, cơ sở khoa học, lịch sử 
hình thành và phát triển, mối quan hệ giữa an sinh xã hội và các lĩnh vực khác, mô 
hình an sinh xã hội trên thế giới, những vấn đề cơ bản của an sinh xã hội 
- CO2: Kỹ năng phân tích hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam, nhận diện và đánh 
giá an sinh xã hội với các đối tượng liên quan  
- CO3: Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và phản biện  
- CO4: Thái độ tích cực trong việc tuyên truyền chính sách an sinh xã hội.   

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

của Pis 

CLO1 

Phân tích được khái niệm, cơ sở khoa học, lịch sử hình thành 
và phát triển, mối quan hệ giữa an sinh xã hội và các lĩnh 
vực khác, tổ chức và hoạt động an sinh xã hội trên thế giới; 
chức năng và thể chế, mô hình, các cấu phần của hệ thống an 
sinh xã hội, các nguyên tắc cơ bản và chỉ số đánh giá của an 
sinh xã hội 

PI1.1 R 

CLO2 Đánh giá được vấn đề của các cá nhân, nhóm, cộng đồng 
đảm bảo an sinh xã hội 

PI1.2 
PI3.1 

R 
R 

CLO3 
Vận dụng được các chính sách an sinh xã hội vận động, biện 
hộ đảm bảo cho các đối tượng liên quan được thụ hưởng 

PI4.1 
PI4.2 
PI4.3 

R 
M,A 

R 
CLO4 Thuyết trình, làm việc nhóm PI6.1 R 
CLO5 Tích cực tuyên truyền chính sách an sinh xã hội. PI8.4 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
Pis 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2  PI3.1 PI4.1 PI4.2 PI4.3  PI6.1  PI8.4 

CLO1  R           

CLO2  R  R        

CLO3     R M,A R     

CLO4         R   

CLO5           R 

6. Đánh giá học phần  
 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần 
có liên 
quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gian 

tham dự buổi 
học bắt buộc. 
 

P1.1. Điểm 
danh theo buổi 
học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4

,5 

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích
 cực 
chuẩn bị bài 
và tham gia 
các hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 

2,3,4,5 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Tự luận P2.1. Hình thức 
và văn phạm 

R5.1 
 

W3.1. 
10% 

 

W3 
0.3 

CLO1,
2 

P2.2. Nội dung 
bài viết 

R5.2 W3.2.  
90% 
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A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R5.1 
 

W3.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,2,3,5 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R5.2 W3.2.  
90% 

 6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
 
Tuần/ 
Buổi (3 
tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của Bài 
học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan Phương 

pháp giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Chương 1: NHỮNG VẤN 

ĐỀ CƠ BẢN CỦA AN 
SINH XÃ HỘI 
1.1. Lịch sử hình thành và 
phát triển an sinh xã hội  
1.2. Các khái niệm cơ bản  
1.2.1. Khái niệm an sinh 
xã hội 
1.2.2. Khái niệm phúc lợi 
xã hội 
1.2.3. Khái niệm lưới an 
sinh xã hội 
1.3. Mục tiêu, chức năng 
của an sinh xã hội 
1.3.1. Mục tiêu 
1.3.2. Chức năng 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
 
Công não 

Công não 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 9-13; 
tr. 20-27; 
46-69);  
 
Tài liệu số 5 
(từ tr. 13-
28)   

A1.1 CLO 1 

2 Chương 1: NHỮNG VẤN 
ĐỀ CƠ BẢN CỦA AN 
SINH XÃ HỘI 
1.3. Vai trò, nhiệm vụ của 
an sinh xã hội 
1.4. Phương pháp nghiên 
cứu an sinh xã hội 
1.5. Mối quan hệ giữa an 
sinh xã hội và Công tác xã 
hội, các khoa học khác 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 
  

Thảo luận 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 16 -
17; tr. 88-
103; tr. 
109);     
Tài liệu số 4 
(tr. 12-17)  
Tài liệu số 6 
(từ tr. 42-
49); 

A1.1 
A1.2 

CLO 1 

3 Chương 1: NHỮNG VẤN 
ĐỀ CƠ BẢN CỦA AN 
SINH XÃ HỘI 

3/0/0 Thuyết 
trình 

 

Trả lời 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 20-

A1.1 CLO 1 
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A/ Lý thuyết 
1.6. Các lý thuyết cơ bản về 
an sinh xã hội 
1.7. Mô hình an sinh xã hội 
trên thế giới 

Phát vấn 
 

 

38; tr. 103-
109; tr. 115-
201); 
Tài liệu số 5 
(từ tr. 36-
69)  

4 Chương 2: HỆ THỐNG 
AN SINH XÃ HỘI Ở 
VIỆT NAM 
2.1. Quá trình hình thành 
và phát triển của an sinh 
xã hội ở Việt Nam  
2.2. Hệ thống chính sách, 
luật pháp an sinh xã hội  
2.3. Các mô hình an sinh xã 
hội Việt Nam  

3/0/0 Thuyết 
trình 

 
Công não 

Công não 
 
Tài liệu số 1 
(tr. 215-24) 
 
Tài liệu số 
7,8,9 

A1.1 
 
 

CLO1,2,
3 

5 Chương 2: HỆ THỐNG 
AN SINH XÃ HỘI Ở 
VIỆT NAM 
2.4. Các bộ phận cấu thành 
an sinh xã hội ở Việt Nam 
2.4.1. Bảo hiểm xã hội 
2.4.2. Trợ giúp xã hội 
2.4.3. Ưu đãi xã hội 
2.4.4. Chính sách, giải pháp 
thị trường lao động chủ 
động 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 
 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(tr. 201-
215; 225-
271) 
 
Tài liệu số 5 
(tr. 70-107) 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO1,2,
3 

6 Chương 2: HỆ THỐNG 
AN SINH XÃ HỘI Ở 
VIỆT NAM 
2.5. Thể chế an sinh xã hội 
ở Việt Nam 
2.6. Những yếu tố ảnh 
hưởng đến hệ thống an sinh 
xã hội Việt Nam   

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 
 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(tr. 201-
215; 225-
271) 
Tài liệu số 5 
(tr. 70-107) 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO1,2,
3 

7 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.1. An sinh xã hội với 
nghèo đói  
3.1.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với nghèo đói 
3.1.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với nghèo đói 
3.1.4. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết nghèo 
đói 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
  
Tài liệu số 3 
(từ tr. 52-
55) 
 
Tài liệu số 4 
(từ tr. 51-
76) 
 

A1.1 
A1.2 

CLO2,3,
4,5 

8 KIỂM TRA GIỮA KỲ   Tự luận A2.1 CLO1,2 
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9 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.2. An sinh xã hội với 
trẻ em  
3.2.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với trẻ em 
3.2.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với trẻ em 
3.2.3. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết các 
vấn đề của trẻ em 

2/1/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 3 
(từ tr. 52-
55) 
 
Tài liệu số 4 
(từ tr. 29-
51) 
 

A1.1 
A1.2 

CLO2,3,
4,5 

10 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.3. An sinh xã hội với 
người có công với cách 
mạng 
3.3.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với người có công 
cách mạng 
3.3.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với người có công 
cách mạng 
3.3.3. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết các 
vấn đề của người có công 
với cách mạng 

2/1/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 2 
 
Tài liệu số 9 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
CLO2,3,
4,5 

11 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.4. An sinh xã hội với 
người cao tuổi 
3.4.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với người cao tuổi 
3.4.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với người cao tuổi 
3.4.3. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết các 
vấn đề của người cao tuổi 

2/1/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 3 
 
Tài liệu số 4 
(từ tr. 98-
114) 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
CLO2,3,
4,5 

12 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Công não 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
CLO2,3,
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VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.5. An sinh xã hội với 
người phụ nữ 
3.5.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với người khuyết 
tật 
3.5.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với người khuyết 
tật 
3.5.3. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết các 
vấn đề của người khuyết 
tật 

Công não 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
 
Tài liệu số 4  
 

4,5 

13 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.6. An sinh xã hội với 
người khuyết tật 
3.6.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với đồng bào dân 
tộc thiểu số 
3.6.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với đồng bào dân 
tộc thiểu số 
3.6.3. Định hướng hoàn 
thiện a n sinh xã hội đối 
với việc giải quyết các 
vấn đề của đồng bào dân 
tộc thiểu số 

2/1/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 3 
 
Tài liệu số 4 
(từ tr. 114-
1129) 
 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
CLO2,3,
4,5 

14 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.7. An sinh xã hội với vấn 
đề thất nghiệp 
3.7.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với vấn đề thất 
nghiệp 
3.7.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với vấn đề thất 
nghiệp 
3.7.3. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết vấn đề 
thất nghiệp 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 3 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
CLO2,3,
4,5 
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15 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.8. An sinh xã hội với 
người mại dâm, ma tuý và 
HIV/AIDS 
3.8.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với vấn đề mại 
dâm, ma tuý và 
HIV/AIDS 
3.8.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với vấn đề mại 
dâm, ma tuý và 
HIV/AIDS 
3.8.3. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết vấn đề 
mại dâm, ma tuý và 
HIV/AIDS 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Phát vấn 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Phát vấn 
 
Tài liệu số 3 
 
Tài liệu số 4 
(từ tr. 155-
207) 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
CLO2,3,
4,5 

16 Chương 3: AN SINH XÃ 
HỘI VỚI CÁC LĨNH 
VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG  
LIÊN QUAN 
3.9. An sinh xã hội với tình 
huống khẩn cấp  
3.9.1. Khái niệm an sinh 
xã hội với thanh niên 
3.9.2. Thực trạng an sinh 
xã hội với tình huống 
khẩn cấp 
3.9.3. Định hướng hoàn 
thiện an sinh xã hội đối 
với việc giải quyết tình 
huống khẩn cấp 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 3 
 
Tài liệu số 7 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 
CLO2,3,
4,5 

17 THI KẾT THÚC HỌC 
PHẦN 

  Tự luận A3.1 CLO 
1,2,3,5 
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8. Học liệu 
 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Nguyễn Hải Hữu 2012 Giáo trình Nhập môn An 

sinh xã hội 
NXB Lao động 
- Xã hội 

2 Đặng Thị Phương Lan, 
Phạm Hồng Trang 

2013 Giáo trình Ưu đãi xã hội NXB Lao động 
- Xã hội 

3 Trần Xuân Kỳ 2008 Giáo trình Trợ giúp xã hội NXB Lao động 
- Xã hội 

Tài liệu tham khảo 
3 Nguyễn Thị Oanh 1997 An sinh xã hội và các vấn đề 

xã hội 
Đại học Mở 
bán công 
TPHCM 

4 Phạm Văn Sáng, Ngô 
Quang Minh, Bùi Văn 
Huyền, Nguyễn Anh 
Dũng 

2009 Lý thuyết và mô hình An 
sinh xã hội (Phân tích thực 
tiễn ở Đồng Nai) 

NXB Chính trị 
Quốc gia 

5 Nguyễn Hồi Loan, 
Nguyễn Thị Kim Hoa 
(đồng chủ biên) 

2015 Giáo trình Công tác xã hội 
đại cương 

NXB Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

6 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2014 Luật Bảo hiểm xã hội Hà Nội 

7 Chính phủ 2021 Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15/3/2021 quy định 
chính sách Trợ giúp xã hội 
đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội 

Hà Nội 

8 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2020 Pháp lệnh số 
02/2020/UBTVQH14 ngày 
09/12/2020 về Ưu đãi người 
có công với cách mạng  

Hà Nội  
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8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Văn bản chính sách an 
sinh xã hội 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/TrangChu
.aspx 

12/7/2021 

2 Chính sách xã hội https://congtacxahoi.com.vn/ 10/7/2021 

3 Social Security 
https://www.ilo.org/hanoi/Areasofwork/soc
ial-security/lang--en/index.htm 

12/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ,  

phần mềm,… 
Số 

lượng 

 
Các phòng học A5, B3, 
A6 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng 
Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Hà Văn Hoàng 
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28/ Giới và phát triển 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Giới và phát triển 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Gender and Development  
1.3 Mã học phần: 32031276 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng  

(Email: hvhoang@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

(Email: ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

2. Mô tả tóm tắt học phần  
Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về giới và phát triển như: 

lịch sử hình thành và phát triển nghiên cứu về giới và phát triển, đối tượng, phương 
pháp nghiên, các khái niệm và lý thuyết cơ bản, mối quan hệ giữa giới và phát triển 
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cũng như thực trạng bình đẳng giới và hệ thống thể chế, luật pháp, chính sách liên 
quan đến bình đẳng giới ở Việt Nam, vấn đề lồng ghép giới và phân tích giới. 
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu của học phần là sinh viên được có được những kiến thức cơ bản về giới 

và phát triển; trên cơ sở đó, hình thành năng lực vận dụng những kiến thức đó trong 
việc thực hiện lồng ghép giới và phân tích giới; đồng thời, người học có thái độ tích 
cực trong hoạt động tuyên truyền, vận động giới.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Có kiến thức về Giới và phát triển, quá trình phát triển của khoa học về 

giới, mối quan hệ giữa giới và phát triển; thể chế, hệ thống luật pháp chính sách liên 
quan đến bình đẳng giới ở Việt Nam; tuyên truyền, vận động, lồng ghép giới và phân 
tích giới  

- CO2: Có kỹ năng đánh giá vấn đề giới và bình đẳng giới ở Việt Nam, kỹ năng 
tuyên truyền, vận động giới, lồng ghép giới và phân tích giới trong quá trình can thiệp 
Công tác xã hội 

- CO3: Có kỹ năng làm việc nhóm, phản biện  
- CO4: Có ý thức trong việc tuyên truyền vận động giới 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

của PIs 

CLO1 Phân tích được các khái niệm cơ bản về giới và phát triển, 
mối quan hệ giữa giới và phát triển   

PI1.1 
PI5.3 

R 
R 

CLO2 

Phân tích được chức năng, nhiệm vụ bộ máy thực thi bình 
đẳng giới ở Việt Nam và hệ thống văn bản, luật pháp chính 
sách liên quan đến bình đẳng giới, thực trạng bình đẳng 
giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam 

PI1.2 M,A 

CLO3 
Thực hiện được việc tuyên truyền vận động giới, lồng ghép 
giới và phân tích giới trong các chương trình, dự án ở cộng 
đồng 

PI7.3 R 

CLO4 Thuyết trình, làm việc nhóm PI6.1 R 
CLO5 Phân tích được các quan điểm chưa đúng đắn về giới và 

bình đẳng giới 
PI7.1 R 

CLO6 Tích cực tuyên truyền về giới và bình đẳng giới PI8.4 R 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 
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Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2    PI5.3 PI6.1 PI7.1 PI7.3 PI8.4 

CLO1 R     R     

CLO2  M,A         

CLO3          R 

CLO4       R    

CLO5        R   

CLO6         R  

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 

phần đánh 
giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,5 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3,4,5 P2.2.Thái độ 

tham gia nhóm 
(Hợp tác nhóm) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Chất lượng 
sản phẩm giao 

W2.3 
50% 
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Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

nộp 

P2.4.Trình bày 
nói 

W2.4 20% 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO1,2 
 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P4.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W4.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,2,3,5,6 

P4.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W4.2.  
90% 

 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của 
Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Chương 1. KHÁI 

QUÁT CHUNG VỀ 
GIỚI VÀ PHÁT 
TRIỂN 
1.1. Lịch sử hình 
thành và phát triển 
khoa học nghiên cứu 
về giới và phát triển 

 1.1.1. Quá trình hình 
hình thành và phát 
triển khoa học nghiên 
cứu về giới và phát 
triển trên thế giới 
 1.1.2. Quá trình hình 
hình thành và phát 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 7-28;)  
 
Tài liệu số 2 
(từ tr. 15-
18) 
 
  Tài liệu số 
3 (từ tr. 3-
64) 
 

A1.1 
A1.2 

CLO1, 2 
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triển khoa học nghiên 
cứu về giới và phát 
triển ở Việt Nam 
1.2. Đối tượng, 
phương pháp nghiên 
giới và phát triển 

 1.2.1. Đối tượng 
nghiên cứu giới và 
phát triển 
 1.2.2. Phương pháp 
nghiên cứu giới và 
phát triển 

2 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 
GIỚI VÀ PHÁT 
TRIỂN 
1.3. Các khái niệm cơ 
bản, mối quan hệ 
giữa giới và phát 
triển 
1.3.1. Các khái niệm 
cơ bản 
1.3.1.1. Các khái niệm 
cơ bản về giới (Giới và 
giới tính, định kiến 
giới, giá trị giới, vai trò 
giới, nhu cầu giới, 
nhạy cảm giới, phân 
biệt đối xử giới, bình 
đẳng giới)  

2/1/0 Thuyết 
trình 
Công não 
Thảo luận 
 

Công não 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 12-15; 
34-57)     
Tài liệu số 2 
(tr. 18-36; 
45-47) 
Tài liệu số 4 
(từ tr. 25-
70) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 1 

3 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 
GIỚI VÀ PHÁT 
TRIỂN 
1.3. Các khái niệm cơ 
bản, mối quan hệ 
giữa giới và phát 
triển 
1.3.1.2. Các khái niệm 
cơ bản về phát triển 
(Phát triển, phát triển 
bền vững) 
 1.3.2. Mối quan hệ 
giữa giới và phát triển 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 
 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 12-15; 
34-57)     
Tài liệu số 2 
(tr. 18-36; 
45-47) 
Tài liệu số 4 
(từ tr. 25-
70) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 1 

4 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 
GIỚI VÀ PHÁT 
TRIỂN 

3/0/0 Thuyết 
trình 

 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 34-

A1.1 CLO 1,2 
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1.4. Lý thuyết về giới 
và phát triển 
 1.4.1. Lý thuyết nữ 
quyền 
 1.4.2. Lý thuyết phụ 
nữ trong phát triển 
 1.4.3. Lý thuyết phụ 
nữ và phát triển 
 1.4.4. Lý thuyết giới 
và phát triển  

 
 

44) 
Tài liệu số 2 
(từ tr. 36-45; 
47-53) 

5 Chương 2. BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT 
NAM VÀ HỆ 
THỐNG THỂ CHẾ,  
LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH LIÊN 
QUAN ĐẾN BÌNH 
ĐẲNG GIỚI 
2.1. Bình đẳng giới ở 
Việt Nam 

2.1.1. Bình đẳng giới 
trong gia đình 
2.1.2. Bình đẳng giới 
trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 
 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 2 
(tr. 100-105; 
120-132) 
 
Tài liệu số 
7,9,10,13  

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO2,4,5 

6 Chương 2. BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở 
VIỆT NAM VÀ HỆ 
THỐNG THỂ CHẾ,  
LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH 
LIÊN QUAN ĐẾN 
BÌNH ĐẲNG GIỚI 
2.1. Bình đẳng giới ở 
Việt Nam 
2.1.3. Bình đẳng giới 

trong lĩnh vực y tế 
2.1.4. Bình đẳng giới 

trong lĩnh vực việc 
làm và thu nhập 

1/2/0 Thuyết 
trình 

 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 2 
(tr. 89-112) 
 Tài liệu số 
7, 8,11  
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,4,5 

7 Chương 2. BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở 
VIỆT NAM VÀ HỆ 
THỐNG THỂ CHẾ,  
LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH 
LIÊN QUAN ĐẾN 

1/2/0 Thuyết 
trình 

 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 1 
(tr. 83-89; 
112-120) 
Tài liệu số 7 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,4,5 



 
274 

BÌNH ĐẲNG GIỚI 
2.1. Bình đẳng giới ở 
Việt Nam 

2.1.5. Bình đẳng giới 
trong lĩnh vực chính trị  
2.1.6. Bình đẳng giới 
trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ  
2.1.7. Bình đẳng giới 
trong lĩnh vực văn hoá, 
thông tin, thể thao, du 
lịch 

8 KIỂM TRA GIỮA 
KỲ 

  Tự luận A2.1 CLO1,2 

9 Chương 2. BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở 
VIỆT NAM VÀ HỆ 
THỐNG THỂ CHẾ, 
LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH 
LIÊN QUAN ĐẾN 
BÌNH ĐẲNG GIỚI 
2.2. Hệ thống thể 
chế, luật pháp, chính 
sách về bình đẳng 
giới  
2.2.1. Hiến pháp nước 
Cộng hoà XHCN Việt 
Nam 
2.2.2. Luật Bình đẳng 
giới 
2.2.3. Luật Hôn nhân 
và gia đình 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 
 

Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 57-
60) 
 
Tài liệu số 
7,9 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO2 

10 Chương 2. BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở 
VIỆT NAM VÀ HỆ 
THỐNG THỂ CHẾ,  
LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH 
LIÊN QUAN ĐẾN 
BÌNH ĐẲNG GIỚI 
2.2. Luật pháp, 
chính sách về bình 
đẳng giới  
2.2.4. Luật Phòng, 
chống bạo lực gia 
đình 
2.2.5. Bộ luật Lao 

3/0/0 Thuyết 
trình 

 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 60-
64) 
 
Tài liệu số 
8,10,11 
 

A1.1 
 

CLO2 
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động 
2.2.6. Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng 
giới giai đoạn 2021 - 
2030 

11 Chương 2. BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở 
VIỆT NAM VÀ HỆ 
THỐNG THỂ CHẾ,  
LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH 
LIÊN QUAN ĐẾN 
BÌNH ĐẲNG GIỚI 
2.3. Hệ thống thể chế 
thúc đẩy bình đẳng 
giới  

2.3.1. Ủy ban Quốc 
gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ Việt Nam 
2.3.2. Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội 
2.3.3. Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam 
 2.3.4. Các cơ quan khác 

3/0/0 Thuyết 
trình 

 
Phát vấn 
 

Trả lời 
 
Tài liệu số 1 
(tr. 87-114) 
 
Tài liệu số 2 
(từ tr. 64-
73) 

A1.1 
 

CLO2 

12 Chương 3. LỒNG 
GHÉP GIỚI, PHÂN 
TÍCH GIỚI  

3.1. Lồng ghép giới  
3.1.1. Lồng ghép 
trong các chính sách, 
chương trình và dự 
án phát triển 
3.1.1.1. Khái niệm, cơ 
sở pháp lý của lồng 
ghép giới 
3.1.1.2.  Sự cần 
thiết, vai trò của lồng 
ghép giới trong các 
chính sách, chương 
trình, dự án 
3.1.1.3. Các yếu 
tố tác động đến lồng 
ghép giới 

2/1/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 149-
152; ) 
 
Tài liệu số 2 
(tr. 34-36) 
Tài liệu số 5 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,6 

13 Chương 3. LỒNG 
GHÉP GIỚI, PHÂN 
TÍCH GIỚI  

3.1. Lồng ghép giới  
3.1.1.4. Các phương 

2/1/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thuyết trình 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 152-
206) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,6 
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pháp và quy trình lồng 
ghép giới vào các 
chương trình, chính 
sách, dự án 
3.1.1.5. Các chỉ số đánh 
giá kết quả lồng ghép 
giới 

Tài liệu số  
2 (tr. 164-
187) 
Tài liệu số 5 

14 Chương 3. LỒNG 
GHÉP GIỚI, PHÂN 
TÍCH GIỚI  

3.1. Lồng ghép giới  
3.1.2. Tuyên truyền và 
vận động giới  
3.1.2.1. Cơ sở pháp lý 
của tuyên truyền vận 
động giới 
3.1.2.2. Mục tiêu của 
tuyên truyền vận động 
giới 
3.1.2.3. Kỹ năng tuyên 
truyền vận động giới 

1/2/0 Thuyết 
trình 
Sắm vai 

Sắm vai 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 68-
74) 
 
Tài liệu số 5 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,6 

15 Chương 3. LỒNG 
GHÉP GIỚI, PHÂN 
TÍCH GIỚI  
3.2. Phân tích giới  
3.2.1. Khái niệm phân 
tích giới 
3.2.2. Mục tiêu của 
phân tích giới 
3.2.3. Sự cần thiết, vai 
trò của phân tích giới 
3.2.4. Nguyên tắc 
phân tích giới 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Công não 
Thảo luận 

Công não 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 114-
117) 
Tài liệu số 2 
(từ tr. 143-
145) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,6 

16 Chương 3. LỒNG 
GHÉP GIỚI, PHÂN 
TÍCH GIỚI  
3.2. Phân tích giới  
3.2.5. Các công cụ 
phân tích giới 
3.2.6. Ứng dụng phân 
tích giới trong lập kế 
hoạch phát triển  

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thuyết trình 
Thảo luận 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 114; 
117-132) 
Tài liệu số 2 
(145-164) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,6 

17 THI KẾT THÚC 
HỌC PHẦN 

  Tự luận A3.1 CLO 
1,2,3,5 

 
8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo 
trình, 

tên bài báo, văn 
bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Trần Xuân Kỳ 2008 Giới và phát triển NXB Lao động - Xã 

hội 
2 Đặng Thị Lan Anh và 

cộng sự 
2015 Giới và phát triển NXB Lao động - Xã 

hội 
Tài liệu tham khảo 

3 Trần Thị Vân Anh, Lê 
Ngọc Hùng  

1996 Phụ nữ, giới và phát 
triển 

NXB Phụ nữ 

4 Trần Thị Minh Đức 
(Chủ biên) 

2006 Định kiến và phân 
biệt đối xử theo giới: 
Lý thuyết và thực 
tiễn 

NXB ĐHQG 
Hà Nội 

5 Nguyễn Thị Thuận 
(Chủ biên) 

2008 Phương pháp lồng 
ghép giới trong xoá 
đói giảm nghèo ở 
Việt Nam 

NXB Lao động - Xã 
hội 

6 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2013 Hiến pháp  Hà Nội 

7 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2006 Luật Bình đẳng giới  Hà Nội 

8 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2019 Bộ luật Lao động  Hà Nội 

9 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2014 Luật Hôn nhân và 
gia đình  

Hà Nội 

10 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2007 Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình  

Hà Nội 

11 Chính phủ 2021 Nghị quyết số 
28/NQ-CP ngày 
03/3/2021 về Chiến 
lược quốc gia về 
bình đẳng giới giai 
đoạn 2021 - 2030 

Hà Nội 

12 Hà Văn Hoàng 2013 Bất bình đẳng xã hội 
trong giáo dục phổ 
thông Việt Nam hiện 
nay 

Tạp chí Khoa học & 
CN ĐH Đà Nẵng, số 
2, tr. 30-35  
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo 
trình, 

tên bài báo, văn 
bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

13 Ha Van Hoang 2013 Социальное 
неравенство и 
проблем 
доступности 
высшего 
образования в 
современном 
Вьетнаме 

IV Международная 
научно-
практическая 
конференция 
"Гражданское 
общество. Взгляд 
студенчества", 
Russia, pp. 79-81 

 
 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Giới và phát triển 
http://ifgs.vass.gov.vn/journal/Tap-chi-
Nghien-cuu-Gia-dinh-va-Gioi--ban-
tieng-Viet-.html 

13/7/2021 

2 
Gender and 
Development 

https://www.genderanddevelopment.org/  10/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN, TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

4  
Các phòng học A5, B3, 
A6 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng 
Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Hà Văn Hoàng 
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29/ Chính sách xã hội 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Chính sách xã hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social Policy   

1.3 Mã học phần: 32031059 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng  

(Email: hvhoang@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Lê Thị Lâm  

(Email: ltlam@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☒ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách xã hội, quy 
trình hoạch định, tổ chức thực hiện, phân tích chính sách xã hội và một số chính sách 
xã hội ở Việt Nam, trên cơ sở đó, giúp cho người học hình thành năng lực vận động, 
biện hộ chính sách. 
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu của học phần là người học có được những kiến thức cơ bản về chính 

sách xã hội nói chung và hệ thống chính sách xã hội cơ bản của Việt Nam. Học phần 
cũng hướng đến việc hình thành cho người học năng lực vận dụng các kiến thức của 
chính sách xã hội trong việc biện hộ, vận động chính sách cho các đối tượng liên quan. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Kiến thức chung về Chính sách xã hội: khái niệm, chức năng, đối tượng, 

mục tiêu lý thuyết, lịch sử hình thành và phát triển, mối quan hệ giữa chính sách xã hội 
và các lĩnh vực liên quan, quy trình chính sách xã hội 

- CO2: Năng lực vận động, biện hộ chính sách xã hội cho các đối tượng liên quan 
- CO3: Kỹ năng làm việc nhóm, phản biện  
- CO4: Thái độ tích cực trong việc tuyên truyền, vận động chính sách xã hội.   

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO1 

Phân tích được những kiến thức cơ bản của chính sách xã 
hội như: khái niệm, chức năng, đối tượng, mục tiêu, lý 
thuyết, lịch sử hình thành và phát triển, mối quan hệ giữa 
chính sách xã hội và các lĩnh vực liên quan, quy trình 
chính sách xã hội 

PI2.4 R 

CLO2 Vận dụng được các chính sách xã hội đảm bảo các đối 
tượng liên quan thụ hưởng 

PI4.1 R,A 

CLO3 
Phối hợp tổ chức, giám sát, đánh giá được việc thực thi 
chính sách xã hội cùng với các cơ quan thực thi chính 
sách xã hội 

PI4.2 
PI4.3 

R 
R,A 

CLO4 Làm việc nhóm, phản biện PI6.1 R 
CLO5 Tham gia tuyên truyền, vận động chính sách xã hội PI8.4 R 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
 



 
281 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 PI2.4  PI.4.1 PI4.
2 

PI4.3  PI6.1  PI8.4 

CLO1  R         

CLO2    R,A       

CLO3     R R,A     

CLO4        R   

CLO5          I 

6. Đánh giá học phần  
 6.2.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,5 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3,4,5 P2.2.Thái độ 

tham gia nhóm 
(Hợp tác nhóm) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Chất lượng 
sản phẩm giao 
nộp 

W2.3 
50% 
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P2.4.Trình bày 
nói 

W2.4 20% 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO1,2,4 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P4.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W4.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 1,2  

P4.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W4.2.  
90% 

 

 6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
 

Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của 
Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 

1 

Chương 1: KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI  
1.1. Sự phát triển khoa 
học chính sách xã hội 
trên thế giới và Việt 
Nam 
1.1.1. Quá trình phát 
triển khoa học chính sách 
xã hội trên thế giới 
1.1.2. Quá trình phát 
triển khoa học chính sách 
xã hội ở Việt Nam 
1.2. Khái niệm chính 
sách và chính sách xã 
hội 
1.2.1. Khái niệm chính 
sách 
1.2.2. Khái niệm chính 
sách xã hội 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 61-
75; tr. 5-
15);  
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 13-
20)   

A1.1 
 

CLO 
1 
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2 

Chương 1: KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI  
1.3. Vai trò, cấu trúc và 
lý thuyết của chính 
sách xã hội 
1.3.1. Vai trò, cấu trúc 
của chính sách xã hội 
1.3.2. Lý thuyết về chính 
sách xã hội 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
Công não 
 

Công não 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 15-
22)   
Tài liệu số 
2 (tr. 20-
26) 
Tài liệu số 
3 
(từ tr. 23-
27) 

A1.1 
 

CLO 
1 

3 

Chương 1: KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI  
1.4. Chức năng và đặc 
trưng của chính sách xã 
hội 
1.4.1. Chức năng của 
chính sách xã hội 
1.4.2. Đặc trưng của chính 
sách xã hội 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
Phát vấn 
 

Trả lời 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 15- 
22)     
Tài liệu số 
2 (tr. 20-
26) 
Tài liệu số 
3 
(từ tr. 23-
27) 

A1.1 
 

CLO 
1 

4 

Chương 1: KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI  
1.5. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự hình 
thành của hệ thống 
chính sách xã hội,    mối 
quan hệ giữa chính 
sách xã hội và một số 
lĩnh vực liên quan 
1.5.1. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự hình thành 
của hệ thống chính sách 
xã hội 
1.5.2. Mối quan hệ giữa 
chính sách xã hội và một 
số lĩnh vực liên quan 

3/0/0 Thuyết 
trình 

 
Công não 

 
 

Công não 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 44-
61) 
Tài liệu số 
2 
(từ tr. 26-
33; 38-46) 
Tài liệu số 
3 
(từ tr. 21-
23) 
Tài liệu số 
4 
(từ tr. 42-
49) 

A1.1 
 

CLO 
1 

5 

Chương 1: KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI  
1.6. Quy trình của 
chính sách xã hội 
1.6.1. Hoạch định chính 
sách 

2/1/0 Phát vấn 
 
Thảo luận 

Phát vấn 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 35-
44) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 
 

CLO
1 
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1.6.2. Tổ chức thực hiện 
chính sách 
1.6.3. Chỉ đạo, phối hợp 
trong thực hiện chính 
sách 
1.6.4. Thanh tra, kiểm tra 
thực hiện chính sách 
1.6.5. Điều chỉnh chính 
sách 

 
Tài liệu số 
2 (tr. 72-
139)  

6 

Chương 2. HOẠCH 
ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI 
2.1. Hoạch định chính 
sách xã hội 
2.1.1. Khái niệm, vai trò 
cuả hoạch định chính sách 
xã hội 
2.1.2. Cơ sở của hoạch định 
chính sách xã hội 
2.1.3. Quy trình hoạch định 
chính sách xã hội 

3/0/0 Thuyết 
trình 

 
 

 
Tài liệu số 
1 (tr. 75-
105) 
 
 

A1.1 
 
 

CLO
1,2 

7 

Chương 2. HOẠCH 
ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI 
2.2. Tổ chức thực hiện 
chính sách xã hội 
2.2.1. Khái niệm, vị trí của 
tổ chức thực hiện chính 
sách xã hội 
2.2.2. Các yếu tố cơ bản 
ảnh hưởng đến tổ chức thực 
hiện chính sách xã hội 
2.2.3. Điều kiện thực hiện 
chính sách xã hội hiệu quả 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 105-
141) 
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO
1,2 

8 KIỂM TRA GIỮA KỲ   Tự luận A2.1 CLO
1,2 

9 

Chương 2. HOẠCH 
ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN CHÍNH 
SÁCH XÃ HỘI 
2.2.4. Nội dung tổ chức 
thực hiện chính sách xã hội 
2.2.5. Các hình thức và 
phương pháp tổ chức thực 
hiện chính sách xã hội 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Phát vấn 
Thảo luận 
 

Trả lời 
Thảo luận 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 105-
141) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO
1,2 

10 Chương 3. PHÂN TÍCH 2/1/0 Thuyết Thảo luận A1.1 CLO
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CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
3.1. Khái niệm, mục đích 
của phân tích chính sách xã 
hội 
3.2. Yêu cầu và nhiệm vụ 
phân tích chính sách xã hội 
3.3. Điều kiện phân tích 
chính sách xã hội 

trình 
Thảo luận 
 

 
Tài liệu số 
1 (tr. 141-
153) 
Tài liệu số 
2 
(tr. 139-
149) 

A1.2 
A1.3 

1,2 

11 

Chương 3. PHÂN TÍCH 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
3.4. Nội dung của phân tích 
chính sách xã hội 
3.5. Quy trình phân tích 
chính sách xã hội 
3.6. Một số công cụ phân 
tích chính sách xã hội 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 
1 
(tr. 153-
177) 
Tài liệu số 
2(từ tr. 
149-336) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 
1,2 

12 

Chương 4. MỘT SỐ 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 
4.1. Chính sách giáo 
dục và đào tạo 
4.1.1. Khái niệm, vai trò  
của chính sách giáo dục 
và đào tạo 
4.1.2. Thực trạng thực 
hiện chính sách giáo dục 
và đào tạo và đào tạo  
4.1.3. Quan điểm, giải 
pháp hoàn thiện chính 
sách giáo dục 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 239-
261) 
 
Tài liệu số 
5 
Tài liệu số 
13  

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO
2,3,4 

13 

Chương 4. MỘT SỐ 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 
4.2. Chính sách xã hội 
về phân phối thu nhập 
4.2.1. Khái niệm, vai trò 
của chính sách xã hội về 
phân phối thu nhập 
4.2.2. Thực trạng thực 
hiện chính sách xã hội về 
phân phối thu nhập 
4.2.3. Quan điểm, giải 
pháp hoàn thiện chính 
sách xã hội về phân phối 
thu nhập 
4.3. Chính sách việc 
làm  
4.3.1. Khái niệm, vai trò 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 
213-239; 
261-311) 
 
Tài liệu số 
6,7 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO
2,3,4 
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của chính sách việc làm 
4.3.2. Thực trạng thực 
hiện chính sách việc làm  
4.3.3. Quan điểm, giải 
pháp hoàn thiện chính 
sách việc làm 

14 

Chương 4. MỘT SỐ 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 
4. 4. Chính sách văn 
hoá 
4.4.1. Khái niệm, vai trò 
của chính sách văn hoá 
4.4.2. Thực trạng thực 
hiện chính sách văn hoá  
4.4.3. Quan điểm, giải 
pháp hoàn thiện chính 
sách văn hoá 

1/2/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 333-
364) 
 
Tài liệu số 
8 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO
2,3,4 

15 

Chương 4. MỘT SỐ 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 
4.5. Chính sách dân tộc 
4.5.1. Khái niệm, vai trò 
của chính sách dân tộc  
4.5.2. Thực trạng thực 
hiện chính sách dân tộc  
4.5.3. Quan điểm, giải 
pháp hoàn thiện chính 
sách dân tộc 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 
364-396) 
Tài liệu số 
10 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO
2,3,4 

16 

Chương 4. MỘT SỐ 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 
4.6. Chính sách phòng 
chống tệ nạn xã hội 
4.6.1. Khái niệm, vai trò 
của chính sách phòng 
chống tệ nạn xã hội 
4.6.2. Thực trạng thực 
hiện chính sách phòng 
chống tệ nạn xã hội 
4.6.3. Quan điểm, giải 
pháp hoàn thiện chính 
sách phòng chống tệ nạn 
xã hội 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 396-
431) 
 
Tài liệu số 
11,12 
 

A1.1 
A1.2 
A.3 

CLO
2,3,4 

17 
THI KẾT THÚC HỌC 
PHẦN 

  Tự luận A3.1 CLO 
1,2,4,
5 
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8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Nguyễn Tiệp (Chủ 

biên) 
2011 Giáo trình Chính sách xã hội NXB Lao 

động - Xã 
hội 

2 Nguyễn Văn Phúc 2020 Phân tích và đánh giá chính 
sách 

NXB Chính 
trị Quốc gia 
Sự thật 

Tài liệu tham khảo 

3 Bùi Thế Cường 2002 Chính sách xã hội và Công 
tác xã hội ở Việt Nam thập 
niên 90 

NXB Khoa 
học Xã hội 

4 Nguyễn Hồi Loan, 
Nguyễn Thị Kim Hoa 
(đồng chủ biên) 

2015 Giáo trình Công tác xã hội 
đại cương 

NXB Đại 
học Quốc 
gia Hà Nội 

5 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2019 Luật Giáo dục  Hà Nội 

6 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2019 Bộ luật Lao động  Hà Nội 

7 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2013 Luật Việc làm  Hà Nội 

8 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2010 Luật Di sản văn hoá  Hà Nội 

10 Chính phủ 2011 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP 
ngày 14/01/2011 của Chính 
phủ về công tác dân tộc 

Hà Nội 

11 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2021 Luật Phòng, chống ma tuý Hà Nội 

12 Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2003 Pháp lệnh Phòng, chống mại 
dâm 

Hà Nội 

13 Hà Văn Hoàng 2020 Giải pháp tăng cường khả năng 
tiếp cận giáo dục đại học cho 
học sinh (nghiên cứu trường 

Đại học Đà 
Nẵng 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
hợp tại thành phố Đà Nẵng), Đề 
tài nghiên cứu cấp Đại học Đà 
Nẵng 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

1 
Văn bản chính 
sách  xã hội 

http://vanban.chinhphu.vn/ 12/7/2021 

2 Chính sách xã hội https://congtacxahoi.com.vn/ 10/7/2021 

3 Social Policy 
https://www.ilo.org/hanoi/Areasofwork/social-
security/lang--en/index.htm 

12/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN, TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ,  

phần mềm,… 
Số 

lượng 

1 
Các phòng học A5, B3, 
A6 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng 
Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Hà Văn Hoàng 
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30/ Lý thuyết công tác xã hội 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Lý thuyết trong công tác xã hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social Work Theories 

1.3 Mã học phần: 32031037 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng  

(Email: hvhoang@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương  

(Email: nthphuong@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☒ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lý thuyết trong 
công tác xã hội, trên cơ sở đó, giúp cho người học hình thành năng lực vận dụng các lý 
thuyết trong quá trình hoạt động công tác xã hội nói chung cũng như trong can thiệp 
công tác xã hội với cá nhân, nhóm, cộng đồng.  
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu của học phần là người học có được những kiến thức cơ bản về các lý 

thuyết vận dụng trong công tác xã hội. Học phần cũng hướng đến việc hình thành cho 
người học năng lực vận dụng các lý thuyết trong hoạt động công tác xã hội nói chung 
cũng như trong can thiệp công tác xã hội với cá nhân, nhóm, cộng đồng.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Kiến thức chung về lý thuyết trong công tác xã hội: khái niệm, vai trò, quy 

trình ứng dụng lý thuyết trong công tác xã hội 
- CO2: Năng lực vận dụng các lý thuyết trong công tác xã hội nói chung và trong 

can thiệp công tác xã hội với cá nhân, nhóm, cộng đồng.  
- CO3: Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm  
- CO4: Thái độ tích cực đối với việc vận dụng các lý thuyết trong công tác xã hội 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO1 
Trình bày được những nội dung cơ bản về lý thuyết trong 
công tác xã hội: khái niệm, vai trò, quy trình ứng dụng lý 
thuyết trong công tác xã hội 

PI1.1 
 

R 
 

CLO2 
Vận dụng được các lý thuyết trong công tác xã hội nói 
chung và trong can thiệp công tác xã hội với cá nhân, 
nhóm, cộng đồng. 

PI1.2 
PI2.1 
PI3.1 

R,A 
R 
R 

CLO3 Thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả PI.6.1 
PI6.2 

R 
R 

CLO4 Tích cực đối với việc vận dụng các lý thuyết trong công 
tác xã hội 

PI8.1 I 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2 PI2.1 PI3.1   PI6.1 PI6.2  PI8.1 

CLO1 R          

CLO2  R,A R R       

CLO3       R R   

CLO4          I 

6. Đánh giá học phần  
 6.2.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3,4 P2.2.Thái độ 

tham gia nhóm 
(Hợp tác nhóm) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Chất lượng W2.3 
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sản phẩm giao 
nộp 

50% 

P2.4.Trình bày 
nói 

W2.4 20% 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO1,2,3 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P4.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W4.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 1,2  

P4.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W4.2.  
90% 

 

 6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
 

Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của Bài 
học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 

1 

Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG LÝ 
THUYẾT TRONG 
CÔNG TÁC XÃ HỘI  
 
1.1. Khái niệm, vai trò 
của lý thuyết trong 
công tác xã hội 
    1.1.1. Khái niệm 
        1.1.1.1. Lý thuyết 
        1.1.1.2. Lý thuyết 
ứng dụng trong công tác 
xã hội 
    1.2. Vai trò của lý 
thuyết trong công tác xã 
hội 
       1.2.1. Vai trò của lý 
thuyết trong can thiệp 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu số 
1 (tr.161)   
 
Tài liệu số 
2 (tr.79);  
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1 
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công tác xã hội 
       1.2.2. Vai trò của lý 
thuyết đối với nhân viên 
công tác xã hội 
 

2 

Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG LÝ 
THUYẾT TRONG 
CÔNG TÁC XÃ HỘI  
1.2. Quy trình ứng 
dụng lý thuyết trong 
công tác xã hội 
   1.2.1. Khái niệm 
      1.2.1. Quy trình ứng 
dụng lý thuyết 
      1.2.2. Quy trình ứng 
dụng lý thuyết trong 
công tác xã hội 
   1.2.2. Quy trình, cách 
thức ứng dụng lý thuyết 
trong công tác xã hội 
      1.2.2.1. Quy trình, 
cách thức ứng dụng lý 
thuyết trong can thiệp 
công tác xã hội 
      1.2.2.2. Quy trình, 
cách thức ứng dụng lý 
thuyết đối với nhân viên 
công tác xã hội 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
Công não 
 

Công não 
 
Tài liệu số 
1 (tr.161)   
 
Tài liệu số 
2 (tr.79);  
 
 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 1 

3 

Chương 2. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT CHUNG 
ỨNG DỤNG TRONG 
 CÔNG TÁC XÃ HỘI 
2.1. Lý thuyết hệ thống 
   2.1.1. Khái niệm 
   2.1.2. Nội dung cơ bản  
   2.1.3. Cách thức ứng 
dụng của lý thuyết trong 
công tác xã hội  
2.2. Lý thuyết sinh thái 
   2.2.1. Khái niệm 
   2.2.2. Nội dung cơ bản  
   2.2.3. Cách thức ứng 
dụng của lý thuyết trong 
công tác xã hội  
 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
Phát vấn 
 

Trả lời 
 
Tài liệu số 
1 (tr.196-
210) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 84-
89)   
   
Tài liệu số 
3 (từ tr.89-
91) 
 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO2,3,
4 

4 Chương 2. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT CHUNG 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 
 

A1.1 
A1.2 

CLO2,3,
4 



 
294 

ỨNG DỤNG TRONG 
 CÔNG TÁC XÃ HỘI 
2.3. Lý thuyết nhu cầu 
con người 
   2.3.1. Khái niệm 
   2.3.2. Nội dung cơ bản  
   2.3.3. Cách thức ứng 
dụng của lý thuyết trong 
công tác xã hội  
2.4. Lý thuyết vai trò xã 
hội 
   2.4.1. Khái niệm 
   2.4.2. Nội dung cơ bản  
   2.4.3. Cách thức ứng 
dụng của lý thuyết trong 
công tác xã hội  

Thảo luận 
 

 

Tài liệu số 
1 
(từ tr. 162-
167) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr.83-
84) 
 
 

A1.3 
 

5 

Chương 2. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT CHUNG 
ỨNG DỤNG TRONG 
 CÔNG TÁC XÃ HỘI 
2.5. Lý thuyết nhân văn 
hiện sinh 
  2.5.1. Khái niệm 
   2.5.2. Nội dung cơ bản  
   2.5.3. Cách thức ứng 
dụng của lý thuyết trong 
công tác xã hội 
 
2.6. Lý thuyết nữ quyền 
   2.6.1. Khái niệm 
   2.6.2. Nội dung cơ bản  
   2.6.3. Cách thức ứng 
dụng của lý thuyết trong 
công tác xã hội  

2/1/0 Phát vấn 
 
Thảo luận 

Phát vấn 
 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 
3 (tr. 177-
185) 
 
Tài liệu số 
2 (tr. 174-
177)  

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 
 
 

CLO2,3,
4 

6 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.1. Lý thuyết ứng dụng 
trong can thiệp công 
tác xã hội cá nhân 
   3.1.1. Lý thuyết thân 
chủ trọng tâm 
        3.1.1.1. Khái niệm 
    3.1.1.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.1.1.3. Cách thức 

3/0/0 Thuyết 
trình 

Phát vấn 
 

Trả lời 
 
Tài liệu số 
2 (tr. 89-
91) 
 
Tài liệu số 
4 (tr. 51-
54) 
 
 

A1.1 
A1.2 
 
 
 

CLO2 
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ứng dụng của lý thuyết 

7 

 Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.1. Lý thuyết ứng dụng 
trong can thiệp công 
tác xã hội cá nhân 
 3.1.2. Lý thuyết hành vi  

3.1.2.1. Khái niệm 
    3.1.2.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.1.2.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 
  3.1.3. Lý thuyết nhận 
thức hành vi 

3.1.3.1. Khái niệm 
    3.1.3.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.1.3.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 
 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 
 

Thảo luận 
 
 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 185-
191) 
 
Tài liệu số 
4 
(từ tr. 59-
65) 
 
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 
 

CLO2,3,
4 

8 THI GIỮA KỲ   Tự luận A2.1 CLO1,2 

9 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.1. Lý thuyết ứng dụng 
trong can thiệp công 
tác xã hội cá nhân 
3.1.4. Thuyết động năng 
tâm lý 

3.1.4.1. Khái niệm 
    3.1.4.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.1.4.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 
 

3/0/0 Thuyết 
trình 

Phát vấn 
 

Trả lời 
 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 191-
196) 
 
Tài liệu số 
4 
(tr. 65-73) 
 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO2 

10 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.2. Lý thuyết ứng dụng 
trong can thiệp công 
tác xã hội nhóm 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
5 
(tr. 84-87) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO2,3,
4 
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3.2.1. Lý thuyết học tập 
xã hội 

3.2.1.1. Khái niệm 
    3.2.1.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.2.1.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 

11 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.2. Lý thuyết ứng dụng 
trong can thiệp công 
tác xã hội nhóm 
3.2.2. Lý thuyết trao đổi 
xã hội 

3.2.2.1. Khái niệm 
    3.2.2.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.2.2.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
5 
(tr. 93-95) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,3,
4 

12 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.2. Lý thuyết ứng dụng 
trong can thiệp công 
tác xã hội nhóm 
  3.2.3. Lý thuyết lãnh 
đạo 

3.2.3.1. Khái niệm 
    3.2.3.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.2.3.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
5 
(từ tr. 65-
79) 
 
  

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO2,3,
4 

13 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.2. Lý thuyết ứng dụng 
trong can thiệp công 
tác xã hội nhóm 
3.2.4. Lý thuyết xung đột 
 3.2.4.1. Khái niệm 
    3.2.4.2. Nội dung 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
3 (từ tr. 
265-321) 
 
Tài liệu số 
5 (từ tr.79-
81) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,3,
4 
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cơ bản  
   3.2.4.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 

14 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.3. Lý thuyết ứng dụng 
trong phát triển cộng 
đồng 
   3.3.1. Lý thuyết huy 
động nguồn lực  

3.3.1.1. Khái niệm 
    3.3.1.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.3.1.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 

1/2/0 Thuyết 
trình 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 
(từ tr. 214-
218) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,3,
4 

15 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.3. Lý thuyết ứng dụng 
trong phát triển cộng 
đồng 
3.3.2. Lý thuyết xung đột 
cộng đồng 

3.3.2.1. Khái niệm 
    3.3.2.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.3.2.3. Cách thức 
ứng dụng của lý thuyết 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 (từ 218-
220) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,3,
4 

16 

Chương 3. MỘT SỐ 
LÝ THUYẾT ỨNG 
DỤNG TRONG CAN 
THIỆP CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
3.3. Lý thuyết ứng dụng 
trong phát triển cộng 
đồng 
  3.3.3. Lý thuyết phát 
triển cộng đồng và xã 
hội 

3.3.3.1. Khái niệm 
    3.3.3.2. Nội dung 
cơ bản  
   3.3.3.3. Cách thức 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 
(từ. 210-
214) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,3,
4 
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ứng dụng của lý thuyết 

17 THI KẾT THÚC HỌC 
PHẦN 

  Tự luận A3.1 CLO 
1,2,4 

 
8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
  1 Bùi Thị Xuân Mai 2014 Giáo trình Nhập mônCông tác 

xã hội  
NXB Lao 
động -Xã hội 

 2  Nguyễn Hồi Loan, 
Nguyễn Thị Kim Hoa 
(đồng chủ biên) 

2015 Giáo trình Công tác xã hội đại 
cương 

NXB Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

Tài liệu tham khảo 

3 Lê Ngọc Hùng 2015 Lịch sử và lý thuyết xã hội học NXB Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

4 Nguyễn Thị Thái Lan, 
Bùi Thị Xuân Mai 

2014 Giáo trình Công tác xã hội cá 
nhân và gia đình 

NXB Lao 
động -Xã hội  

5 Nguyễn Thị Thái Lan  Giáo trình Công tác xã hội 
nhóm 

NXB Lao 
động -Xã hội 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

1 
Lý thuyết trong 
công tác xã hội 

https://congtacxahoi.com.vn/ 12/7/2021 

2 
Theories & Practice 
Models Used in 
Social Work 

https://socialworklicensemap.com/social-work-
resources/theories-and-practice-models/#social-
exchange 

15/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN, TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ,  

phần mềm,… 
Số lượng 

1 
Các phòng học A5, B3, 
A6 

-Máy tính, máy chiếu, loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 

01 
 

 Tất cả các bài học 
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TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN, TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ,  

phần mềm,… 
Số lượng 

băng keo 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng 
Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Hà Văn Hoàng 
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31/ Công tác xã hội với cá nhân  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành:  
    

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 
1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với cá nhân  
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with individuals  
1.3 Mã học phần: 32031118 
1.4. Số tín chỉ: 3 TC  
1.5. Phân bố thời gian:  
- Lý thuyết: 3 TC (45 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 0TC (0 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 135 tiết 
1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

nthphuong@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

ptkduyen@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 
1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển 

Công tác xã hội cá nhân trên thế giới và Việt Nam, những yếu tố căn bản của CTXH 
cá nhân, các công cụ, kỹ thuật trong can thiệp giúp đỡ đối tượng và tiến trình CTXH 
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cá nhân nhằm thực hiện các chức năng xã hội, phát huy năng lực người học trong 
nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp. Học phần cũng giới thiệu các kiến thức chung 
về một số lý thuyết và khái niệm cơ bản trong CTXH cá nhân, những vấn đề đối tượng 
thường gặp nhằm gợi mở các hướng tiếp cận, khả năng tư duy từ đó hướng đến giải 
quyết các vấn đề xã hội liên quan đến đời sống cá nhân.  

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức: sinh viên phát biểu và phân tích được những kiến thức cơ bản về 

CTXH với cá nhân: khái niệm, lịch sử, nguyên tắc, vai trò, chức năng, nhiệm vụ; tiến 
trình trợ giúp thân chủ trong mối quan hệ một một. 

- Về kỹ năng: sinh viên sử dụng được các kỹ năng trong CTXH với cá nhân như: 
kỹ năng nhận diện, đánh giá vấn đề; kỹ năng giúp thân chủ lập kế hoạch hành động; kỹ 
năng thúc đẩy thân chủ hành động; kỹ năng cung cấp thông tin….   

- Về thái độ: Sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của môn học, có 
thái độ tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ trợ giúp cá nhân. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Có kiến thức cơ bản về CTXH với cá nhân: khái niệm, lịch sử, nguyên tắc, 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ; tiến trình trợ giúp thân chủ trong mối quan hệ một một. 
CO2: Vận dụng được kiến thức của CTXH với cá nhân để nghiên cứu, phân tích 

được các hiện được các hoạt động nâng cao năng lực giải quyết vấn đề của thân chủ 
CO3: Phát triển được các kỹ năng giao tiếp; làm việc nhóm; lập luận vấn đề logic 

và thuyết phục khi phân tích vấn đề của thân chủ  
CO4: Thực hiện được các hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nghề  
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs Mức độ 
của PIs 

CLO1 Sử dụng kiến thức của học phần công tác xã hội cá nhân để 
đánh giá các vấn đề của của thân chủ 

PI3.1 M,A 

CLO2 Xây dựng được kế hoạch can thiệp để cá nhân tự giải quyết 
các vấn đề  

PI3.2 R 

CLO3 Sử dụng kiến thức của học phần công tác xã hội cá nhân để 
lượng giá quá trình can thiệp, trợ giúp đối với cá nhân 

PI3.3 R 

CLO4 Sử dụng kiến thức của học phần công tác xã hội cá nhân để 
thực hiện vận động, kết nối nguồn lực cho cá nhân 

PI4.1 R 

CLO5 Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào trình bày báo cáo 
công tác xã hội với cá nhân 

PI5.1 I 

CLO6 Phát hiện vấn đề, đưa ra các lập luận logic, thuyết phục về 
vấn đề của cá nhân 

PI7.1 R 

 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và điền A 
vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

  PI3.1 PI3.2 PI3.3 PI4.1 PI5.1  PI7.1  

CLO1   M,A        

CLO2    R       

CLO3     R      
CLO4      R     
CLO5       I    
CLO6         R  

 
6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 1 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá của 
giảng viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
2,3 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 
10% 

W2 
0.1 

CLO 
2,3,5 

P2.2.Thái độ tham 
gia nhóm (Hợp tác 
nhóm) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Chất lượng 
sản phẩm giao nộp 

W2.3 
50% 

P2.4.Trình bày nói W2.4 
20% 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức và 
văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO1,2 
2,4 
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P3.2. Nội dung bài 
viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Vấn đáp P5.1. Trả lời câu 
hỏi 

R5.1 
 

W4.1. 
80% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,2 
4,6 P5.2. Phong cách, 

ngôn ngữ. 
R5.2 W4.2.  

20% 
 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1:  
KHÁI QUÁT 
CHUNG VỀ 
CÔNG TÁC XÃ 
HỘI CÁ NHÂN 
CÔNG TÁC XÃ 
HỘI CÁ NHÂN  
1.1. Khái niệm 
về CTXH cá 
nhân  
1.2. Mục đích, ý 
nghĩa của CTXH 
cá nhân 
1.2.1.Mục đích 
của CTXH cá 
nhân 
1.2.2.Ý nghĩa 
của công tác xã 
hội cá nhân 

3/0/0 Giới thiệu học 
phần 
Mục tiêu  
Các chuẩn 
đầu ra học 
phần  
 
Thuyết trình 
về  khái niệm 
CTXH với cá 
nhân  
 
Tổ chức thảo 
luận về mục 
đích ý nghĩa 
của CTXH 
với cá nhân 

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 Đọc tài liệu 
số1 (Tr1-45) 
 
 

A1.1,  
 

CLO 
1 

2 1.3. Các cách 
tiếp cận lý thuyết 
trong CTXH cá 
nhân 
1.4. Các thành tố 
trong CTXH cá 
nhân 
1.4.1. Con người 

3/0/0 Tổ chức cho 
SV trình bày 
về các lý 
thuyết  
 
 
Tổ chức cho 
SV Phân tích 

SV đọc bài về 
các lý thuyết 
tiếp cận trong 
CTXH cá 
nhân 
 
Đọc tài liệu 1  
(Tr25-62) 

A1.1,  
 

CLO 
1 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

(đối tượng và 
nhân viên xã hội) 
1.4.2. Vấn đề của 
đối tượng 
1.4.3. Tổ chức, 
cơ quan cung cấp 
dịch vụ xã hội 
1.4.4. Tiến trình 
công tác xã hội 
cá nhân 

các thành tố 
trong CTXH  
 
Phân tích mối 
quan hệ của 4 
thành tố  
(con người/ 
vấn đề/ tổ 
chức và tiến 
trình)  

3 1.5. Nguyên tắc 
đạo đức trong 
thực hành CTXH 
cá nhân  
1.6. Sơ lược lịch 
sử hình thành 
CTXH cá nhân 

3/0/0 Phân tích các 
nguyên tắc 
đạo đức trong 
thực hành 
 
Tổ chức cho 
sinh viên tìm 
hiểu các tài 
liệu về các gia 
đoạn hình 
thành CTXH 
với cá nhân 

SV đọc bài về 
các các 
nguyên tắc 
đạo đức  
 
Đọc bài và 
tìm tài liệu về 
lịch sử hình 
thành CTXH 
cá nhân 
 
Đọc tài liệu  2  
(Tr46-62) 

A1.1,  
 

CLO 
1 

4 Chương 2: MỘT 
SỐ MÔ HÌNH 
TRỢ GIÚP 
TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
CÁ NHÂN (20 
tiết) 
2.1. Mô hình 
quản lý trường 
hợp (quản lý ca) 
2.1.1. Khái niệm 
quản lý ca  
2.1.2. Các loại/ 
các cấp độ của 
quản lý ca  
a.  Quản lý ca ở 
cấp độ trợ giúp 
hành chính 
b. Quản lý ca ở 
cấp độ điều phối 
nguồn lực 
c. Quản lý ca ở 
cấp độ trợ giúp 

3/0/0 Thuyết trình 
và phân tích 
các mô hình 
trợ giúp 
 
Tổ chức cho 
sinh viên tìm 
hiểu các tài 
liệu về các mô 
hình gia đoạn 
hình thành 
CTXH với cá 
nhân 
 
Quản lý ca ở 
các cấp độ 
(hành chính/ 
điều phối 
nguồn lực/ 
khẩn cấp/ 
tổng hợp) 

SV đọc bài về 
các các 
nguyên tắc 
đạo đức  
 
Đọc bài và 
tìm tài liệu về 
lịch sử hình 
thành CTXH 
cá nhân 
 
Đọc tài liệu  2  
(Tr46-62) 
 
Tài liệu 3  

A1.1,  
 

CLO 
2, 3 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

khẩn cấp 
d. Quản lý ca ở 
cấp độ tổng hợp. 

5 2.1.3. Triết lý, 
nguyên tắc trong 
quản lý ca  
a. Triết lý của 
quản lý ca 
b. Các nguyên 
tắc nghề nghiệp 
trong quản lý ca 
2.1.4. Vai trò 
nhiệm vụ của 
nhân viên xã hội 
với tư cách là 
người quản lý ca  
a. Vai trò 
b. Nhiệm vụ của 
người quản lý ca 
 

3/0/0 Thuyết trình 
và tổ chức 
làm việc 
nhóm 
Triết lý 
Nguyên tắc 
 
Vai trò nhiệm 
vụ của nhân 
viên xã hội  

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn  
 
Tài liệu 4 
(115-121) 

A1.1  
 

CLO 
2,3 

6   2.1.5. Tiến trình 
quản lý ca  
a .Tiếp nhận ca 
(thông tin, 
trường hợp, cá 
nhân thân chủ), 
đánh giá sơ bộ 
ban đầu trường 
hợp  
b. Thu thập 
thông tin, đánh 
giá chi tiết  
c. Xây dựng kế 
hoạch dịch vụ trợ 
giúp cho thân 
chủ  
d.Triển khai kế 
hoạch trợ giúp 
cho trường hợp 
của thân chủ 
e. Lượng giá và 
kết thúc 

3/0/0 Thuyết trình 
về tiến trình 
quản lý ca 
 
 
Lấy ví dụ 
 
Tổ chức thảo 
luận cho SV 
về quản lý ca 
thông qua 
trường hợp ví 
dụ  minh hoạ  

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn  
Phân tích 
trường hợp 
 
Tài liệu 4 
(115-121) 

A1.2  
 

CLO 
2,3,4 

7 2.2. Mô hình can 
thiệp khủng 
hoảng trong 
CTXH cá nhân 

3/0/0 Thuyết trình 
về khủng 
hoảng,  
Những vấn đề 

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn  

A1.2  
 

CLO 
2,3, 
4,5 
6 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

2.2.1. Khái niệm 
chung 
2.2.2. Các dạng 
khủng hoảng  
a. Khủng hoảng 
trong quá trình 
phát triển  
b. Khủng hoảng 
nảy sinh do tình 
huống 
2.2.3. Một số 
cảm xúc và phản 
ứng thường thấy 
trong khi khủng 
hoảng 
2.2.4. Các giai 
đoạn khủng 
hoảng 

khủng hoảng 
và kỹ năng 
can thiệp 
khủng hoảng  

Phân tích 
trường hợp 
 

8 2.2.5. Can thiệp 
tình trạng khủng 
hoảng 
a. Các mục tiêu 
của can thiệp 
khủng hoảng 
b. Các bước giúp 
đỡ thân chủ đang 
trong tình trạng 
khủng hoảng  
c. Một số gợi ý  
trợ giúp cá nhân 
đối phó với cảm 
xúc  khi bị khủng 
hoảng 

3/0/0 Thuyết trình 
về can thiệp 
khủng hoảng  
Mục tiêu 
Các bước tiến 
hành  
 
 
 

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn  
Phân tích 
trường hợp 
 

A1.2  
 

CLO 
2,3,4 
5,6 

9 Kiểm tra giữa kỳ  Nội dung về 
Khái quát 
chung về 
CTXH cá 
nhân và các 
mô hình trợ 
giúp CTXH 
cá nhân 

SV làm bài 
tập 

A1.3 
 

CLO 
1,2, 
3, 4 
 
 
 

10 Chương 3: MỘT 
SỐ KỸ NĂNG 
CƠ BẢN 
TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 

3/0/0 Thuyết trình 
về các kỹ 
năng trong 
công tác xã 
hội với cá 

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn về 
các kỹ năng 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

CÁ NHÂN  
3.1. Kỹ năng vấn 
đàm 
Khái niệm 
Đặc điểm và yêu 
cầu của vấn đàm 
Các loại vấn đàm 
Các bước tiến 
hành một cuộc 
vấn đàm 
Một số kỹ năng 
cần có trong vấn 
đàm 
Một số gợi ý về 
các kỹ thuật giao 
tiếp trong vấn 
đàm 
Một số điều cần 
chú ý trong vấn 
đàm với trẻ em 
 

nhân 
 
Cho các tình 
huống để sinh 
viên phân tích 

được giới 
thiệu 
 
 
 

 3.2. Kỹ năng 
đánh giá, khám 
phá vấn đề  
 
3.3. Kỹ năng 
biện hộ  
3.3.1 Khái niệm 
biện hộ 
3.3.2 Những 
trường hợp cần 
tới biện hộ cho 
thân chủ 
3.3.3. Vai trò của 
người biện hộ 
3.3.4. Một lưu ý 
để thực hiện biện 
hộ có hiệu quả  

3/0/0 Thuyết trình 
kỹ năng đánh 
giá, khám phá 
vấn đề 
 
Thảo luận 
tình huống 
thân chủ 
 
Thuyết trình 
về kỹ năng 
biện hộ 
Đưa tình 
huống và tổ 
chức thảo 
luận, phân 
tích tình 
huống biện hộ 
cho thân chủ 

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn  
 
Phân tích 
trường hợp 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
 
 
 

12 3.4. Kỹ năng liên 
kết, điều phối 
nguồn lực  
3.4.1. Khái niệm 
và mục đích của 
liên kết và điều 

3/0/0   A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

phối nguồn lực  
3.4.2. Khái niệm 
3.4.3. Các mục 
đích liên kết điều 
phối nguồn lực  
3.4.4. Điều phối 
nguồn lực trong  

13 3.5. Kỹ năng lưu 
trữ thông tin, hồ 
sơ của thân chủ 
3.5.1 Khái quát 
về lưu trữ thông 
tin, hồ sơ của 
thân chủ 
3.5.2 Một số 
phương thức lưu 
trữ thông tin  
3.5.3 Nội dung 
hồ sơ thân chủ 

3/0/0 Thuyết trình 
kỹ năng lưu 
trữ thông tin, 
quản lý hồ sơ 
 
Tổ chức hồ sơ 
 
 
 

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn  
Phân tích 
trường hợp 
 

  

14 3.6. Kỹ năng 
chăm sóc bản 
thân (xử lý stress 
cho nhân viên xã 
hội) 
3.6.1. Tự chăm 
sóc bản thân 
 

3/0/0 Quản lý stress 
Kỹ năng nhận 
diện và quản 
lý stress 

SV đọc tài 
liệu 
Trao đổi với 
GV và bạn  
Phân tích 
trường hợp 
stress trong 
công việc và 
đời sống 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
 
 
 

15 3.6.2. Xử lý căng 
thẳng thần kinh 

3/0/0 Kỹ năng nhận 
diện và quản 
lý stress 
Thảo luận qua 
các tình 
huống  

Phân tích 
trường hợp 
stress trong 
công việc và 
đời sống 
 

A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
 
 
 

16 Thực hành can 
thiệp qua các 
tình huống tại 
lớp 
Trả lời câu hỏi 
Tổng kết lớp  

3/0/0 Hướng dẫn 
thực hành tại 
lớp 
 
Hướng dẫn ôn 
tập vấn đáp 

Thảo luận, 
trình bày  

A3  
 

CLO 
1,2 
3, 4 
5,6 
 
 

17 Thi kết thúc học 
phần  

 Thi  A3  
 

CLO 
1,2, 
4,6 
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8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 
hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Mathew & Grace, Lê 

Chí An dịch 
1999 Nhập môn Công tác xã hội 

cá nhân 
NXB Đại 
học Mở - 
Bán công, 
Tp Hồ Chí 
Minh 

2 Nguyễn Thị Oanh 1998 Công tác xã hội đại cương NXB Đại 
học Mở - 
Bán công, 
Tp Hồ Chí 
Minh 

Sách, giáo trình tham khảo 

3 Nguyễn Thị Thu Hà  
 

2000 Phương pháp công tác xã 
hội với cá nhân.  

Tài liệu tập 
huấn Hội 
Chữ Thập 
Đỏ Việt 
Nam. 

4 Trần Đình Tuấn  2010 Công tác xã hội – Lý thuyết 
và thực hành 

NXB ĐHQG 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 
khảo 

Link trang web 
Ngày cập 
nhật 

1 
Kỹ năng tham vấn 
với học sinh bị bạo 
lực gia đình 

https://thamvanhocduong.com/ky-nang-
tham-van-voi-hoc-sinh-bi-bao-luc-gia-dinh-
phan-1 

 

2 Tham vấn https://sites.google.com/site/bomonctxh/noi-
dung/tham-van  

 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 
 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 
lượng 

1 Phòng học 
- Âm thanh, máy chiếu, 
Giấy A0, A4, bút... 1 Tất cả các bài 

 
 Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 

Trưởng bộ môn 
 
 

Giảng viên biên soạn 
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TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

 
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

 
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

32/Thực hành Công tác xã hội với cá nhân 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành:  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Thực hành công tác xã hội với cá 
nhân 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work practice with 
individuals 

1.3 Mã học phần: 32041789 
1.4. Số tín chỉ: 4TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 tiết  
- Bài tập/Thảo luận: 0 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 120 tiết  
- Tự học: 240 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Nthphuong@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

Ptkduyen@ued.udn.vn 
TS. Lê Thị Lâm 
Ltlam@ued.udn.vn 
TS. Hà Văn Hoàng 
Hvhoang@ued.udn.vn 
ThS. Bùi Đình Tuân  
Bdtuan@ued.udn.vn 
ThS. Trịnh Thị Nguyệt 
Ttnguyet@ued.udn.vn 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     
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1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần thực hành CTXH với cá nhân hướng đến việc tổ chức cho sinh viên thực 

hành các kỹ năng cơ bản, vận dụng tiến trình CTXH với cá nhân trong một ca cụ thể. 
3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 
Về kiến thức: Nhớ lại và hệ thống hóa được những kiến thức về CTXH với cá nhân 
Về kỹ năng: Sử dụng phối hợp, linh hoạt các kỹ năng cơ bản để tiến hành một ca 

can thiệp CTXH với cá nhân. 
Về thái độ:  
Thái độ tích cực và chủ động rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp  
Có tinh thần phục vụ cộng đồng và tinh thần dấn thân của một nhân viên CTXH vì 

một xã hội công bằng và phát triển. 
Tôn trọng các nguyên tắc, giá trị, văn hóa và quy chuẩn đạo đức trong công tác xã 

hội. 
Chấp hành nghiêm túc các qui định thực hành, có tinh thần trách nhiệm, tác phong 

chuyên nghiệp, làm việc có kỷ luật, kế hoạch và hiệu quả. 
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Vận dụng được các kiến thức trong học phần CTXH vào thực hành CTXH 

với cá nhân tại cơ sở  
CO2: Thực hiện được việc đánh giá, biện hộ, vận động chính sách giúp cá nhân 

nâng cao năng lực giải quyết vấn đề  
CO3: Rèn luyện được các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng xử lý 

vấn đề linh hoạt tại cơ sở thực hành  
 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO1 Đánh giá các vấn đề xã hội của cá nhân trong thực tiễn PI3.1 M,A 

CLO2 Xây dựng được kế hoạch can thiệp để cho cá nhân trong 
thực tiễn 

PI3.2 R 

CLO3 Tổ chức thực hiện kế hoạch can thiệp cho cá nhân trong 
thực tiễn 

PI3.3 R 

CLO4 Lượng giá quá trình can thiệp, trợ giúp đối với cá nhân 
trong thực tiễn 

PI3.4 R,A 

CLO5 Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy tắc đạo đức 
nghề công tác xã hội cá nhân 

PI8.1 R,A 

CLO6 Tham gia hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng tại cơ sở hỗ 
trợ cho cá nhân 

PI8.4 M,A 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
  PI3.1 PI3.2 PI3.3 PI3.4     PI8.1 PI8.4 

CLO1   M,A          

CLO2    R         
CLO3     R        
CLO4      R,A       
CLO5           R,A  
CLO6            M,A 

 
6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 

Bài đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng 
số bài 
đánh 

giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 
A1. Đánh 
giá quá 

trình 

A1.1. Thái 
độ học tập 

P1.1. Đánh giá 
chuyên cần  

 

R1 W1.1 
100% 

W1 
20% CLO5,6 

 

A2. Đánh 
giá giữa 

kỳ 
Nhật ký 

P3.1. Hình thức và 
văn phạm 

R8.1 
 

W3.1. 
40% 

W2 
30% 

CLO2,3 

P3.2. Nội dung bài 
viết 

R8.2 W3.2.  
60% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

Bài báo 
cáo 

P4.1. Nội dung R6.1 
 

W4.1. 
70% 

W3 
50% 

CLO 1 
4,5,6 

R4.2. Trình bày 
báo cáo rõ ràng 

R6.2 W4.2.  
20% 

R4.3.Trả lời câu 
hỏi đầy đủ, đúng, 

thuyết phục 

R6.3 W4.3.  
10% 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Tuần/ 
Buổi 
(15 
tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

Tuần 1 PHẦN 1: 
HƯỚNG DẪN 
TRƯỚC KHI 
THỰC HÀNH 
TẠI CƠ SỞ  
Nhiệm vụ  
Tham quan, tìm 
hiểu về cơ sở thực 
hành 
Thiết lập được 
mối quan hệ tốt 
đẹp, tin cậy với cơ 
sở/ đơn vị có đối 
tượng thực hành 
Tìm hiểu về đơn 
vị (lớp/nhóm) có 
đối tượng SV 
muốn thực hành 
Lựa chọn được đối 
tượng muốn thực 
hành 

 Hướng dẫn 
sinh viên 
chuẩn bị 
 
Dẫn sinh viên 
đến cơ sở 
Theo dõi 
Đọc nhật ký 
Hướng dẫn 
sv xử lý các 
tình huống tại 
cơ sở 
 
Hướng dẫn 
SV lựa chọn 
thân chủ 

Chuẩn bị và 
đọc trước tài 
liệu bắt buộc và 
hướng dẫn thực 
hành của giảng 
viên. 
Chuẩn bị các 
câu hỏi và ý 
kiến cần giải 
đáp. 
Chuẩn bị đầy 
đủ các mẫu văn 
bản theo quy 
định trước khi 
đi thực hành 
Chuẩn bị các 
tình huống xảy 
ra khi đi thực 
hành và  
phương pháp 
giải quyết. 
Nắm được 
thông tin về cơ 
sở, về đơn vị có 
đối tượng 
Thiết lập mối 
quan hệ với 
những người 
liên quan 
Lập kế hoạch 
chi tiết hỗ trợ 
cho đối tượng 
trong 4 tuần tại 
cơ sở và gửi 
GV hướng dẫn. 
Tìm hiểu tài 
liệu về vấn đề 
của thân chủ 

A1 
 

CLO 1 

Tuần 2 Phần 2: HOẠT 
ĐỘNG TẠI CƠ 
SỞ 

 Theo dõi 
Đọc nhật ký 
Hướng dẫn 
sv xử lý các 

Bản cơ sở lý 
luận về vấn đề 
của thân chủ  
Bản đánh giá/ 

A2 CLO 
1,2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(15 
tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

 
Nhiệm vụ  
Tìm cơ sở lý luận 
về vấn đề của thân 
chủ (thực trạng/ 
biểu hiện/ nguyên 
nhân/ ảnh hưởng/ 
giải pháp).  
Nhận diện các vấn 
đề/ nhu cầu của 
thân chủ qua phân 
tích cây vấn đề, 
đánh giá vấn đề 
của thân chủ. 
So sánh thân chủ 
với những lý 
thuyết đã lựa chọn 
Phân tích vấn đề 
của thân chủ, sử 
dụng quy trình:  
Đánh giá, sàng lọc 
Xác định nhu 
cầu/vấn đề can 
thiệp 
Xây dựng kế 
hoạch can thiệp 
Thực hiện kế 
hoạch can thiệp 
Lượng giá/Kết 
thúc 

tình huống tại 
cơ sở 
 
Hướng dẫn 
SV lựa chọn 
thân chủ 
Lập kế hoạch 
hỗ trợ thân 
chủ  

bản công cụ để 
đánh giá vấn đề 
của thân chủ 
(Sơ đồ sinh 
thái/ phả hệ/ 
cây vấn đề…) 
Bản so sánh 
vấn đề của thân 
chủ với vấn đề 
chung của 
những người 
như thân chủ, 
xác định vấn đề 
ưu tiên 
Bản kế hoạch 
trợ giúp thân 
chủ 
Viết nhật ký 
 
Tài liệu 1,  
Tài liệu 2 

Tuần 
3, 4 

Nhiệm vụ  
Thực hiện kế 
hoạch trợ giúp cho 
thân chủ 
SV sử dụng kỹ 
thuật thu thập 
thông tin (phỏng 
vấn sâu, quan sát 
tham dự, vãng gia, 
các câu chuyện từ 
thân chủ) để tiếp 
tục khai thác vấn 
đến để hỗ trợ thân 
chủ tích cực nhất 
có thể 
Chuẩn bị chia tay 

  Bản cơ sở lý 
luận về vấn đề 
của thân chủ  
Bản đánh giá/ 
bản công cụ để 
đánh giá vấn đề 
của thân chủ 
(Sơ đồ sinh 
thái/ phả hệ/ 
cây vấn đề…) 
Bản so sánh 
vấn đề của thân 
chủ với vấn đề 
chung của 
những người 
như thân chủ, 

A2 CLO 
1,2,3,4 
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8.  Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Tuần/ 
Buổi 
(15 
tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

thân chủ  xác định vấn đề 
ưu tiên 
Bản kế hoạch 
trợ giúp thân 
chủ 
Viết nhật ký 

Tuần 5 Nhiệm vụ - Báo 
cáo 
- SV phân tích và 
xử lý dữ liệu thu 
thập được dựa trên 
những minh chứng 
và viết báo cáo 
thực hành theo 
hướng dẫn. 
- Hoàn thành báo 
cáo kết quả thực 
hành (phản ánh 
được đầy đủ 
những kỹ thuật và 
phương pháp thu 
thập dữ liệu, lý 
thuyết áp dụng, kỹ 
năng và cách tiếp 
cận trong công tác 
xã hội khi làm 
việc với cá nhân). 

 Theo dõi 
Đọc nhật ký 
Hướng dẫn 
sv xử lý các 
tình huống tại 
cơ sở 
 
Hướng dẫn 
SV lập kế 
hoạch và theo 
dõi tiến trình  

Bản kế hoạch 
và thứ tự các 
vấn đề ưu tiên 
thân chủ cần hỗ 
trợ 
Bản báo cáo 
quá trình thực 
hiện can thiệp 
và đánh giá các 
vấn đề được 
can thiệp  
Viết nhật ký 
 
Đọc các  
Tài liệu 1,  
Tài liệu 2 

A2 CLO 
2,3,4,5 

Tuần 6 Phần 3: HOẠT 
ĐỘNG SAU 
THỰC HÀNH    
3.1. Viết bài thu 
hoạch cá nhâ  
3.2. Đánh giá kết 
quả thực hành 
3.3. Tổ chức tổng 
kết trình bày, rút 
kinh nghiệm 

 Vấn đáp - Viết bài thu 
hoạch 

- Thuyết trình 
- Trao đổi ý 

kiến, kinh 
nghiệm về 
đợt thực tế 

Đề xuất với 
Khoa, trường 

A3.1 
 

CLO 
1,2,3, 
4,5,6 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Khoa Tâm lý – giáo 
dục 

2020 Kế hoạch thực hành Công 
tác xã hội cá nhân 

Trường Đại học 
Sư phạm – ĐN 

Đà Nẵng 
2 Khoa Tâm lý – giáo 

dục 
2019 Sổ tay thực hành công 

tác xã hội (lưu hành nội 
bộ)  

Trường Đại học 
Sư phạm – ĐN 

Đà Nẵng 

Sách, giáo trình tham khsảo 
1 Nguyễn Thị Như Trang 

Trần Văn Kham 
2017 Giáo trình Lý luận về 

thực hành công tác xã hội 
NXB ĐHQG Hà 
Nội  

2 Trần Đình Tuấn 2010 Công tác xã hội- Lý 
thuyết và thực hành   

NXB ĐHQG Hà 
Nội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Công tác xã hội cá 
nhân 

https://kynangnhanvienyte.org/cong-
tac-xa-hoi-voi-ca-nhan-phan-1/ 19/4/2019 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

1 Các phòng học A5, B3 
-Máy tính, máy chiếu, loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

Phần 1, 3 

2 Địa bàn cộng đồng địa 
phương tại Đà Nẵng   Phần 2 

 Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 20 
Trưởng khoa 

 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 
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33/ Công tác xã hội với nhóm 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với nhóm 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with groups 
1.3 Mã học phần: 32031125 

 
1.4. Số tín chỉ: 3TC (45 tiết) 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 1,5 TC (22,5  tiết)  
- Thực hành loại 1:  1,5 TC (22,5 tiết) 
- Thực hành loại 2: 0 TC ( 0 tiết)  
- Tự học:  90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính:  TS Lê Thị Lâm   

(ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Bùi Đình Tuân ; Phạm Thị Kiều Duyên 

 (bdtuan@ued.udn.vn; 
ptkduyen@ued.udn.vn) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội.  
- Học phần học trước: Công tác xã hội cá nhân; Thực hành công 

tác xã hội cá nhân  
- Học phần song hành:  Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
 Học phần công tác xã hội nhóm thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần 
hướng đến cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công tác xã hội nhóm bao gồm 
những nội dung về lịch sử hình thành và phát triển công tác xã hội nhóm; Vai trò, khái 
niệm và đặc trưng công tác xã hội nhóm, hệ thống lý thuyết sử dụng trong CTXH với 
nhóm; Tiến trình công tác xã hội nhóm, các kỹ năng, kỹ thuật sử dụng trong CTXH 
với nhóm. Học phần đưa ra một số tình huống cụ thể để sinh viên nhận diện vấn đề và 
thực hành tiến trình công tác xã hội nhóm. 
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung: Giúp cho người học có kiến thức khái quát về phương pháp 
công tác xã hội nhóm từ đó có thể vận dụng để đánh giá, can thiệp giúp nhóm đối 
tượng h thành, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.  
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Người học có kiến thức cơ bản về phương pháp công tác xã hội nhóm  
CO2: Vận dụng được các kỹ năng và tiến trình can thiệp nhóm để hình thành và nâng 
cao năng lực giải quyết vấn đề cho nhóm đối tượng 
CO3: Người học nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của phương pháp công tác 
xã hội nhóm. Có ý thức vận dụng phương pháp CTXH nhóm vào hoạt động nghề 
nghiệp. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

CLO 1 
Đánh giá được các đặc trưng, bản chất của phương pháp công 
tác xã hội nhóm từ đó phân biệt được công tác xã hội nhóm với 
phương pháp công tác xã hội khác 

PI1.2 M,A 

CLO 2 
   Vận dụng được các lý thuyết, mô hình trong lý giải vấn đề của 
nhóm và tổ chức  các hoạt động công tác xã hội nhóm 

PI 3.1       R 

CLO 3 
Phân tích nội dung, yêu cầu, cách thức thực hiện của từng giai 
đoạn trong tiến trình công tác xã hội nhóm 

PI 3.1 R 

CLO 4 
Phân tích nội dung, yêu cầu, cách thức thực hiện của các kỹ 
năng, kỹ thuật trong CTXH nhóm 

PI3.2 R 

CLO 5 Phát triển kỹ năng  tổ chức, giám sát, làm việc nhóm thông qua 
các hoạt động với nhóm 

PI6.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 
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Chuẩn 
đầu ra học 

phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 

 
PLO4 PLO5 PLO6 

 
PLO7 PLO8 

 PI1.2  PI 3.1 PI3.2   PI6.1   

CLO 1 M,A         

CLO 2   R       

CLO 3    R      
CLO 4    R      
CLO 5       R   

6. Đánh giá học phần 
 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 
Bài đánh giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 
A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Bài 
tập ngắn 
trên lớp 

P1.1. Trình 
bày tại lớp 

R1 W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

CLO 1, 
2,3,4,5 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1.bài 
tập nhóm 

P2.1. Hình 
thức trình bày 
và tinh thần 
phối hợp nhóm 

R2.1 
 

W3.1. 
10% 

 

W3 
0.3 

CLO  
1,2,3 

P2.2. Nội dung 
báo cáo 

R2.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Tự 
luận 

P3.1. Hình 
thức và văn 
phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,3,4 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

  



 
320 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Chương 1: Giới 

thiệu CTXH nhóm  
A/ Lý thuyết  
1.1. Sự hình thành và 
phát triển của công 
tác xã hội nhóm 
1.1.1.Thời kỳ ban 
đầu 
1.1.2.Thời kỳ hình 
thành cơ sở khoa 
học 
1.1.3.Thời kỳ phát 
triển  
1.1.4. Sự hình thành 
và phát triển của 
công tác xã hội ở 
Việt Nam  

1.2. Khái niệm, mục 
đích, đặc trưng, tầm 
quan trọng của  công 
tác xã hội nhóm 
1.2.1.Khái niệm 
1.2.2.Mục đích 
1.2.3. Đặc trưng 
1.2.4. Tầm quan 
trọng của CTXH 
nhóm 

1.3. Phân loại nhóm 
trong CTXH nhóm 
 

2/1/0 - Thuyết 
trình lịch 
sử hình 
thành, 
phân tích 
các khái 
niệm  
- Thảo 
luận nhóm 
về tầm 
quan trọng 
của CTXH 
nhóm 

-Chuẩn bị 
các học 
liệu và 
phương 
tiện học 
- Đọc Tài 
liệu 4, Tr 
70-89; 
 Tài liệu 
1,2, 
chương  
1. 
Đọc Tài 
liệu 1, tr 
275-293 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 1,4 

2 Chương 1: Giới 
thiệu CTXH nhóm  
A/ Lý thuyết  
1.4. Cơ sở lý thuyết 
của CTXH nhóm 

1.4.1.  Nền tảng triết 

lý trong ctxh nhóm 

1.4.2. Các lý thuyết 

ứng dụng trong 

2/1/0 - Thuyết 
trình tóm 
tắt nội 
dung các 
lý thuyết 
- Tổ chức  
thảo luận 
sự vận 
dụng của 
các lý 
thuyết vào 

-Lắng 
nghe, ghi 
chép, thảo 
luận và 
trình bày 
sản phẩm 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan CTXH nhóm 

1.4.2.1. Thuyết hệ 
thống  (Systems 
Theory), 
1.4.2.2. Thuyết năng 
động tâm lý 
(Psychodynamic 
Theory) 
1.4.2.3. Thuyết học 
tập xã hội (Social 
Learning Theory), 
1.4.2.4. Thuyết lãnh 
đạo nhóm (Group 
Leadership Theory) 
1.4.2.5. Thuyết Trao 
đổi xã hội (Social 
Exchange Theory) 
1.4.2.6. Thuyết xung 
đột xã hội (Social 
conflict theory) 
1.4.2.7. Thuyết thực 
nghiệm (Field theory) 
1.4.2.8. Thuyết năng 
động nhóm (Group 
Dynamics theory) 
B/ Thảo luận: 01 tiết 

hoạt động 
CTXH 
nhóm 

     3 A/ Lý thuyết 
1.5. Mô hình công 
tác xã hội nhóm tiêu 
biểu 

1.5.1 Mô hình phát 
triển 
1.5.2 Mô hình trị liệu 
1.5.3 Mô hình can 
thiệp khủng hoảng 
1.6. Quy điều đạo 
đức liên quan đến 
công tác xã hội 
nhóm 
B/ Thảo luận: 01 tiết 
 

2/1/0 - Thuyết 
trình tóm 
tắt nội 
dung các 
mô hình 
- Tổ chức  
thảo luận 
về các mô 
hình 
CTXH 
nhóm 
trong thực 
tiễn 

-Lắng 
nghe, ghi 
chép, thảo 
luận và 
trình bày 
sản phẩm 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 1, 2 

4 B/ Bài tập   
1/ So sánh công tác 

0/3/0 Tổ chức 
trình bày 
và thảo 

Chuẩn bị 
bài tập và 
trình bày, 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 1, 2, 7 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan xã hội cá nhân và 

CTXH nhóm 
2/ Phân tích đặc điểm, 
loại hình, vai trò của 
CTXH nhóm từ 
trường hợp điển cứu 
trong thực hành 
CTXH nhóm 

luận sản 
phẩm bài 
tập 

đóng góp 
ý kiến 

5 Chương 2: Năng 
động nhóm 

A/ Lý thuyết:  
2.1. Khái niệm nhóm 
và năng động nhóm 
2.2. Các giai đoạn 
phát triển của nhóm 
2.3. Tương tác nhóm 
2.4 Cố kết nhóm 
2.5. Kiểm soát xã hội 
2.6. Chuẩn mực 
nhóm 
2.7. Văn hóa nhóm 
2.8. Xung đột nhóm 

B/ Thảo luận: 01 tiết 

2/1/0 Thuyết 
trình các 
khái niệm; 
thảo luận 
nhóm về 
đặc điểm 
các giai 
đoạn phát 
triển của 
nhóm 

Đọc tài 
liệu 1; 2, 
chương 2 
Lắng 
nghe, ghi 
chép, thảo 
luận 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 2 
 
 
 

6 Chương 3: Giai 
đoạn chuẩn bị và 
thành lập nhóm 
A/ Lý thuyết  
3.1. Các hoạt động 
cần thực hiện trong 
chuẩn bị và thành lập 
nhóm  
3.1.1. Xác định mục 
đích hỗ trợ nhóm 
3.1.2. Đánh giá khả 
năng thành lập 
nhóm  
3.1.3. Tuyển chọn 
thành viên 
3.1.4. Thống nhất 
nhóm 
3.1.5. Đề xuất thành 
lập nhóm 

3/0/0 Thuyết 
trình nội 
dung cần 
thực  hiện 
trong 
chuẩn bị 
và thành 
lập nhóm  
 

Đọc tài 
liệu 1, Tr 
107-111; 
127-240 
 
Lắng 
nghe, ghi 
chép,  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3,4 
 
 
 

7 B/ Thực hành tại 0/3/0 Tổ chức Thảo luận, A1.1, CLO 3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan lớp 

3.2. Thực hành hoạt 
động chuẩn bị và 
thành lập nhóm (05 
tiết ) 
3.2.1. Chuẩn bị và 
thành lập nhóm hỗ 
trợ  
3.2.2. Chuẩn bị và 
thành lập nhóm giáo 
dục 
3.2.3. Chuẩn bị và 
thành lập nhóm 
nhiệm vụ  

cho sv 
thảo luận 
và thực 
hành theo 
nhóm 

chuẩn bị 
bài thực 
hành 

A1.2  
 

 
 
 

8 
 

Kiểm tra giữa kỳ    A 2.1 CLO 3 

9 Chương 4: Giai 
đoạn nhóm bắt đầu 
hoạt động 
A/ Lý thuyết  
4.1.  Các hoạt động 
cần thực hiện trong 
giai đoạn nhóm bắt 
đầu hoạt động 
4.1.1.Giới thiệu các 
thành viên 
4.1.2. Xây dựng mục 
tiêu nhóm 
4.1.3. Thảo luận các 
nội quy và nguyên 
tắc nhóm 
4.1.4. Định hướng 
phát triển của nhóm 
4.1.5. Dự đoán các 
trở ngại 
 

3/0/0 Thuyết 
trình, vấn 
đàm 

Lắng 
nghe, ghi 
chép, thảo 
luận, đọc 
tài liệu 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3,4 
 

10 B/ Thực hành  
4.2. Thực hành (tại 
lớp) giai đoạn nhóm 
bắt đầu hoạt động 

0/3/0 Tổ chức 
cho sv 
thảo luận 
và thực 
hành theo 
nhóm 
(chia  lớp 
thành 3 
nhóm ứng 

Báo cáo 
nhóm, 
thực hiện 
bài thực 
hành 

A1.2  
 

CLO 3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan với 3 loại 

hình nhóm 
thường 
gặp). Sử 
dụng kỹ 
thuật bể cá  
để sinh 
viên có cơ 
hội quan 
sát, học 
hỏi lẫn 
nhau 

11 Chương 5: Giai đoạn 
thực hiện nhiệm vụ  
A/ Lý thuyết  
5.1. Các hoạt động 
cần thực hiện trong 
giai đoạn thực hiện 
nhiệm vụ  
5.1.1. Với các nhóm 
can thiệp 
5.1.2. Với các nhóm 
nhiệm vụ 

  
 

2/1/0 Thuyết 
trình, vấn 
đàm 

Lắng 
nghe, ghi 
chép, thảo 
luận, đọc 
tài liệu 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 

12 B/ Thực hành 
5.3. Thực hành (tại 
lớp ) các hoạt động 
thực hiện nhiệm vụ 

0/3/0 -Sử dụng kỹ 
thuật bể cá 
để tổ chức 
thực hành  
- Thảo 
luận, đánh 
giá kết quả 
thảo luận 
 

Thực hành 
theo yêu 
cầu  
- Nhận 
xét, phản 
hồi giờ 
thực hành 
- Đặt câu 
hỏi các 
vấn đề 
quan tâm 

A1.2  
 

CLO 3, 4 
 

13 Chương 6: Giai đoạn 
kết thúc và lượng giá 
A/ Lý thuyết 
6.1. Các hoạt động 
cần thực hiện trong 
giai đoạn kết thúc và 
lượng giá 

2/1/0 Thuyết 
trình, vấn 
đàm 

Lắng 
nghe, ghi 
chép, thảo 
luận, đọc 
tài liệu 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 
 



 
325 

Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 6.1.1. Lượng giá   

6.1.1.1.Ý nghĩa của 
hoạt động lượng giá 
6.1.1.2. Các nội 
dung cần thưc hiện 
6.1.1.3. Các phương 
pháp để lượng giá 
6.1.2. Kết thúc 
6.1.1.1.Ý nghĩa của 
hoạt động kết thúc 
nhóm 
6.1.1.2. Các nội 
dung cần thực hiện  

a. Giải quyết cảm xúc 
và giảm sự  phụ thuộc 
của các thành viên 
b. Duy trì và phát huy 
những nỗ lực thay đổi 
c. Lập kế hoạch hành 
động cho tương lai 
và chuyển giao 
 

14 B/ Thực hành 
6.2. Thực hành (tại 
lớp) các hoạt động 
kết thúc và lượng giá 
 

0/3/0 -Sử dụng kỹ 
thuật bể cá 
để tổ chức 
thực hành  
- Thảo 
luận, đánh 
giá kết quả 
thảo luận 
 

Thực hành 
theo yêu 
cầu  
- Nhận 
xét, phản 
hồi giờ 
thực hành 
- Đặt câu 
hỏi các 
vấn đề 
quan tâm 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3, 4 

15 Chương 7. Kỹ 
năng, kỹ thuật cơ 
bản trong công tác 
xã hội nhóm 
7.1. Một số kỹ năng 
trong công tác xã 
hội nhóm 

2/1/0 -Hướng 
dẫn các 
nhóm thực 
hành các 
kỹ năng 

Sinh viên 
thực hành  
các kỹ 
năng khác 
nhau 
-Tài liệu 
[1];[2] 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 7.1.1. Kỹ năng điều 

phối 
7.1.2. Kỹ năng thúc 
đẩy tương tác nhóm 
7.1.3. Kỹ năng lấy 
quyết định theo nhóm 
7.1.4. Kỹ năng giải 
quyết mâu thuẫn 
7.1.5. Kỹ năng tự bộc 
lộ  
7.1.6. Kỹ năng lãnh 
đạo  

16 Chương 7. Kỹ năng, 
kỹ thuật cơ bản 
trong công tác xã hội 
nhóm 
7.2. Một số kỹ thuật 
tác nghiệp sử dụng 
trong công tác xã hội 
nhóm 
7.2.1. Các kỹ thuật 
giúp thành viên vận 
động, tạo bầu 
không khí vui vẻ 

7.2.1.1. Tổ chức hoạt 
động trò chơi 
7.2.1.2.  Thực hiện 
các vận động thể 
chất 
7.2.1.3. Liệu pháp 
thư giãn 

7.2.2.  Các kỹ thuật 
giúp thành viên nhận 
biết, thể hiện bản thân  
7.2.2.1. Viết nhật ký 
7.2.2.2.  Vẽ tranh, cắt 
gián, đất nặn 
7.2.2.3.  Kể chuyện  
7.2.3. Kỹ thuật lấy ý 
kiến nhóm ( động não, 
thảo luận nhóm, sắm 
vai) 

2/1/0 -Hướng 
dẫn các 
nhóm thực 
hành các 
kỹ thuật 

Sinh viên 
thực hành  
các kỹ 
thuật khác 
nhau 
-Tài liệu 
[1];[2] 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH1
/ 
/TH2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 7.2.4. Kỹ thuật vẽ sơ 

đồ tương tác nhóm 
7.2.5. Kỹ thuật  viết 
phúc trình nhóm 

17 Thi cuối kỳ  (tự 
luận) 

   A3.1 CLO 1,3,4 

8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Thị Thái Lan 2008 Giáo trình Công tác xã hội 
nhóm 

NXB Lao động 
– xã hội 

2 Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

2011 Công tác xã hội nhóm Giáo trình 
trường Đại học 
Lao động - Xã 

hội 
3 Lê Thị Lâm 2019  Đề cương bài giảng công tác 

xã hội nhóm 
Tài liệu lưu 
hành nội bộ 

4 Bùi Thị Xuân Mai 2010 Nhập môn công tác xã hội  NXB Lao 
động - Xã hội 

Sách, giáo trình tham khảo 

5     Boyle. S.W et al  
2006 

 
Direct practice in social work 

Pearson 
Education, Inc, 

USA 
6 Sheafor.B.W & Horejsi 

C.R 
2003 Techniques and guidelines for 

social work practice 6th Ed 
Pearson 

Education, Inc, 
USA 

7 Toseland. R.W, Rivas. 
R.F 

2000 Introduction to Social Work 
and Social Welfare 

Wadsworth 
Publishing 
Company 

8     Trần Đình Tuấn 2011 Công tác xã hội lý thuyết và 
thực hành 

NXB Đại học 
Quốc gia Hà 

Nội 
9        IASWG  

 
 

 
  Standars for Social Work 
Practice with Groups.  

 

Second 
Edition. 
International 
Association 
for Social 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Work with 
Groups, Inc. 

10  Ronald W. 
Toseland & Robert 
F. Rivas  

 

2017 An Introduction to Group 
Work Practice  

 

 Eight 
Edition. 
Pearson 
Education. 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

    
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

 A1, A5, A6, B3 Máy tính, bảng chiếu, 
phấn, bảng, micro 1 Tất cả các bài học 

 
                                                                  

Đà Nẵng, ngày  22 tháng 07 năm 2021 

Trưởng khoa 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 
 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Lê Thị Lâm 
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34/ Thực hành Công tác xã hội với nhóm 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội  Mã số: 77601011 

Chuyên ngành: Công tác xã hội  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Thực hành Công tác xã hội với 
nhóm 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with groups practice 
1.3 Mã học phần: 32041790 
1.4. Số tín chỉ: 4TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 TC (0 tiết)  
- Thực hành Loại 1: 0 TC (0 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 4 TC (60 tiết)  
- Tự học:     180  tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS   Lê Thị Lâm  

 (ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: THS. Bùi Đình Tuân; THS. Phạm Thị 

Kiều Duyên  
(bdtuan@ued.udn.vn; 
ptkduyen@ued.udn.vn) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:   Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:   Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần học trước:  Công tác xã hội cá nhân; Công tác xã 

hội nhóm 
- Học phần song hành:   Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 
 Học phần thực hành công tác xã hội nhóm thuộc khối kiến thức chuyên ngành, 
được tổ chức sau khi sinh viên đã hoàn thành học phần công tác xã hội nhóm, đã được cung 
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cấp kiến thức lý thuyết về công tác xã hội nhóm. Học phần hướng đến việc tổ chức cho sinh 
viên thực hành tiến trình và kỹ năng, kỹ thuật của phương pháp CTXH nhóm với nhóm đối 
tượng cụ thể trong thực tiễn dưới sự hướng dẫn và giám sát của giảng viên phụ trách thực 
tập và kiểm huấn viên cơ sở. Sinh viên tham gia học phần này, sau khi được hướng dẫn kế 
hoạch thực hành, từng nhóm nhỏ sẽ về các cơ sở trên địa bàn như trường học, bệnh viện, 
các trung tâm giáo dục chuyên biệt, cơ sở cung cấp các dịch vụ công tác xã hội. Dưới sự 
hướng dẫn của giảng viên chuyên trách và cán bộ kiểm huấn cơ sở, sinh viên vận dụng tiến 
trình công tác xã hội nhóm giúp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề  cho nhóm đối tượng 
cụ thể.  Kết thúc đợt thực hành, sinh viên hoàn thành báo cáo và trình bày kết quả dưới sự 
hướng dẫn và đánh giá của hội đồng.  
3. Mục tiêu học phần 
3.1.  Mục tiêu chung 

Trên cơ sở vận dụng tiến trình , kỹ năng, kỹ thuật của phương pháp công tác xã hội 
nhóm  người học thực hành can thiệp cho nhóm đối tượng  trong thực tiễn từ đó giúp 
sinh viên hình thành năng lực  thực hành, nghiên cứu  công tác xã hội nhóm.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Người học có năng lực thực hành phương pháp công tác xã hội nhóm với nhóm 
đối tượng cụ thể trong thực tiễn 
CO2: Có khả năng thực  hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu về công tác xã hội nhóm  
CO3: Áp dụng sự hiểu biết về chính sách, phát triển và phân tích chương trình/dịch vụ 
vào việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho nhóm đối tượng  
CO4: Có  thái độ thực hành nghiêm túc,  tích cực, bước đầu thể hiện  tác phong, phẩm 
chất của nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, tuân thủ quy điều đạo đức trong thực 
hành công tác xã hội với nhóm đối tượng cụ thể .   

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ của 

PIs 

CLO 1 

Vận dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học trong 
quá trình thực hành công tác xã hội nhóm  (Xây dựng 
được khung lý thuyết về vấn đề của nhóm; thiết kế được 
công cụ để lượng giá kết quả của hoạt động can thiệp; đề 
xuất được các khuyến nghị để hoạt động thực hành nhóm 
hiệu quả hơn) 

PI 1-4 

R 

CLO 2 Vận dụng được tiến trình công tác xã hội nhóm nhằm 
nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho nhóm đối tượng  

PI3.1 M,A 
PI3.2 M,A 
PI3.3 R,A 
PI3.4 R 

CLO 3 Thông qua quá trình tương tác nhóm giúp phát triển kỹ năng 
làm việc nhóm  

PI6.1 M,A 

CLO 4 Sử dụng tối ưu các phương tiện giao tiếp phù hợp với bối 
cảnh, đối tượng giao tiếp cụ thể và có ứng xử phù hợp với 
quy định về văn hóa giao tiếp tại cơ sở thực hành 

PI6.2 
 

R 

CLO 5  Có ý thức vận dụng các quy tắc đạo đức nghề công tác 
xã hội trong thực hành công tác xã hội nhóm PI 8.1 R 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 

PLO3 PLO6 

PLO7 PLO8 

  PI 1-4 
Pi3.1 Pi3.2 Pi3.3 Pi3.4 

 

PI6.1 

 

PI 6.2 

 
 PI 8.1 

CLO 1  R         

CLO 2   M,A M,A R,A R     

CLO 3       M,A    
CLO4        R   
CLO5          R 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 
Bài đánh giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá 

trình 

A1.1. Thái độ 
học tập 

P1.1. Đánh 
giá chuyên 
cần  

 

R1 W1.1 
100% 

W1 
20% 

CLO 
1,2,3,4,

5 

A2. Đánh 
giá giữa 

kỳ 

Nhật ký P2.1.Nhật ký R8 

W2.1 
100% 

W2 
30% CLO 

2,3 

A3. Đánh 
giá cuối 

kỳ 

Bài báo cáo 
P3.1. Bài báo 

cáo 
      R7 

W3.1 
100% 

W3 
50% CLO 2,3 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(15 tiết/ 
Tuần) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
1 
/TH 2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp học tập 

Tuần 1 Giai đoạn 1: Định hướng thực 
hành 
- Ở giai đoạn định hướng thực 
hành, sinh viên được cung cấp 
những thông tin sau: 
+ Tổ chức đoàn thực hành bao 
gồm danh sách đoàn, địa điểm 
và thời gian thực hành, kế 
hoạch, mục tiêu, nội dung và 
các hoạt động thực hành 
+ Quy chế, quy định thực hành 
+ Quy định về viết nhật ký và 
báo cáo thực hành 
+ Đánh giá thực hành 
- Tìm hiểu sơ bộ về  cơ sở 
thực hành, tìm hiểu những 
thông tin cơ bản về cơ sở (cơ 
cấu, chính sách, các hoạt động 
giúp đỡ, lịch hoạt động của đối 
tượng, thời gian cho phép tiếp 
xúc với đối tượng, những đối 
tượng có nhiều vấn đề, khó 
khăn chưa được can thiệp ...) 
- Chuẩn bị hồ sơ thực hành 
 

0/0/15 Hướng 
dẫn kế 
hoạch, 
Thảo 
luận 

-Nắm được 
thông tin về 
cơ sở thực 
hành  
Làm quen, 
thiết lập mối 
quan hệ ban 
đầu với 
những 
người liên 
quan 
Lập kế 
hoạch ban 
đầu tại cơ sở 
và gửi GV 
kiểm huấn 
- Nắm được 
thông tin 
ban đầu về 
lớp/ nhóm 
Đọc tài liệu 
[1], [4], [6] 

A1.1
, 
A1.2  
 

CLO 1, 
4 

 Giai đoạn 2: Thực hành tại 
cơ sở 

     

 Tuần 2 Tiếp cận, làm quen, thiết lập 
mối quan hệ với cơ sở thực 
hành 
2.1.1.Tham quan, tìm hiểu về 
cơ sở thực hành 
2.1.2.Thiết lập được mối quan 
hệ tốt đẹp, tin cậy với cơ sở/ 
đơn vị có đối tượng thực hành 
2.1.3.Tìm hiểu về đơn vị 
(lớp/nhóm) có đối tượng SV 
muốn thực hành 
2.1.4.Lựa chọn được đối tượng 

0/0/5 Thảo 
luận 
nhóm/ 
Đánhgiá 
nhật ký 

Làm quen, 
thiết lập mối 
quan hệ ban 
đầu với 
những người 
liên quan 
Lập kế 
hoạch ban 
đầu tại cơ sở 
và gửi GV 
kiểm huấn 
Nắm được 

A1.1
, 
A1.2  
 

CLO 
1,2,, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(15 tiết/ 
Tuần) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
1 
/TH 2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

muốn thực hành 
 

thông tin 
ban đầu về 
lớp/ nhóm 
Đọc tài liệu 
[1], [2] 

 Tuần 2 
(tt) 

Chuẩn bị và thành lập nhóm 
1. Xác định mục đích hỗ trợ 
nhóm 
2. Đánh giá khả năng thành 
lập nhóm 
3. Tuyển chọn thành viên  
4. Thống nhất nhóm  
5. Đề xuất thành lập nhóm 

0/0/5 Đàm 
thoại/Thả
o luận 
nhóm/ 
Đánhgiá 
nhật ký/ 
 

-Viết được 
đề xuất 
thành lập 
nhóm 
- Bản đánh 
giá khả năng 
tham gia của 
các nhóm 
viên 
- Bản đánh 
giá khả năng 
các nguồn 
lực hỗ trợ 
nhóm 
Đọc tài liệu 
[2], [3] 

 CLO 1, 
2,3 
 

Tuần 3 Nhóm bắt đầu hoạt động 
Giới thiệu các thành viên  
2. Xây dựng mục tiêu nhóm 
3. Thảo luận các nội quy và 
nguyên tắc nhóm 
4. Dự đoán các trở ngại 

0/0/5 Đàm 
thoại/ 
Thảo 
luận 
nhóm/ 
Đánhgiá 
nhật ký/ 
Quan sát 
hoạt 
động của 
nhóm 
sinh viên  

Vẽ sơ đồ 
tương tác 
nhóm 
- Xây dựng 
bản kế 
hoạch  trợ 
giúp (theo 
mẫu) 
Đọc tài liệu 
[2], [3] 

 CLO 
1,2,3,4 
 

  Tuần 3  
(tt) 

Can thiệp – thực hiện nhiệm 
vụ 
1. Chuẩn bị các buổi trị 
liệu/làm việc nhóm 
2. Tổ chức các bước can 
thiệp/ thực hiện nhiệm vụ 

0/0/5 Đàm 
thoại/ 
Thảo 
luận 
nhóm/ 
Đánhgiá 
nhật ký/ 
Quan sát 
các buổi 
sinh hoạt 
nhóm 

Viết phúc 
trình, xin 
ý kiến của 
kiểm huấn 
viên kịp 
thời sau 
mỗi lần 
ghi chép. 
- Vẽ và 
phân tích sơ 
đồ tương tác  
Đọc tài 

 CLO 
1,2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(15 tiết/ 
Tuần) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
1 
/TH 2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

liệu [2], 
[3] 

 Tuần 4  Lượng giá và kết thúc 
Lượng giá   
2.    Kết thúc 

 0/0/5 Đàm 
thoại/ 
Thảo 
luận 
nhóm/ 
Đánhgiá 
nhật ký/ 
Quan sát 

-Lượng giá 
được kết 
quả  
- Ổn định 
tâm lý, cùng 
nhóm đối 
tượng 
- Xây dựng 
kế hoạch 
phát triển 
nhóm trong 
tương lai 
Đọc tài liệu 
[2], [3] 

 1,2,3,4 

Tuần 4 
(tt) 

Viết báo cáo và trình bày kết 
quả  
- SV phân tích và xử lý dữ liệu 
thu thập được dựa trên những 
minh chứng và viết báo cáo 
thực hành theo hướng dẫn. 
- Hoàn thành báo cáo kết quả 
thực hành (báo cáo tổng hợp, 
báo cáo tóm tắt trước hội 
đồng, nhật ký) 
- Trình bày kết quả báo cáo 
thực hành  
- Một số tiêu chí đánh giá  cụ 
thể:  

Đánh giá (Assessment): Tình 
trạng, vấn đề, điểm mạnh của 
thân chủ cũng như sự ảnh 
hưởng của các yếu tố thuộc về 
môi trường.  
Xây dựng quan hệ và giao tiếp 
(Relationship Building and 
Communication): Thiết lập và 
duy trì mối quan hệ giúp đỡ đối 
với thân chủ, giao tiếp hiệu quả 
với thân chủ.  
Xác lập mục tiêu và lên kế hoạch 
can thiệp (Goal Planning and 
Intervention): Nghiên cứu và áp 
dụng các phương thức/mô hình 
trị liệu/can thiệp khác nhau.  
Chính sách (Policy): Áp dụng 
sự hiểu biết về chính sách, phát 

0/0/5 Đàm 
thoại/  
Đánhgiá 
sản phẩm 
- Thang 
đo dùng 
cho đánh 
giá: 1 : 
không thể 
chấp nhận 
(không 
bao giờ 
hoặc hiếm 
khi đáp 
ứng); 2 : 
cần cải 
tiến (đáp 
ứng 
không 
nhất 
quán); 3 : 
tốt (đáp 
ứng hầu 
hết);    4 : 
rất tốt 
(đáp ứng 
hết và 
nhất 
quán); 5 : 
xuất sắc 
(đáp ứng 
vượt trội) 
và 6: 
không áp 
dụng 
được cho 

- Bản báo 
cáo phản 
ánh được 
đầy đủ 
những kỹ 
thuật và 
phương 
pháp thu 
thập dữ liệu, 
lý thuyết áp 
dụng, kỹ 
năng và 
cách tiếp 
cận trong 
công tác xã 
hội khi làm 
việc với 
nhóm. 
- Sự thay 
đổi về kiến 
thức, kỹ 
năng, thái 
độ đối với 
sinh viên 
Đọc tài liệu 
[1], [4], [5]. 

 1,2,3 
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Tuần/ 
Buổi 
(15 tiết/ 
Tuần) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
1 
/TH 2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

triển và phân tích chương 
trình/dịch vụ vào việc cung cấp 
dịch vụ cho thân chủ.  
Hành vi chuyên nghiệp 
(Professional Behavior): Làm 
việc chăm chỉ và có tinh thần 
trách nhiệm nhằm đáp ứng các 
yêu cầu của công việc, yêu cầu 
của tổ chức và cộng đồng.  
Lượng giá (Evaluation): Lượng 
giá sự tiến triển của thân chủ 
và tính hiệu quả của thực hành.  
Tự nhận thức (Self-knowledge): 
Thể hiện được sự tự nhận thức 
trong mối quan hệ với thân chủ, 
với các bạn sinh viên cùng thực 
tập, với các chuyên gia và 
NVXH tại cơ sở, ở cộng đồng; 
và dùng sự tự nhận thức này 
thúc đẩy bản thân phát triển 
nghề nghiệp.  
Kiểm huấn (Supervision): Phát 
triển bản sắc nghề nghiệp và kỹ 
năng thực hành chuyên nghiệp 
thông qua kiểm huấn.  
Đạo đức (Ethics): Thể hiện 
được sự cam kết tôn trọng và 
tuân thủ các giá trị và chuẩn 
đạo đức nghề công tác xã hội. 
 

 

tiêu chí.  
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8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1  Lê Thị Lâm 2019 Kế hoạch thực hành công tác 
xã hội nhóm 

Tài liệu lưu 
hành nội bộ 

2 Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

2011 Công tác xã hội nhóm Giáo trình 
trường Đại 

học Lao động 
-Xã hội 

3 Nguyễn Thị Thái Lan 2008 Giáo trình Công tác xã hội 
nhóm 

NXB Lao 
động – xã hội 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, giáo trình tham khảo 

4  Đại học lao động xã hội  Hướng dẫn thực hành công tác 
xã hội cá nhân và nhóm 

  

5 Đại học Khoa học xã hội 
và nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

 Hướng dẫn thực hành công tác 
xã hội cá nhân và nhóm 

 

6 Nguyễn Thị Kim Hoa 
(chủ biên) 

2012 Sổ tay công tác xã hội  NXB Đại học 
quốc gia 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

    
Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

 A1, A5, A6, B3 Máy tính, bảng chiếu, 
phấn, bảng, micro 1 Tất cả các bài học 

                                                                  
Đà Nẵng, ngày  22 tháng 07 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Lê Thị Lâm 
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35/Phát triển cộng đồng 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học       Ngành: Công tác xã hội         Mã số: 77601011 
 Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Phát triển cộng đồng 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) COMMUNITY DEVELOPMENT 
1.3 Mã học phần: 32031049 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  
- Lý thuyết: 30 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết 
- Tự học: 90 tiết 
1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Hà Văn Hoàng 

(hvhoang@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:  
1.8 Loại học phần: 

 
☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
 2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Phát triển cộng đồng cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống 
những kiến thức cơ bản về cộng đồng, phát triển cộng đồng; Đây là học phần thuộc 
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kiến thức bổ trợ trong khối kiến thức chuyên ngành, thông qua đó sinh viên hình thành 
các kỹ năng nhận diện, đánh giá vấn đề cộng đồng, lên các ý tưởng, dự án đầu tư để 
biến cộng đồng từ chỗ yếu kém trở thành cộng đồng phát triển tự lực. Học phần bao 
gồm các nội dung chính như: Tổng quan về tổ chức và phát triển cộng đồng; Tác viên 
phát triển cộng đồng, Tiến trình phát triển cộng đồng, Một số hoạt động  và các 
phương pháp sử dụng trong phát triển cộng đồng.  

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

 Giúp cho người học có kiến thức cơ bản về cộng đồng, phát triển cộng đồng, 
thông qua đó người học hình thành các kỹ năng nhận diện, đánh giá vấn đề cộng đồng, 
hỗ trợ xây dựng các kế hoạch để cộng đồng từ chỗ yếu kém trở thành cộng đồng phát 
triển tự lực.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Người học có kiến thức khái quát về cộng đồng, phát triển cộng đồng, 

tiến trình phát triển cộng đồng và vai trò của tác viên cộng đồng. 
- CO2: Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích xã hội, vận dụng một số phương 

pháp và kỹ năng cơ bản làm việc theo nhóm trong thực hành phát triển cộng đồng 
hướng đến phân tích, lựa chọn cách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến đời 
sống của cá nhân, nhóm, cộng đồng xã hội. 

- CO3: Nhận ra được tầm quan trọng của môn học đối với nhân viên công tác 
xã hội, hình thành ý thức nghề nghiệp hướng đến sự phát triển của xã hội. 
 4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

của PIs 

CLO 1 

Phân tích những vấn đề cơ bản về cộng đồng, 
phát triển cộng đồng; tiến trình phát triển cộng 
đồng; các nguyên tắc làm việc, vai trò và phẩm 
chất đạo đức của tác viên cộng đồng.  

PI1.2 R,A 

CLO 2 
Vận dụng được tiến trình phát triển cộng đồng 
để phân tích tình hình cộng đồng, xây dựng kế 
hoạch triển khai các hoạt động cộng đồng. 

PI3.1 
PI3.2 

R 

CLO 3 
Vận dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, làm 
việc nhóm, ghi chép và thu thập thông tin… 

PI6.1 R 

CLO 4 Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy định 
về đạo đức nghề công tác xã hội tại nơi học tập 
và làm việc 

PI8.1 R 

 5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học 
phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 
PLO4 

PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2  PI3.1 PI3.2 
 

 PI6.1  PI8.1 

CLO1  
R,A         

CLO2  
  R      

CLO3 
      R   

CLO4 
        R 

 6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. 
Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gia
n 
tham dự buổi 
học bắt buộc. 

 

P1.1. Điểm 
danh hàng 
ngày 
 

R1 W1.1 
50% 

 
 
 
 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4 

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích
 cự
c chuẩn bị 
bài và tham 
gia các hoạt 
động 

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh 
giá 
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4 
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trong giờ học 

A2. 
Đánh 
giá 
giữa kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày tại 
lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 2, 
3 

A3. 
Đánh 
giá 
cuối kỳ 

A3.1 Kiểm 
tra cuối kỳ 

P3.1. Tự luận R4 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3 

 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

 7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

 Chương 1: 
MỘT SỐ VẤN 
ĐỀ CƠ BẢN 
VỀ PHÁT 
TRIỂN CỘNG 
ĐỒNG 
1.1. Một số vấn 
đề chung về 
cộng đồng 
1.1.1. Khái 
niệm cộng đồng 

1.1.2. Vai trò 

của cộng đồng 
1.1.3. Các yếu 

tố cấu thành 

cộng đồng 

1.1.4. Cộng 
đồng ở Việt 

2/1/0 Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Đọc: [1], tr 
10-40 
- Yêu cầu: 
1/ Vai trò của 
cộng đồng thể 
hiện như thế 
nào? 
2/ Trình bày 
đặc điểm cộng 
đồng đô thị và 
nông thôn ở 
Việt Nam 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Nam  
2 1.2. Vấn đề 

cộng đồng  
1.2.1. Khái 

niệm vấn đề 

cộng đồng 
1.2.2. Nguồn 

gốc vấn đề 

cộng đồng 

1.2.3. Phân loại 
vấn đề cộng 

đồng 

 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Đọc: [1], tr 
(41-62) 
[2] (42-47) 
- Trả lời 
Nguồn gốc 
vấn đề cộng 
đồng 
Thảo luận 
nhóm (Minh 
họa bằng hình 
ảnh và số liệu 
cụ thể) 
1/ Tìm hiểu 
những vấn đề 
nảy sinh ở 
cộng đồng 
hiện nay? 
2/ Phân tích 
nguyên nhân 
của vấn đề 
cộng đồng? 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 

3 1.3. Một số vấn 
đề về Phát triển 
cộng đồng 
1.3.1. Khái 

niệm phát triển 
cộng đồng 

- Phát triển 
cộng đồng 
- Tổ chức cộng 
đồng 
- PTCĐ như 
một môn khoa 
học 
- PTCĐ là một 

3/0/0 Thuyết trình 
Thảo luận 
nhóm 
Vấn đáp 

- Vấn đáp 
- Lắng nghe 
- Đọc: [1], tr. 
62-84 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nghề  
1.3.2. Lịch sử 

phát triển cộng 

đồng 

1.3.3. Mục tiêu  
và ý nghĩa của 

phát triển cộng 

đồng 
4 1.3.4. Các yếu 

tố của phát 
triển cộng đồng 
1.3.5. Nguyên 
tắc của phát 
triển cộng đồng 
 

3/0/0 Thuyết trình 
Thảo luận 
nhóm 
Vấn đáp 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Đọc: [1], tr 
(115-129) 
[2] (7-36), 
(48-63) 
- Thảo luận: 
 Phân tích các 
nguyên tắc 
của phát triển 
cộng đồng? 
Trong các 
nguyên tắc 
phát triển 
cộng đồng, 
nguyên tắc 
nào là quan 
trọng nhất? Vì 
sao? 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
1, 2, 3 

5 1.4. Tác viên 
cộng đồng 
1.4.1. Khái 
niệm 
1.4.2. Vai trò 
của tác viên 
cộng đồng 
1.4.3. Yêu cầu 
đối với tác viên 
cộng đồng 

2/1/0 Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm 
Vấn đáp 

- Đọc: [2], 
tr.48-63 
- Lắng nghe 
- Trả lời 
- Yêu cầu: 
1/ Xác định 
vai trò của tác 
viên cộng 
đồng 
2/ Xác định 
các kiến thức, 
kỹ năng, 
phẩm chất cần 
có của tác 

A1.1, 
A1.2 
 
  
 

CLO 
1,2, 3 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

viên cộng 
đồng 

6 Chương 2: 
TIẾN TRÌNH 
PHÁT TRIỂN 
CỘNG ĐỒNG 
2.1. Khái quát 
về tiến trình 
phát triển cộng 
đồng 
2.2. Các bước 
trong tiến trình 
phát triển cộng 
đồng 
2.2.1. Lựa chọn 

cộng đồng 

2.2.2. Hội nhập 

cộng đồng 

3/0/0 Thuyết trình 
Thảo luận 
nhóm 
Vấn đáp 
Thực hành 
nhóm 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Đọc: [1], tr 
(84-87), [2] tr 
(64-105) 
- Yêu cầu 
Vận dụng 
thực tiễn ở địa 
phương để vẽ 
chân dung 
một cộng 
đồng với các 
ranh giới cụ 
thể  
 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
1,2,3 

7 2.2.3. Tìm hiểu 

và phân tích 

cộng đồng 

- Hướng dẫn sử 
dụng công cụ 
PRA để phân 
tích cộng đồng. 
2.2.4. Lựa chọn 
người có khả 

năng lãnh đạo, 

xây dựng, bồi 

dưỡng/ tập 
huấn các nhóm 

nòng cốt 

2.2.5. Thành 

lập Ban đại 
diện/ Ban dự án 

phát triển cộng 

đồng 

 
 

2/1/0 Thuyết trình 
Thảo luận 
nhóm 
Vấn đáp 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Đọc: [1], tr 
(84-87), [2] tr 
(64-105) 
- Đọc: [1], tr 
(195-203) 
[2] (112-146) 
- Yêu cầu 
1/ Xác định 
các nội dung 
cần tìm hiểu 
tại cộng đồng 
2/ Tìm hiểu 
những nội 
dung trên 
bằng phương 
pháp nào? 
3/ Những khó 
khăn trong 
việc tìm hiểu, 
phân tích nhu 
cầu của một 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
1,2,3 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

cộng đồng ở 
vùng dân tộc 
thiểu số trong 
tiến trình phát 
triển cộng 
đồng? 

8 KIỂM TRA 
GIỮA KỲ 

 GV chia lớp 
thành các 
nhóm và giao 
nội dung 

Các nhóm 
thảo luận và 
thuyết trình 
trước lớp 

A2.1 CLO 
1,2,3 

9 THỰC HÀNH 
TẠI CỘNG 
ĐỒNG  
Tìm hiểu cộng 
đồng và vẽ 
được lược sử 
cộng đồng, bản 
đồ cộng đồng 

0/3/0 Chia lớp 
thành các 
nhóm nhỏ 

SV thực hiện 
theo yêu cầu 
của GV và 
trình bày 
thuyết trình 
kết quả 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
1,2,3 

10 2.2.6. Lập kế 
hoạch, chương 

trình phát triển 

cộng đồng. 

2.2.7. Vận 
động, phát huy 

tiềm năng nhóm 

– Củng cố tổ 

chức. Liên kết 
các nhóm hành 

động 

2.2.8. Rút kinh 

– Lượng giá 
các chương 

trình hành động 

và sự phát triển 

của các nhóm 
2.2.9. Giai 

đoạn chuyển 

giao và rút lui  

3/0/0 Thuyết trình 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Đọc: [1], tr 
(84-87), [2] tr 
(64-105) 
 

A1.1. 
A1.2. 
 

CLO 
1, 2, 
3,4 

11 Chương 3: SỰ 3/0/0 Thuyết trình 
Vấn đáp 

- Thảo luận A1.1. 
A1.2. 

CLO1, 
2, 3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

THAM GIA 
TRONG PHÁT 
TRIỂN CỘNG 
ĐỒNG VÀ 
PHƯƠNG 
PHÁP TIẾP 
CẬN PHÁT 
TRIỂN CỘNG 
ĐỒNG DỰA 
VÀO NỘI 
LỰC  
3.1. Sự tham 
gia trong phát 
triển cộng đồng 
3.1.1. Định 

nghĩa, sự cần 

thiết của sự 
tham gia 

3.1.2. Các bên 

tham gia trong 

phát triển cộng 
đồng 

3.1.3. Hình 

thức và mức độ 

của sự tham gia 
3.1.4 Vai trò 

của các tổ chức 

và cộng đồng 

địa phương 
trong phát triển 

cộng đồng 

3.1.6. Những 

lợi ích và cản 
trở trong việc 

huy động sự 

tham gia của 

người dân vào 
các hoạt động 

 - Lắng nghe 
- Trả lời 
- Đọc: [1], tr 
(195-203) 
- Thực hành 
1/ Tầm quan 
trọng của sự 
tham gia trong 
phát triển 
cộng đồng. 
2/ Phân tích 
vai trò của các 
tổ chức và 
cộng đồng địa 

phương trong 

phát triển 

cộng đồng. 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

phát triển cộng 
đồng 
3.2. Phương 
pháp tiếp cận 
phát triển cộng 
đồng dựa vào 
nội lực – 
Phương pháp 
ABCD 
3.2.1. Giới 
thiệu tổng quan 

về ABCD – một 

cách tiếp cận 

khác của phát 
triển 

Thuyết trình 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Trả lời 
- Đọc: [1], tr 
(195-203) 
 

A1.1. 
A1.2. 
 

CLO1, 
2, 3,4 

12 3.2.2. Khám 

phá nguồn lực 

và cơ hội phát 
triển 

1/2/0 Thuyết trình 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Trả lời 
- Đọc: [1], tr 
(195-203) 
- Yêu cầu 
1/ Cách thức 
khai thác 
nguồn lực 
cộng đồng? 
2/ Lập sơ đồ 
nguồn lực 
cộng đồng 

A1.1. 
A1.2. 
 

CLO1, 
2, 3,4 

13 Chương 4: 
MỘT SỐ 
HOẠT ĐỘNG 
TRONG PHÁT 
TRIỂN CỘNG 
ĐỒNG 
3.1. Truyền 
thông trong 
cộng đồng 
3.1.1. Khái 

1/ 2/0 Thuyết trình 
Sắm vai 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Sắm vai  
- Đọc: [1], tr 
(137-150) 
[2] (147-164) 
- Thực hành 
Sinh viên 
đóng vai tác 
viên cộng 

A1.1. 
A2.1. 
 
  

CLO 
1, 2, 3, 
4 



 
347 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

niệm 
3.1.2. Các hình 

thức tuyên 

truyền 

3.1.3. Các bước 
thực hiện tuyên 
truyền tại cộng 

đồng 

đồng thực 
hiện một buổi 
tuyên truyền 
tại cộng đồng. 
 

14 3.2. Tổ chức 
họp dân 
3.2.1. Khái 

niệm 

3.2.2. Mục đích 

họp dân 
3.2.3. Các bước 

tổ chức họp 

dân 

1/ 2/0 Thuyết trình 
Thảo luận 
nhóm 
Vấn đáp 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Sắm vai  
- Đọc: [1], tr 
(137-150) 
[2] (147-164) 
- Thực hành 
Thực hành 
một buổi họp 
dân với mục 
đích xác định 
vấn đề ưu tiên 
để phát triển 
cộng đồng 
 

A1.1. 
A2.1. 
  

CLO 
1, 2, 3, 
4 

15 3.3. Giáo dục 
cộng đồng 
3.3.1. Khái 

niệm 

3.3.2. Mục đích  
3.3.3. Các bước 

tổ chức buổi 

giáo dục cộng 

đồng  

1/ 2/0 Thuyết trình 
Thảo luận 
nhóm 
Vấn đáp 

- Thảo luận 
- Lắng nghe 
- Sắm vai  
- Đọc: [1], tr 
(137-150) 
[2] (147-164) 
- Thực hành 
Sinh viên xây 
dựng kế 
hoạch tổ chức 
buổi giáo dục 
cộng đồng 

A1.1. 
A2.1. 
 
  

CLO 
1, 2, 3, 
4 

16 Hướng dẫn ôn 
tập 

3/0/0 Giải đáp Hỏi – trả lời 
Ghi chép nội 
dung 
Làm đề cương 

A1.1. 
A1.2 

CLO 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

ôn tập 
17 THI CUỐI KỲ  Thi tự luận  A3.1 CLO 

1, 2, 3, 
4 

 8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 
hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Nguyễn Kim Liên  2010 Giáo trình Phát triển cộng 

đồng 
NXB Lao 
động – xã 
hội 

2 Nguyễn Trung Hải 2016 Giáo trình Phát triển cộng 
đồng 

NXB Dân 
Trí 

Sách, giáo trình tham khảo 

3 
 

Nguyễn Thị Oanh 1995 Phát triển cộng đồng Đại học Mở 
- bán công 
TP Hồ Chí 
Minh 

4 Nguyễn Ngọc Lâm  2009 Phương pháp khảo sát nhanh 
có sự tham gia 

Đại học Mở 
- bán công 
TP Hồ Chí 
Minh 

5 Trần Đình Tuấn 2010 Công tác xã hội - Lý thuyết 
và thực hành 

NXB ĐHQG 
Hà Nội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 
nhật 

1 
Tài liệu Phát triển 
cộng đồng 

https://congtacxahoi.com.vn/tai-lieu-
huong-dan-hoc-tap-mon-phat-trien-
cong-dong/ 

15/10/2016 

2    

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 
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 Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

học/Chương  

1 Các phòng học A5, B3 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

     

 
 Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Phạm Thị Kiều Duyên 
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36/ Thực hành Phát triển cộng đồng 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Thực hành Phát triển cộng đồng 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) PRACTICE OF COMMUNITY 

DEVELOPMENT 

1.3 Mã học phần: 32041811 
1.4. Số tín chỉ: 4TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 tiết  
- Bài tập/Thảo luận: 0 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 120 tiết  
- Tự học: 240 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

(nthphuong@ued.udn.vn) 
TS. Hà Văn Hoàng 
(hvhoang@ued.udn.vn) 
TS. Lê Thị Lâm 
(ltlam@ued.udn.vn) 
ThS. Bùi Đình Tuân 
(bdtuan@ued.udn.vn) 
ThS. Trịnh Thị Nguyệt 
(ttnguyet@ued.udn.vn) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Phát triển cộng đồng 
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:   
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1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
 2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Thực hành phát triển cộng đồng hướng đến việc tổ chức cho sinh viên 
thực hành các kiến thức và kỹ năng cơ bản, vận dụng tiến trình tổ chức và phát triển 
cộng đồng tại một cộng đồng cụ thể. 

3. Mục tiêu học phần 
 3.1. Mục tiêu chung 

Thực hành Phát triển cộng đồng là một học phần trang bị cho người học những 
kiến thức, kỹ năng cơ bản về tiếp cận cộng đồng, những vấn đề của cộng đồng. Qua 
đó, sinh viên hình thành được kỹ năng chuyên nghiệp để làm việc với cộng đồng, xây 
dựng các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển cộng đồng, đồng thời giáo dục, bối 
dưỡng cho người học những tình cảm, ý thức trách nhiệm vì một xã hội phát triển tiến 
độ. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Vận dụng những kiến thức nền tảng về cộng đồng, phát triển cộng đồng và 

tiến trình tổ chức và phát triển cộng đồng để đánh giá vấn đề khó khăn của cộng đồng, 
cùng cộng đồng lên kế hoạch phát triển 

CO2: Vận dụng được những kỹ năng chuyên môn về phát triển cộng đồng (kỹ 
năng hội nhập và làm việc với cộng đồng; xây dựng hồ sơ cộng đồng; nhận diện nhu 
cầu, vấn đề và thế mạnh của cộng đồng; truyền thông giao tiếp; tạo sự tham gia; tổ 
chức và lên kế hoạch….).  

CO3: Hình thành thái độ nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, tác phong và phẩm 
chất của nhân viên công tác xã hội. Thực hành nghề theo quy điều đạo đức để trở 
thành nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. 
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4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

của PIs 

CLO 1 

Vận dụng được tiến trình phát triển cộng đồng để 
phân tích tình hình cộng đồng, tổ chức triển khai 
các hoạt động cộng đồng và đề xuất giải pháp giải 
quyết các vấn đề của cộng đồng. 

PI3.1 
PI3.2 
PI3.4 

M,A 
R,A 
R 

CLO 2 
Thực hiện việc biện hộ, vận động kết nối các nguồn 
lực để giải quyết các vấn đề của cộng đồng 

PI4.2 R 

CLO 3 
Sử dụng thành thạo các công cụ đánh giá cộng 
đồng có sự tham gia của người dân  

PI3.3 R,A 

  CLO 4 Rèn luyện hiệu quả những kỹ năng chuyên môn khi 
làm việc với cộng đồng như truyền thông giao tiếp, 
thiết lập mối quan hệ, họp dân, … 

PI6.1 R 

  CLO 5 Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy định về 
văn hóa giao tiếp, quy điều đạo đức nghề công tác 
xã hội tại nơi học tập và làm việc 

PI8.1 
PI8.4 

R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn 
đầu ra 
học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

  PI3.1 PI3.2 PI3.3 PI3.4 PI4.2  PI6.1  PI8.1 PI8.4 

CLO 1   M,A R,A  R       

CLO 2       R      

CLO 3     R,A        

CLO 4         R    

CLO 5           R R 
6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
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Thành 
phần 
đánh 
giá 

Bài đánh 
giá 

Phương 
pháp 
đánh giá 

Tiêu 
chí 
Rubric 

Trọng 
số bài 
đánh 
giá 
(%) 

Trọng 
số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thái 
độ học tập 

P1.1. Đánh giá 
chuyên cần  
 

R1 W1.1 
100% 

W1 0.2 CLO1 

A2. Đánh 
giá hoạt 
động 

A2.1. Hoạt 
động trong đợt 
thực hành 

P2.1. Kế  hoạch 
tổ  chức và 
thực hiện hoạt 
động  trong quá 
trình thực hành 
(nhật ký cá 
nhân) 

R8 W2.1 
100% 

W2 0.3 CLO 2, 
3,4,5 

A3. Đánh 
giá cuối 
đợt thực 
hành 

A3.1. Bài thu 
hoạch 

P3.1. Bài thu 
hoạch nhóm sau 
đợt thực hành 
phát triển cộng 
đồng 

R7 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
3t/tuần 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Phương pháp 
học tập 

Tuần 1 PHẦN 1: HƯỚNG 
DẪN TRƯỚC KHI ĐI 
THỰC HÀNH TẠI 
CỘNG ĐỒNG 
 

1.1. Hệ thống kiến 
thức, kỹ năng 

0/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn 
đáp 

- Lắng nghe  
- Nghiên cứu 

kỹ kế 
hoạch, các 
biểu mẫu 
cần dùng 
trong quá 
trình thực tế 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1  
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Tuần/ 
3t/tuần 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

1.2. Phổ biến kế 
hoạch thực 
hành 

1.2.1. Mục đích, 

yêu cầu 
1.2.2. Hình thức tổ 

chức 

1.2.3. Thời gian, 

địa điểm 
1.2.4. Nội dung, 

phương pháp 

1.2.5. Công tác 

chuẩn bị 
1.3. Hướng dẫn 

chuyên môn 
1.3.1. Hướng dẫn 

lập kế hoạch 
thực hành  

1.3.2. Hướng dẫn 
triển khai tổ 
chức thực 
hiện kế hoạch 

1.3.3. Hướng dẫn 
viết nhật ký 
và báo cáo 
thực hành 

1.3.4. Giải đáp thắc 
mắc của sinh 
viên 

- Trao đổi với 
giảng viên/ 
sinh viên 

- Chuẩn bị 
các tình 
huống và 
phương án 
giải quyết 
cho đợt đi 
thực hành 

Tuần 2  Phần 2: HOẠT 
ĐỘNG TẠI CỘNG 
ĐỒNG 
2.1. Tiếp cận cộng đồng 
  
 

0/0/30 Hướng 
dẫn, 
giải 
đáp 

- Thiết lập 
mối quan hệ 
tin cậy với 
chính 
quyền, ban 
ngành, cán 
bộ và người 
dân địa 
phương để 
có thể hội 
nhập vào 

A1.1. 
A2.1 

CLO 
1,2,3, 
4,5 
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Tuần/ 
3t/tuần 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

cộng đồng 
nơi sinh 
viên thực 
tập. 

Tuần 3 2.2. Tìm hiểu và phân 
tích cộng đồng 

 

0/0/30 Hướng 
dẫn, 
giải 
đáp 

Hoàn thiện hồ 
sơ cộng đồng 
- Sử dụng các 
công cụ sau 
để khảo sát và 
phân tích tiềm 
lực cộng 
đồng: Vẽ sơ 
đồ Venn; Lát 
cắt cộng 
đồng; Sơ đồ 
tài nguyên 
cộng đồng; 
Lịch mùa vụ; 
Lược sử cộng 
đồng; Sơ đồ 
SWOT. 

A1.1. 
A2.1 

CLO 
1,2,3, 
4,5 
 

Tuần 4 2.4. Xây dựng các hoạt 
động tại cộng đồng 
2.5. Triển khai thực 
hiện các hoạt động tại 
cộng đồng 
 

0/0/30 Hướng 
dẫn, 
giải 
đáp 

- Lên kế 
hoạch phát 
triển để giải 
quyết một vấn 
đề của cộng 
đồng. Và thực 
hiện một vài 
các hoạt động 
tại địa 
phương. 

A1.1. 
A2.1 

CLO 
1,2,3, 
4,5 
 

Tuần 5 2.6. Lượng giá các hoạt 
động cộng đồng 

0/0/30 Hướng 
dẫn, 
giải 
đáp 

- Tổ chức 
hoạt động 
tổng kết và 
chia tay 
cộng đồng. 

A1.1. 
A2.1 

CLO 
1,2,3, 
4,5 
 

Tuần 6 Phần 3: HOẠT ĐỘNG 
SAU THỰC HÀNH    
3.1. Viết bài thu hoạch 
cá nhâ  

0/0/0 Vấn 
đáp 

- Viết bài thu 
hoạch 

- Thuyết trình 
- Trao đổi ý 

kiến, kinh 

A3.1 
 

CLO 
1,2,3, 
4,5 
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Tuần/ 
3t/tuần 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

3.2. Đánh giá kết quả 
thực hành 
3.3. Tổ chức tổng kết 
trình bày, rút kinh 
nghiệm 

nghiệm về 
đợt thực tế 

- Đề xuất với 
Khoa, 
trường 

 

8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Khoa Tâm lý – giáo 

dục 
2020 Kế hoạch thực hành 

phát triển cộng đồng  
Trường Đại học 

Sư phạm – ĐN 
Đà Nẵng 

2 Khoa Tâm lý – giáo 
dục 

2019 Sổ tay thực hành 
công tác xã hội 
(lưu hành nội bộ)  

Trường Đại học 
Sư phạm – ĐN 
Đà Nẵng 

Sách, giáo trình tham khảo 

3 Nguyễn Thị Kim Hoa 
(chủ biên) 

2012 Sổ tay công tác xã hội NXB ĐH Quốc 
gia Hà Nội 

4 Nguyễn Kim Liên  2010 Giáo trình Phát triển 
cộng đồng 

NXB Lao động 
– xã hội 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 
nhật 

1 
Tài liệu Phát triển 
cộng đồng 

https://congtacxahoi.com.vn/tai-lieu-
huong-dan-hoc-tap-mon-phat-trien-
cong-dong/ 

15/10/2016 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 
 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 Giảng đường B3 Loa, máy chiếu 1 Phần 1, 3 

2 
Địa bàn cộng đồng địa 
phương tại Đà Nẵng 

 1-4 Phần 2 
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Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 
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37/ Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành công tác xã hội 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành Công tác xã hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Research Methods in Social Work 
1.3 Mã học phần: 32041603 
1.4. Số tín chỉ: 4TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 1 TC (15 tiết)  
- Tự học: 120 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng  

(Email: hvhoang@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương  

(Email: nthphuong@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng của phương pháp 

nghiên cứu trong công tác xã hội nhằm vận dụng trong hoạt động can thiệp công tác xã 
hội. Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản về nghiên cứu trong công tác 
xã hội như: khái niệm, mục đích, ý nghĩa, thiết kế một cuộc nghiên cứu, các phương 
pháp thu thập thông tin nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính trong nghiên 
cứu của công tác xã hội; phân tích dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu.  
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Mục tiêu của học phần là sinh viên được có được những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản về phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội, thực hiện được một cuộc 
nghiên cứu trong công tác xã hội; trên cơ sở đó, hình thành năng lực vận dụng vào việc 
can thiệp Công tác xã hội; đồng thời, hình thành đạo đức nghiên cứu.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu trong Công tác xã hội 
- CO2: Có kỹ năng thiết kế và thực hiện một nghiên cứu trong Công tác xã hội  
- CO3: Có kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm 
- CO4: Có ý thức đạo đức trong nghiên cứu khoa học. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

của PIs 

CLO1 

Phân tích được mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc đạo đức, các 
loại hình nghiên cứu trong Công tác xã hội, mối quan hệ 
giữa nghiên cứu trong Công tác xã hội với nghiên cứu Xã 
hội học, quy trình của một cuộc nghiên cứu trong công tác 
xã hội 

PI2.1 R,A 

CLO2 Sử dụng được các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu 
trong Công tác xã hội 

PI2.2 R,A 

CLO3 Phân tích được dữ liệu nghiên cứu trong Công tác xã hội 
PI2.3 
PI5.2 
PI5.3 

R 
R 
R 

CLO4 

Bình luận được kết quả nghiên cứu trong Công tác xã hội PI2.4 
PI5.1 
PI7.1 
PI7.2 

R 
R 
R 

R,A 
CLO5 Làm việc nhóm, thuyết trình PI6.1 R 
CLO6 CLO6. Tích cực trau dồi đạo đức nghiên cứu khoa học PI8.1 R 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

(CLOs) 
PIs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 PI2.1 PI2.
2 

PI2.
3 

PI2.
4 

  PI5.1 PI5.
2 

PI5.3 PI6.1 PI7.1 PI7.2 PI8.1 

CLO1  R,A             

CLO2   R,A            

CLO3    R     R R     

CLO4     R   R    R R  

CLO5           R    

CLO6              R 

6. Đánh giá học phần  
 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
 

Thành 
phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời 
gian tham dự 
buổi học bắt 
buộc. 

P1.1. Điểm 
danh theo buổi 
học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,

5,6 

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích
 cực 
chuẩn bị bài 
và tham gia 
các hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1,2,3,4,

5,6 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên 
cần 

R2 W2.1 
10% 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,
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P2.2.Thái độ 
tham gia nhóm 
(Hợp tác nhóm) 

W2.2. 
20% 

5,6 

P2.3. Chất 
lượng sản phẩm 
giao nộp 

W2.3 
50% 

P2.4.Trình bày 
nói 

W2.4 
20% 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Tự luận P2.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W2.1. 
10% 

 

W2 
0.3 

CLO1,2
,3,6 

P2.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W2.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Tiểu luận P3.1. Thực hiện 
nhiệm vụ đầy 
đủ, đúng hạn 

R3.1 
 

W3.1. 
20% 

W3. 
0.3 

CLO 
1,2,3,4,  

P3.2. Nội dung 
sản phẩm đáp 
ứng yêu cầu 

R3.2 W3.2.  
60% 

P3.3. Sử dụng 
công nghệ 
thông tin đáp 
ứng yêu cầu 

R3.3. 
 

W3.3.  
10% 

P3.4. Ý tưởng 
sáng tạo R3.4. 

 

W3.4.  
10% 

A4.1 Đánh giá 
thực hành theo 
cá nhân 

P4.1.Nội dung 
R6.1 

W4.1 
70% 

W4. 
0.2 

CLO 
1,2,3,4,

6 R4.2. Trình bày 
báo cáo rõ ràng R6.2 

W4.2 
20% 

R4.3. Trả lời 
câu hỏi đầy đủ, 
đúng, thuyết 
phục 

R6.3 
W4.3 
10% 

 6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của 
Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2
) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Chương 1. KHÁI 

QUÁT CHUNG VỀ 
NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
1.1. Khái niệm, mục 
đích, ý nghĩa, nguyên 
tắc đạo đức 
1.1.1. Khái niệm  
1.1.2. Mục đích, ý nghĩa 
1.1.3. Nguyên tắc đạo 
đức nghiên cứu trong 
công tác xã hội 
1.2. Các loại hình 
nghiên cứu trong công 
tác xã hội 
1.2.1. Nghiên cứu định 
lượng (Bản chất, trình tự 
tiến hành) 
1.2.2. Nghiên cứu định 
tính (Bản chất, trình tự 
tiến hành) 
1.2.3. Phân biệt nghiên 
cứu định tính và nghiên 
cứu định lượng 

2/1/1 Thuyết 
trình 
 
Thảo luận 
Phát vấn 

Trả lời 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 9-
37)  
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 13-
36) 
 
   

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO1 

2 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 
NGHIÊN CỨU 
TRONG 
1.3. Nghiên cứu trong 
công tác xã hội với 
nghiên cứu xã hội học 

1.3.1. So sánh nghiên cứu 
trong công tác xã hội và 
nghiên cứu xã hội học 
 1.3.2. Mối quan hệ giữa 
nghiên cứu trong công tác 
xã hội và nghiên cứu xã 

2/1/1 Thuyết 
trình 
Thảo luận  
 
Công não 
 

Công não 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 
3 (từ tr. 33-
35; 79-97) 
     
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 1 
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hội học 
1.4. Ứng dụng lý thuyết 
trong nghiên cứu công 
tác xã hội 
1.4.1. Mục đích, vai trò 
của ứng dụng lý thuyết 
trong nghiên cứu công tác 
xã hội 
1.4.2. Cách thức ứng 
dụng lý thuyết trong 
nghiên cứu công tác xã 
hội 
1.4.3. Những điểm chú ý 
ứng dụng lý thuyết trong 
nghiên cứu công tác xã 
hội 

3 Chương 2. THIẾT KẾ 
NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
2.1. Xác định vấn đề 
nghiên cứu 
2.1.1. Các nguyên tắc lựa 
chọn đề tài nghiên cứu 
trong công tác xã hội 
2.1.2. Xác định tên đề tài 
nghiên cứu trong công 
tác xã hội 
2.1.3. Thao tác hóa khái 
niệm 
2.1.4. Xác định lý do 
chọn đề tài, mục tiêu, đối 
tượng, khách thể, câu hỏi 
nghiên cứu 

2/1/1 Thuyết 
trình 

 
Phát vấn 

Thực 
hành  

 
 

Phát vấn 
 
Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 
111-116) 
Tài liệu số 
2 
(từ tr. 43-
51) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 1 

4 

Chương 2. THIẾT KẾ 
NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
2.1. Xác định vấn đề 
nghiên cứu 
2.1.5. Xác định giả 
thuyết khoa học, phạm 
vi, nhiệm vụ nghiên cứu 
2.1.6. Tổng quan vấn đề 
nghiên cứu 

2/1/1 Thuyết 
trình 

 
Vấn đáp 

Thực 
hành  

 
 

Vấn đáp 
 
Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (từ tr. 
111-116) 
Tài liệu số 
2 
(từ tr. 51-
63) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 1,2 
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5 Chương 2. THIẾT KẾ 
NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
2.2. Xây dựng mô hình 
nghiên cứu 
2.2.1. Xác định các biến 
nghiên cứu 

2.2.2. Xây dựng thang đo 
2.2.3. Xây dựng khung lý 

thuyết 
2.2.4. Lựa chọn phương 

pháp thu thập thông tin  

2/1/1 Thuyết 
trình 

 
Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 116-
144) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 51-
63) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO2,4,
5 

6 Chương 2. THIẾT KẾ 
NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI  
2.3. Chọn mẫu nghiên 
cứu 
2.3.1. Khái niệm, mục 
đích 
2.3.2. Chọn mẫu trong 
nghiên cứu định lượng 
2.3. 3. Chọn mẫu trong 
nghiên cứu định tính 

2//1/1 Thuyết 
trình 

 
Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 193-
247) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 63-
72) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,4,
5 

7 Chương 3. PHƯƠNG 
PHÁP THU THẬP 
THÔNG TIN NGHIÊN 
CỨU TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
3.1. Phương pháp thu 
thập thông tin trong 
nghiên cứu định lượng  
3.1.1. Phương pháp trắc 
nghiệm 
3.1.1.1. Khái niệm, đặc 
điểm trắc nghiệm 
3.1.1.2. Phân loại trắc 
nghiệm  
3.1.1.3. Xây dựng và 
thực hiện trắc nghiệm  

2/1/1 Thuyết 
trình 

 
Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 152-
193; 312-
315) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 75-
93) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,4,
5 

8 KIỂM TRA GIỮA KỲ   Tự luận A2.1 CLO1,2 
9 Chương 3. PHƯƠNG 

PHÁP THU THẬP 
THÔNG TIN NGHIÊN 
CỨU TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
3.1.2. Phương pháp 

2/1/1 Thuyết 
trình 

Phát vấn 
Thực 
hành 

Trả lời 
 
Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 343-

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2 
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điều tra bằng bảng hỏi 
 3.1.2.1. Khái quát về 
điều tra bằng bảng hỏi  
 3.1.2.2. Kỹ thuật xây 
dựng bảng hỏi 
3.1.2.3. Quy trình điều 
tra bằng bảng hỏi 

356) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 
173-181) 

10 Chương 3. PHƯƠNG 
PHÁP THU THẬP 
THÔNG TIN NGHIÊN 
CỨU TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
3.1.3. Phương pháp 
thực nghiệm 
3.1.3.1.Đặc điểm của thự
c nghiệm 
3.1.3.2. 
Các loại hình thực 
nghiệm 
3.1.3.3. Quy trình thực 
nghiệm 
3.1.4. Phương pháp 
lượng giá các hoạt động 
3.1.4.1. Đặc điểm, ý 
nghĩa 
3.1.4.2. Các cách thức 
lượng giá 
3.1.4.3. Lưu ý thực hiện 

2/1/1 Thuyết 
trình 

 
Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 363-
369) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 
184-192) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2 

11 Chương 3. PHƯƠNG 
PHÁP THU THẬP 
THÔNG TIN NGHIÊN 
CỨU TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
3.2. Phương pháp thu 
thập thông tin trong 
nghiên cứu định tính  
3.2.1. Phương pháp 
quan sát  
3.2.1.1. Đặc điểm và 
phân loại  
3.2.1.2. Xây dựng kế 
hoạch quan sát 
3.2.1.3. Quy trình quan 
sát  
3.2.2. Phương pháp 
phỏng vấn sâu 
3.2.2.1. Đặc điểm 
phương pháp phỏng vấn 

2/1/1 Thuyết 
trình 

 
Thực 
hành 
 

Thực hành 
Tài liệu số 
1 
(tr. 264-
287; 287-
312) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 
139-153; 
107-139) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2 
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sâu 
3.2.2.2. Thiết kế cuộc 
phỏng vấn sâu  
3.2.2.3. Quy trình và quy 
tắc phỏng vấn sâu 

12 Chương 3. PHƯƠNG 
PHÁP THU THẬP 
THÔNG TIN NGHIÊN 
CỨU TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
3.2.3. Phương pháp 
thảo luận nhóm tập 
trung 
3.2.3.1. Khái niệm, ý 
nghĩa 
 3.2.3.2. Thiết kế cuộc 
thảo luận nhóm tập trung 
3.2.3.3. Quy trình thảo 
luận nhóm tập trung 
3.2.4. Phương pháp 
phân tích tài liệu 
3.2.4.1. Khái niệm, ý 
nghĩa 
3.2.4.2. Phân loại tài liệu 
3.2.4.3. Cách thức phân 
tích tài liệu 

2/1/1 Thuyết 
trình 

Phát vấn 
Thực 
hành 

Phát vấn 
 
Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 325-
343) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 
153-169) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,
6 

13 Chương 3. PHƯƠNG 
PHÁP THU THẬP 
THÔNG TIN NGHIÊN 
CỨU TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
3.2.5. Phương pháp 
phân tích điển cứu 
3.2.5.1. Khái quát về 
điển cứu 
3.2.5.2. Phân loại điển 
cứu 
3.2.5.3. Thiết kế và quy 
trình phân tích điển cứu 

2/1/1 Thuyết 
trình 

Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
5 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,
6 

14 Chương 4. PHÂN 
TÍCH DỮ LIỆU VÀ 
TRÌNH BÀY KẾT 
QUẢ NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI 
4.1.Xử lý và phân tích c
ác dữ liệu định lượng 

 4.1.1. Xử lý các dữ liệu 

2/1/1 Thuyết 
trình 

Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 371-
396) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 
209-217) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO3,4,
6 
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định lượng  
 4.1.2. Phân tích kết quả 
nghiên cứu định lượng 

Tài liệu số 
4 

15 Chương 4. PHÂN 
TÍCH DỮ LIỆU VÀ 
TRÌNH BÀY KẾT 
QUẢ NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI 
4.1.Xử lý và phân tích c
ác dữ liệu định lượng 
(tiếp theo) 

4.1.1. Xử lý các dữ liệu 
định lượng  
 4.1.2. Phân tích kết quả 
nghiên cứu định lượng 

2/1/1 Thuyết 
trình 

 
Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 425-
437) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 
209-217) 
Tài liệu số 
4 

A1.1 
A1.2 
 

CLO3,4,
6 

16 Chương 4. PHÂN 
TÍCH DỮ LIỆU VÀ 
TRÌNH BÀY KẾT 
QUẢ NGHIÊN CỨU 
TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI 

4.2. Xử lý và phân tích c
ác dữ liệu định tính 
4.2.1. Xử lý các dữ liệu 
định tính  
 4.2.2. Phân tích kết quả 
nghiên cứu định tính 
4.3. Trình bày kết 
quả nghiên cứu  

 4.3.1. Quy tắc trình bày 
kết quả nghiên cứu 
 4.3. 2. Cách thức trình 
bày kết quả nghiên cứu  

2/1/1 Thuyết 
trình 

Thực 
hành 

Thực hành 
 
Tài liệu số 
1 (tr. 437-
441) 
 
Tài liệu số 
2 (từ tr. 
217-232) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO3,4,
6 

17 THI KẾT THÚC HỌC 
PHẦN 

  Tiểu luận 
Báo cáo 

A3.1 
A4.1 

CLO 
1,2,3,4,6 
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8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

5  Phạm văn Quyết, 
Nguyễn Quý Thanh 

2016 Phương pháp nghiên cứu xã 

hội học 

NXB ĐHQG 
Hà Nội 

6  Nguyễn Xuân Nghĩa 2016 Phương pháp & Kỹ thuật 
trong nghiên cứu xã hội 

NXB Lao 
động 

Sách, giáo trình tham khảo 
3 Nguyễn Hồi Loan - 

Nguyễn Thị Kim Hoa 
(Đồng chủ biên) 

2015 Giáo trình Công tác xã hội 
đại cương 

NXB ĐHQG 
Hà Nội 

4 Hoàng Trọng, Chu 
Nguyễn Mộng Ngọc 

2008 Phân tích dữ liệu nghiên cứu 
với SPSS tập 1, 2 

NXB Hồng 
Đức  

5 Allen R., Eaarl R. B.   2009 Research Methods for Social 
Word 

Brooks/Cole 

 8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

7  
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học Công tác 
xã hội 

https://congtacxahoi.com.vn/ 10/7/2021 

 
Research Methods in 
Social Work 

https://academic.oup.com/swr/issue 12/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ,  

phần mềm,… 
Số 

lượng 

8  

Các phòng học A5, B3, 
A6, 
 
Phòng máy tính A5 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 
- Phòng máy tính, 
- Phần mềm SPSS, 

01 
 

 Tất cả các bài học 
 
 

 

Chương 4 
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TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ,  

phần mềm,… 
Số 

lượng 
Nvivo 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng 
Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Hà Văn Hoàng 
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38/ Xây dựng và quản lý dự án 
 

UNIVERSITY OF SICENCE AND 
EDUCATION 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

FACULTY OF PSYCHOLOGY-
EDUCATION 

Independence - Freedom - Happiness 

  
UNDERGRADUATE PROGRAM 

 
Training level: undergraduate     Major:  Social Work  Code: 77601011 
Specialization: 

COURSE SYLLABUS 
1. General information 

1.1 Course name (in Vietnamese) Community Project Building and 
Management 

1.2 Course name (In English) 32031995 
1.3 Code: 3credits 
1.4. Number of credits:  
1.5. Time allocation:  

- Theory: 30h 
- Type 1 Practice: 15h 
- Type 2 Practice: 0h 
- Self - study: 90h 

1.6. Lecturers in charge of the course:  
- Main Lecturer: TS. Chu Mạnh Trinh  

mtrinh.clcmpa@gmail.com 
- List of co-teaching lecturers: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương  

nthphuong@ued.udn.vn 
- In charge of  Công tác xã hội 

1.7. Conditions for taking part in the 
course: 

Social work introduction 

- Prerequisite course(s): No  
- Previous course(s): No 
- Parallel course(s):  

1.8 Course Type: ☒ Compulsory 
☐ Compulsory elective 

☐ Free elective 
1.9 Knowledge 

☐ General Education    
☐ Fundamental  
☒ Specialized  
☐ Pedagogical skills     
☐ Internship and Thesis     

2. Course description 
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 Module Construction and Project Management provides students with basic 
knowledge about projects and projects in social work. The content of the module 
includes the following main contents : Project overview and community development 
projects; Small scale social problem solving project design, project management; 
monitoring, monitoring and evaluation of the project; close the project and exploit the 
results achieved. 
3. Course Objectives 
3.1. General Course Objective 
Help students have basic knowledge about projects and projects in social work. Build 
capacity to carry out the process of designing, evaluating, and managing a social work 
project appropriate to the Vietnamese context 
3.2. Specific Course Objectives (COs) 
CO1. Demonstrate knowledge of construction and project management processes 
CO2. Present the process of project implementation to intervene for social problems of 
individuals, groups and communities. 
CO3. Applying information technology, using foreign languages, organizing 
teamwork and demonstrating professional ethics in construction and project 
management activities 
 
4. Course Learning Outcomes (CLOs) 
After completing the course, students will be able to: 

Course 
Learning 
Outcome
s (CLOs 

Contents PIs PIs 
level 

CLO1 Demonstrate knowledge of the concepts, purposes, tasks, and 
processes of construction and project management 

PI3.
1 

R 

CLO2 Apply knowledge of projects and project management to develop 
intervention plans for social issues of individuals, groups and 
communities 

PI3.
2 

R 

CLO3 
 

Applying information technology, using foreign languages in 
construction and project management activities 

PI3.
3 

R 

CLO4 Develop communication and teamwork skills during construction 
and project management activities 

PI3.
4 

R 

CLO5 Express critical and creative thinking; Ability to solve complex 
problems during construction and project management 

PI5.
3 

R,A 

CLO6 Implement the code of ethics of the social work profession; 
participate in community service and have an entrepreneurial 
spirit in the process of construction and project management 

PI6.
3 

R,A 

CLO7 Solve multi-faceted problems that require interdisciplinary 
coordination 

PI7.
3 

R,A 

CLO8 Forming a startup idea PI8.
3 

R,A 
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5. Matrix of course learning outcomes (CLOs) and program learning outcomes 
(PLOs): 
The level of contribution and support of CLOs to the PLO is specifically determined as 
follows: 

Course 
Learning 
Outcomes 
(CLOs) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

  PI3.1 PI3.2 PI3.3 PI3.4  PI5.3 PI6.3 PI7.3 PI8.3 

CLO1   R         
CLO2    R        
CLO3     R       
CLO4      R      
CLO5        R,A    
CLO6         R,A   
CLO7          R,A  
CLO8           R,A 
 
6. Course assessment  
6.1. Methods and forms of testing - assessment of the course 
Student learning outcomes are assessed by the following components: formative 
assessment, mid-term assessment, end-of-term assessment, and other assessment 
activities. 
 

Assessment 
Component 

Assessment 
forms 

Assessment 
methods 

Rubric's 
Criterion 

Assessme
nt forms 
Weight 

 (%) 

Assess
ment 
compo
nents 
Weight 
(%) 

CLO 

A1. 
Formative 
Assessment 
 

A1.1. Time 
Attend 
compulsory 
classes. 

P1.1. Daily 
attendance 
 

R1 W1.1 
50% 

W1 
0.2 

CLO 
1,2, 
3,4 

A1.2. 
Proactivity, 
the level of 
actively 
preparing 
lessons and 
participating 
in activities 
in class time 

P2.1. Report 
and present in 
class 

R2 W1.2 
50% 

 CLO 
1,2, 
3,4 

A2. Mid-
term 
assessment 

A2.1. Group 
actitities 

 R4 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO  
2,3, 
4,5 

A3. End of 
term 
assessment 

A3.1 Final 
exam 

P3.1. Essay R3 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2, 
3,4 
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6.2. Student’s tasks 
 Students have to perform the following tasks: 
- Attending at least 80% of the lessons of the course; 
- Participating in group work activities as prescribed by the course; 
- Self-studying the problems assigned by the lecturer outside the class time; 
- Completing all course assessment forms. 
 
7. Lesson plan and content 
Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

Teaching 
methods 

Assessment 
form 

1 The Right 
Start: 
Preparing 
people and 
organizations 
for the 
challenge of 
change 
 
 
Competency 
1: Identify as 
a professional 
social worker 
and conduct 
oneself 
accordingly. 
 

3/0/0 
 

Integrate 
personal 
reflection, self-
correction, and 
feedback in 
your 
professional 
leadership role 
in working with 
organizations 
and 
communities 
(midterm and 
final papers) • 
Identify 
professional 
strengths, 
limitations, and 
challenges 
(peer 
evaluation) 
 

Required 
Reading  
From book:  
Launching 
and Leading 
Change 
Initiatives in 
Health Care 
Organization
s: Managing 
Successful 
Projects. San 
Francisco: 
Jossey-Bass, 
2014, pages 
1-39.  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

2 Chapter 1: 
Project 
overview and 
community 
development 
project 
1.1. Project 

3/0/0 Present 
Discussion 
groups 

- Discuss 
- Listen 
- Read: [1], - 
Requirement
s: 
1/ Types of 
current 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 
3,4 



 
374 

Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

concept and 
project types 
1.2. Project 
cycle 

projects 
2/ What is 
the 
difference 
between the 
project and 
the 
program/plan
? 
3/ What is 
the project 
cycle? 

3 1.3. The 
process of 
project 
implementatio
n in social 
work 
1.3.1. Start the 
project 
1.3.2. 
Organization 
management 
apparatus 
1.3.3. Human 
Resource 
Management 
1.3.4. 
Financial 
management 
1.3.5. 
Monitoring, 
support, 
monitoring  
and reporting 
system 
1.3.6. Build 
relationships 
with partners 
and sponsors 

3/0/0  Discuss 
- Listen 
- Read: [1], p 
(41-62) 
- Request 
1/ Human 
resource 
management 
and financial 
management 
in the project 
2/ What 
should the 
monitoring 
system pay 
attention to? 

  

4 Competency 
2: Apply 
social work 
ethical 
principles to 
guide 

3/0/0 Engage in 
ethical 
decision-
making in 
working with 
organizations 

Session 
Objectives  
•  Consider 
the definition 
and common 
attributes of 
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Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

professional 
practice. 
 

and 
communities • 
Manage 
conflicting 
priorities that 
emerge from 
working in 
community 
partnerships 
(Midterm Paper 
& Final Paper) 
 

a project  
•  Understan
d 
stakeholders’ 
key to the 
early 
development 
of a project  
Required 
Reading  
From book:  
Launching 
and Leading 
Change 
Initiatives in 
Health Care 
Organization
s: Managing 
Successful 
Projects. San 
Francisco: 
Jossey-Bass, 
2014, pages 
41-81.  
 

5 Competency 
3: Apply 
critical 
thinking to 
inform and 
communicate 
professional 
judgments 
 

3/0/0 Synthesize 
models of 
community 
practice in 
making 
professional 
decisions 
(Midterm Paper 
& Final Paper) 
•Apply logic, 
critical 
thinking, and 
creativity in 
oral and written 
communication 
in community 
partnership 
practice 
(Midterm 
Paper, Final 
Paper, & 

Required 
Reading  
From book:  
Launching 
and Leading 
Change 
Initiatives in 
Health Care 
Organization
s: Managing 
Successful 
Projects. San 
Francisco: 
Jossey-Bass, 
2014, pages 
83-138.  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 



 
376 

Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

Presentation) 
6 The Start-Up 

Process. 
Introduction 
to Green-
Lighted 
Projects 
PAMS 
Process for 
Project 
Management  

3/0/0 Sets the 
framework for 
what transpires 
after the initial 
“Seed” stage of 
PAMS. Once 
the concept is 
approved, 
teams members 
must be 
selected and 
“onboarded” to 
the project.  
 

Session 
Objectives  
•  Review 
the steps in 
the Start-Up 
process  
•  Understan
d how to 
build a 
strong 
project 
foundation  
  Discuss the 
challenges 
and 
opportunities 
of working in 
a team  
•  Discuss 
the team 
expectations 
document 
that teams 
created  
•  Consider 
strategies to 
influence 
without 
authority  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

7 Competency 
4: Engage 
diversity and 
difference in 
practice 
 

3/0/0 Engage in 
community 
partnership 
practices that 
are responsive 
to diversity and 
difference 
(Midterm 
Paper) • 
Engage with 
others as 
reciprocal 
resources for 
learning (peer 
evaluations) 

Required 
Reading  
From course 
pack: 
Building the 
Emotional 
Intelligence 
of Groups” 
HBR article  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
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Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

 
8 Exam   A half-time   A1.1, 

A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

9 Competency 
5: Engage in 
research-
informed 
practice and 
practiceinform
ed research. 
 

3/0/0  
Advance 
research that is 
participatory 
and inclusive of 
the community 
(Midterm 
Paper) • Use 
macro-focused, 
evidence-
informed 
research to 
inform 
community 
partnership 
practice 
(Midterm 
Paper) 
 

Session 
Objectives  
•  Construct 
the final 
project 
implementati
on plan  
•  Manage 
plan 
revisions and 
change 
control  
•  Conduct 
problem 
solving and 
stakeholder 
management  
•  Discuss 
strategies for 
monitoring 
the project 
implementati
on plan  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

10 Competency 
6.  Apply 
knowledge of 
human 
behavior and 
the social 
environment. 
 

3/0/0  
Synthesize the 
impact of 
organizations 
and 
communities as 
complex social 
systems on 
community 
partnership 
outcomes 
(Midterm 
Paper) • Assess 
the 
interconnection 
between 

Required 
Reading  
From book:  
Launching 
and Leading 
Change 
Initiatives in 
Health Care 
Organization
s: Managing 
Successful 
Projects. San 
Francisco: 
Jossey-Bass, 
2014. Pages 
139-144.  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
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Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

individuals/gro
ups and their 
environment in 
developing 
community 
partnership 
intervention 
strategies 
(Midterm 
Paper) 
 

 

11 Competency 
7.  Respond to 
contexts that 
shape 
practice. 
 

3/0/0  
• Provide 
leadership in 
promoting 
changes to 
improve 
community 
well-being 
(peer 
evaluations) 
 

 A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

12 Competency 
8. Engage, 
assess, 
intervene, and 
evaluate with 
groups, 
organizations, 
and 
communities. 
 

3/0/0 Engage, assess, 
intervene, and 
evaluate with 
groups, 
organizations, 
and 
communities. 

 A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
 
 
 

13 Competency 
9. 
Engagement 
with groups, 
organizations, 
and 
communities 
 

3/0/0 Apply a range 
of written, oral, 
and electronic 
modes of 
communication 
in relationship-
building and 
interactions 
among groups, 
organizations 
and 
communities 
(weekly 
reports) 
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Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

14 Competency 
10.  
Assessment 
 

3/0/0  
• Identify and 
assess 
organizational 
and community 
needs and 
assets (Midterm 
Paper, Final 
Paper) 
•Contribute to 
the 
development 
and selection of 
strategies and 
tactics for 
community 
intervention 
(Midterm 
Paper, Weekly 
Reports) 
 

Objectives 
•  Construct 
the final 
project 
implementati
on plan  
•  Manage 
plan 
revisions and 
change 
control  
•  Conduct 
problem 
solving and 
stakeholder 
management  
•  Discuss 
strategies for 
monitoring 
the project 
implementati
on plan  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
 
 
 

15 Competency 
11.  
Intervention 
 

3/0/0 •Create a 
resource 
development 
strategy and 
identify diverse 
funding sources 
(Project 
Budget) 
•Engage in 
leadership 
behaviors 
(weekly 
reports, Peer 
Evaluations) • 
Synthesize 
knowledge and 
skills in the 
management of 
projects, 
partnerships, 
and 
organizations 
(Midterm 
Paper, Final 

Required 
Reading  
From book:  
Launching 
and Leading 
Change 
Initiatives in 
Health Care 
Organization
: Managing 
Successful 
Projects. San 
Francisco: 
Jossey-Bass, 
2014. Pages 
139-144.  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
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Week/ 
Sessio
n 
(3 
period
s/ 
sessio
n) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theor
y/ Type 
1 
Practic
e / 
Type 2 
Practic
e) 

Teaching and learning 
activities 

Assessme
nt form 

CLO
s 

Paper) 
•Engage in 
leadership 
behaviors 
(weekly 
reports, Peer 
Evaluations) • 
Synthesize 
knowledge and 
skills in the 
management of 
projects, 
partnerships, 
and 
organizations 
(Midterm 
Paper, Final 
Paper) 

16 “Close” 
PAMS 
Process for 
Project 
Management  
A&Q  

3/0/0 Objectives  
•  Explore the 
process for 
closing out the 
project  
•  Capture 
Lessons 
Learned  
•  Highlight the 
importance of 
project team 
recognition  
 

Required 
Reading  
From book:  
Launching 
and Leading 
Change 
Initiatives in 
Health Care 
Organization
s: Managing 
Successful 
Projects. San 
Francisco: 
Jossey-Bass, 
2014. Pages 
139-144.  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
5,6 
 
 
 

17 Exam    A3 CLO 
1,2, 
3,4 
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8. Learning materials 
8.1. Books, textbooks, reference materials 

No. Author 
Publishing 

year 
Title of book, textbook, 

title of article, document 

Publishing 
house, 
journal 
/place of 

publication 
Books, lectures, main textbooks 

1 Lê Thị Mỹ Hiền  2014 Quản lý dự án xã hội Đại học Mở 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

2 Chu Mạnh Trinh  Tập bài giảng Xây dựng và 
quản lý dự án 

 

Books and reference books 

3 Nguyễn Thị Oanh 1995 Phát triển cộng đồng Đại học Mở 
- bán công 
TP Hồ Chí 
Minh 

4 Nguyễn Ngọc Lâm  2009 Phương pháp khảo sát 
nhanh có sự tham gia 

Đại học Mở 
- bán công 
TP Hồ Chí 
Minh 

5 Nguyễn Trung Hải 2016 Giáo trình Phát triển cộng 
đồng 

NXB Dân 
Trí 

8.2. List of website addresses for references 

No. Contents Website 
Update 

date  

1 Quản lý dự án https://www.scie.org.uk/news/opinions/firstline-
managers 20/7/2018 

9. Facilities  

No 
Classroom, lecture 

hall, laboratory, 
practice room… 

Equipment, tool, software…   
For 

Content/Chapter Item Quantity 

1 Room B3, A6.. Mic, Projector  Full-time 
     
 
 Da Nang, … 

Dean 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Head of Division 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Lecturer 
 
 
 

Chu Mạnh Trinh 
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39/ Công tác xã hội trong trường học 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội trong trường học 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) School Social Work 

1.3 Mã học phần: 32031116 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (40 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng  

(Email: hvhoang@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương  

(Email: nthphuong@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần Công tác xã hội trong trường học đề cập đến những nội dung cơ bản 
về sự hình thành và phát triển Công tác xã hội trong trường học, khái niệm, đối tượng, 
mục đích, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng, cơ sở lý luận của Công tác xã hội 
trong trường học; vấn đề xã hội ở trong trường học hiện nay; mô hình, phương pháp, 
kỹ năng công tác xã hội trong trường học.  
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác xã hội trong 
trường học cũng như hình thành năng lực nhận diện, xây dựng kế hoạch, thực hiện, 
lượng giá các vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm trong trường học trên cơ sở vận dụng 
các mô hình, phương pháp và kỹ năng công tác xã hội trong trường học.  

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

- CO1: Có kiến thức chung về Công tác xã hội trong trường học: lịch sử hình thành 
và phát triển Công tác xã hội trong trường học, khái niệm, đối tượng, mục đích, chức 
năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng, cơ sở lý luận của Công tác xã hội trong trường học. 

- CO2: Có kỹ năng nhận diện và đánh giá các vấn đề xã hội trong trường học, kỹ 
năng can thiệp công tác xã hội trong trường học  

- CO3: Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện  
- CO4: Có thái độ ứng xử phù hợp và tuân thủ đạo đức nghề khi thực hiện can thiệp 

công thiệp công tác xã hội trong trường học 
 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức 

độ của 
PIs 

CLO1 

Đánh giá được các vấn đề xã hội trong trường học trên cơ sở 
vận dụng khái niệm, vai trò, chức năng, mục tiêu, các giá trị 
định hướng, lịch sử hình thành và phát triển, cơ sở lý luận của 
Công tác xã hội trong trường học và một số vấn đề xã hội 
trong trường học hiện nay 

PI1.2 
PI3.1 
PI7.1 

R 
M,A 

R 

CLO2 Xây dựng được kế hoạch can thiệp công tác xã hội cho học 
sinh, giáo viên, phụ huynh, cán bộ quản lý trong nhà trường 

PI3.2 
PI7.2 

R 
R 

CLO3 
Tổ chức thực hiện các hoạt động được xây dựng trong kế 
hoạch can thiệp công tác xã hội cho học sinh, giáo viên, phụ 
huynh, cán bộ quản lý trong nhà trường 

PI3.3 
PI4.1 
PI4.2 

R 
R 
R 

CLO4 CLO4. Lượng giá được quá trình can thiệp công tác xã hội 
với cá nhân và nhóm trong trường học 

PI3.4 R 

CLO5 CLO5. Ứng xử phù hợp khi thực hiện can thiệp công tác xã 
hội trong trường học 

PI8.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 
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Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
PLO7 

PLO8 

PI1.2  PI3.1 PI3.2 PI3.
3 

PI3.
4 

PI4.1 PI4.2   PI.7.1 PI7.2  

CLO1 R  M,A        R   

CLO2    R        R  

CLO3     R  R R      

CLO4      R        

CLO5             R 

 
6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 

phần đánh 
giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,5 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá 
của giảng 
viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3,4,5 P2.2.Thái độ 

tham gia nhóm 
W2.2. 
20% 
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(Hợp tác nhóm) 

P2.3. Chất lượng 
sản phẩm giao 
nộp 

W2.3 
50% 

P2.4.Trình bày 
nói 

W2.4 20% 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO1,2 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P4.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W4.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,2,4  

P4.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W4.2.  
90% 

 
 6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của 
Bài học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 

1 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 
1.1. Sự hình thành và 
phát triển công tác xã 
hội học trong trường 
học  
1.2. Khái niệm CTXH 
trong trường học   
1.3. Chức năng, nội 
dung của CTXH trong 
trường học 
1.4. Mục tiêu, đối tượng 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
 
Phát vấn 

Trả  lời 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr.11-
22);  
 
Tài liệu số 2 
(từ tr. 15-23, 
28-420   
 
Tài liệu số 6 
(từ tr. 308-
323)            

A1.1 
A1.2 

CLO 1 
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của công tác xã hội 
trong trường học  

2 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC  
1.5. Các giá trị, nguyên 
tắc  của thực hiện 
CTXH trong trường học 
1.6. Nhân viên công tác 
xã hội trong trường học  

2/1/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo 
luận 
nhóm 

Thảo luận 
nhóm  
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 22 -
30);     
 Tài liệu số 
2 (từ tr. 98-
106); 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 1,5 

3 Chương 2. CƠ SỞ LÝ 
LUẬN CỦA CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC VÀ MỘT SỐ 
VẤN ĐỂ XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC HIỆN NAY  
2.1. Cơ sở lý luận của 
Công tác xã hội trong 
trường học 
2.1.1. Lý thuyết cơ bản 
ứng dụng trong công tác 
xã hội trường học 
2.1.2. Cơ sở pháp lý của 
CTXH trong trường học  

3/0/0 Thuyết 
trình 

 
 

Tài liệu số 1 
(từ tr. 44-
72); 
 
Tài liệu số 6 
(từ tr. 162-
218)  
 
Tài liệu số 5 

A1.1 
A1.2 

CLO 1,5 

4 Chương 2. CƠ SỞ LÝ 
LUẬN CỦA CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC VÀ MỘT SỐ 
VẤN ĐỂ XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC HIỆN NAY  
2.2. Một số vấn đề xã 
hội trong trường học 
hiện nay 
2.2.1. Một số vấn đề xã 
hội của học sinh trong 
nhà trường 

3/0/0 Thuyết 
trình 
Công 
não 

 
 

Công não 
 
Tài liệu số 
[1] (tr. 80-
108) 
Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
25-27) 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,5 

5 Chương 2. CƠ SỞ LÝ 
LUẬN CỦA CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC VÀ MỘT SỐ 
VẤN ĐỂ XÃ HỘI 

2/1/0 Thuyết 
trình 

 
Thảo 
luận 

nhóm 

Thảo luận 
nhóm 
 
Tài liệu số 
[1] (tr. 80-
108) 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO1,2,
5 
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TRONG TRƯỜNG 
HỌC HIỆN NAY  
2.2. Một số vấn đề xã 
hội trong trường học 
hiện nay 
2.2.1. Một số vấn đề xã 
hội của học sinh trong 
nhà trường (tiếp theo) 

Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
25-27) 
 
 

6 Chương 2. CƠ SỞ LÝ 
LUẬN CỦA CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC VÀ MỘT SỐ 
VẤN ĐỂ XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC HIỆN NAY  
2.2. Một số vấn đề xã 
hội trong trường học 
hiện nay 
2.2.2. Một số vấn đề xã 
hội của giáo viên và cán 
bộ quản lý trong nhà 
trường 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo 
luận 

 
Phát vấn 

Trả lời 
Thảo luận 
  
Tài liệu số 2 
(từ tr. 52-
55) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
1,2,5 

7 Chương 2. CƠ SỞ LÝ 
LUẬN CỦA CÔNG 
TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC VÀ MỘT SỐ 
VẤN ĐỂ XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC HIỆN NAY  
2.2. Một số vấn đề xã 
hội trong trường học 
hiện nay 
2.2.3. Một số vấn đề xã 
hội của phụ huynh học 
sinh trong mối quan hệ 
với nhà trường 

2/1/0 Thuyết 
trình 

Thảo 
luận 
 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 2 
(từ tr. 52-
55) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 
1,2,5 

8 KIỂM TRA GIỮA KỲ   Tự luận A2.1 CLO1 
9 Chương 3. MÔ HÌNH, 

PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 

3.1. Mô hình trợ giúp 
công tác xã hội trong 

2/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo 
luận 
 
Công 
não 

Công não 
Thảo luận 
 
Tài liệu số 
[1] (từ tr. 
111-115) 
 
Tài liệu số 
[2] ( từ tr. 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 1,5 
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trường học 

3.1.1. Mô hình hỗ trợ 
học sinh 
3.1.2. Mô hình hợp tác 
giữa nhà trường và các 
tổ chức cộng đồng 
3.1.3. Mô hình hợp tác 
giữa gia đình - nhà 
trường - cộng đồng 

82-94) 
 

10 Chương 3. MÔ HÌNH, 
PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 

3.2. Phương pháp trợ 
giúp, can thiệp của 
nhân viên công tác xã 
hội trường học 
3.2.1. Phương pháp 
công tác xã hội cá nhân 
3.2.2. Phương pháp 
công tác xã hội nhóm 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
Phát vấn 
 

Trả lời 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 117-
124); 
 
Tài liệu số 
7. (từ tr. 
1131-143) 
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1,5 

11 Chương 3. MÔ HÌNH, 
PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 

3.2.3. Công tác xã hội 
trong trường học với 
học sinh  
3.2.3.1. Công tác xã hội 
trong trường học với 
vấn đề bạo lực học 
đường 

3/0/0 Thuyết 
trình 
 
Phát vấn 
 

Tài liệu số 1 
(từ tr. 129-
144); 
Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
68-82) 
Tài liệu số 

A1.1 
A1.2 

CLO 1,5 

12 Chương 3. MÔ HÌNH, 
PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 
3.2.3. Công tác xã hội 
trong trường học với 
học sinh  

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo 
luận 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 129-
144); 
Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
68-82) 
Tài liệu số 3 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,3,
4,5 
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3.2.3.1. Công tác xã hội 
trong trường học với 
vấn đề bạo lực học 
đường (tt) 

13 Chương 3. MÔ HÌNH, 
PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 
3.2.3. Công tác xã hội 
trong trường học với 
học sinh  
3.2.3.2. Công tác xã hội 
trong trường học với 
vấn đề sức khoẻ tâm 
thần 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo 
luận 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 144-
145); 
Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
68-82) 
Tài liệu số 4 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO2,3,
4,5 

14 Chương 3. MÔ HÌNH, 
PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 
3.2.3. Công tác xã hội 
trong trường học với 
học sinh  
3.2.3.2. Công tác xã hội 
trong trường học với 
vấn đề sức khoẻ tâm 
thần (tt) 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo 
luận 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 1 
(từ tr. 147-
153); 
Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
68-82) 
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

 

15 Chương 3. MÔ HÌNH, 
PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 
3.2.3.3. Công tác xã hội 
trong trường học với 
vấn đề khác của học 
sinh: nghiện game 
online, bỏ học 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo 
luận 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
68-82; từ tr. 
107-108) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 3, 
4, 5 

16 Chương 3. MÔ HÌNH, 
PHƯƠNG PHÁP, KỸ 
NĂNG CAN THIỆP 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
TRONG TRƯỜNG 
HỌC 
3.2.3. Công tác xã hội 

1/2/0 Thuyết 
trình 
 
Thảo 
luận 
 

Thảo luận 
 
Tài liệu số 
[2] (từ tr. 
68-82; từ tr. 
108-109) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.2 

CLO2, 
3, 4, 5 
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trong trường học với 
giáo viên 
3.2.4. Công tác xã hội 
trong trường học với 
cán bộ quản lý 
3.2.4. Công tác xã hội 
trong trường học với 
phụ huynh học sinh 

17 THI KẾT THÚC 
HỌC PHẦN 

  Tự luận A3.1 CLO 
1,2,3,4,5 

 
8. Học liệu 
 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
9  Nguyễn Hiệp Thương 

(Chủ biên) 
2020 Đại cương Công tác xã 

hội trường học 
NXB Giáo dục 
Việt Nam 

10  Nguyễn Thanh Bình, 
Vũ Thị Kim Dung, 
Nguyễn Thị Mai Hồng, 
Đặng Thị Huyền Oanh 

2020 Công tác xã hội với gia 
đình, cộng đồng và hệ 
thống nhà trường 

NXB Giáo dục 
Việt Nam 

Tài liệu tham khảo 

3 Lương Quang Hưng, 
Nguyễn Thu Trang, 
Ngô Thị Thanh Mai, 
Phạm Văn Tư, Nguyễn 
Thị Mai Hương 

2020 Công tác xã hội với vấn 
đề bạo lực học đường 

NXB Giáo dục 

4 Nguyễn Thị Mai 
Hương, Nguyễn Thị 
Ánh Nguyệt, Đỗ 
Nghiêm Thanh 
Phương, Nguyễn Thu 
Hà. 

2020 Công tác xã hội với học 
sinh có vấn đề sức khỏe 
tâm thần 

NXB Giáo dục 

5 Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

2018 Thông tư số 33/2018/TT-
BGDĐT ngày 26/12/2018 
về Hướng dẫn công tác xã 
hội trong trường học 

Hà Nội 

6 Bùi Thị Xuân Mai 2014 Giáo trình Nhập môn 
Công tác xã hội 

NXB Lao động - 
Xã hội 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành VB 

7 Nguyễn Hồi Loan, 
Nguyễn Thị Kim Hoa 
(đồng chủ biên) 

2015 Giáo trình Công tác xã 
hội đại cương 

NXB Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

1 
Công tác xã hội 
trong trường học 

https://congtacxahoi.com.vn/ 10/7/2021 

2 
School Social 
Work 

https://www.sswaa.org/school-social-work 11/7/2021 

3 
School Social 
Work 

https://www.socialworkers.org/Practice/School-
Social-Work 

13/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

1 
Các phòng học A5, B3, 
A6, Phòng thực hành 
A5-308 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 

 
TS. Nguyễn Thị Hằng 

Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Hà Văn Hoàng 
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40/ Công tác xã hội với trẻ em 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Công   tác xã hội  Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội trẻ em 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with chilren 
1.3 Mã học phần:    32031127 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Thực hành Loại 1: 1TC ( 15 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học:    90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS Lê Thị Lâm   

(ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS Nguyễn Thị Hằng Phương 

(nthphuong@ued.udn.vn ) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần học trước:  Không 
- Học phần song hành:  Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Công tác xã hội với trẻ em là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

trong chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội. CTXH với trẻ em là một trong 
những  lĩnh vực cơ bản của nghề công tác xã hội, được hình thành trong bối cảnh 
mạng lưới phát triển của hệ thống an sinh xã hội nói chung và an sinh nhi đồng nói 
riêng. Công tác xã hội với trẻ em bao gồm những nội dung như sau: Khái niệm, chức 
năng, vai trò của công tác xã hội với trẻ; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Hệ thống chính 
sách pháp luật trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Tiến trình công tác xã hội với trẻ em; 
Các kỹ năng, kỹ thuật trong công tác xã hội với trẻ em. Qua đó giúp cho người học có 
được những kiến thức cơ bản về trẻ em và CTXH với trẻ em, hình thành năng lực hỗ 
trợ cho trẻ em giúp trẻ em được bảo vệ và phát triển. 
 3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Giúp cho người học có kiến thức khái quát về công tác xã hội với trẻ em và có thể vận 
dụng để thực hiện các can thiệp công tác xã hội  trong bảo vệ và phát triển trẻ em.  

  3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về trẻ em và công tác xã hội 
trong bảo vệ trẻ em 
- CO2: Vận dụng tiến trình và kỹ năng công tác xã hội với trẻ em trong hoạt động 
công tác xã hội. 
- CO3: Có kỹ năng phát hiện, lập luận tư duy và giải quyết vấn đề của trẻ em từ phương 
diện công tác xã hội. 
- CO4: Có ứng xử phù hợp khi làm việc với trẻ em và ý thức vận dụng kiến thức về 
công tác xã hội với trẻ em trong giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em và trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức 

độ của 
PIs 

CLO 1 
Đánh giá được vấn đề và nhu cầu trợ giúp của trẻ em và trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt 

PI1.2 R,A 

CLO 2 
  Vận dụng được một số phương pháp CTXH  trong hoạt động 
bảo vệ trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

PI3.1; 

PI3.2; 

PI4.1 

R 

CLO 3 
Phân tích được yêu cầu, nội dung, cách thức thực hiện của 
các kỹ năng, kỹ thuật trong hoạt động công tác xã hội với 
trẻ em  

PI3.1; R 

CLO 4  Phân tích được các phương tiện giao tiếp phù hợp trong các 
hoạt động công tác xã hội với trẻ em  

PI 6.2 

 
R 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức 

độ của 
PIs 

CLO 1 
Đánh giá được vấn đề và nhu cầu trợ giúp của trẻ em và trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt 

PI1.2 R,A 

CLO 5 Ý thức  được hành vi ứng xử phù hợp với quy điều đạo đức 
trong các hoạt động công tác xã hội với trẻ em 

PI8.1 R 

 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 
 

PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 PLO6 
 

PLO7 PLO8 
 

 
PI1.2  PI3.1; 

PI3.2 

PI4.1  PI 6.2 

 

 PI8.1 

CLO 1 
R, A        

CLO 2 
  R R     

CLO3 
  R      

CLO4 
     R   

CLO5 
       R 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 
Bài đánh giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 
 A1. 
Đánh giá 
quá trình 

A1.1 Bài tập 
ngắn trên lớp 

P1.1. Trình 
bày tại lớp 

R1 W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

CLO 
1,2,3,4, 

5 
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Thành 
phần 

đánh giá 
Bài đánh giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày tại 
lớp 

R3 W1.2 
100% 

30% 
W2 

CLO 1, 
2 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Tự luận P3.1. Hình 
thức và văn 
phạm 

R5.1 
 

W3.1. 
10% 

W3. 
50% 

CLO 
1,2,3 

 
 P3.2. Nội 

dung bài viết 
R5.2 W3.2.  

90% 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buố
i) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Chương 1. TRẺ EM VÀ 

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI 
TRẺ EM 
A/ Lý thuyết 
Trẻ em và trẻ em có hòan 
cảnh đặc biệt 
Trẻ em  
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  
(định nghĩa, đặc điểm tâm lý 
và nhu cầu, phân loại ) 
 

3/0/0  Thuyết 
trình, vấn 
đàm,  thảo 
luận nhóm 

-Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2, 
3 
 

A1.1  
 

CLO 1 

2 Chương 1. TRẺ EM VÀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI 
TRẺ EM 
1.1.3.Trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt  (tt) 
 

1/2/0  Thuyết 
trình, vấn 
đàm,  thảo 
luận nhóm 

-Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2, 
3 
 

A1.1  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buố
i) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 3 Chương 1. TRẺ EM VÀ 

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI 
TRẺ EM 
1.2 . Công tác xã hội  với trẻ 
em  
1.2.1. Khái niệm 
1.2.2. Mục tiêu 
1.2.3. Vai trò của nhân viên 
tác xã hội  
1.2.4. Các cách tiếp cận 
trong công tác xã hội với trẻ 
em  

3/0/0  Thuyết 
trình, vấn 
đàm,  thảo 
luận nhóm 

-Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2, 
3 
 

A1.1  
 

CLO 1 

4 Chương 1. TRẺ EM VÀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI 
TRẺ EM 
1.2.3. Vai trò, trách nhiệm 
của nhân viên xã hội  trong 
CTXH với trẻ em 
1.2.4. Nguyên tắc đạo đức 
khi làm việc với trẻ em  
B/Thảo luận  
Khái niệm trẻ em trong luật 
trẻ em Việt Nam và thế giới 

0/3/0 Thuyết 
trình, vấn 
đàm,  thảo 
luận nhóm 

-Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2, 
3 
 

A1.2  
 

CLO 1, 5 

5 Chương 2. PHÁP LUẬT VÀ 
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, 
CHĂM SÓC VÀ  
GIÁO DỤC TRẺ EM 
A/ Lý thuyết 
2.1. Luật bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em 
2.2.Công ước Quốc tế về 
quyền trẻ em 
2.3.Luật Bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em  
2.4.Các luật khác 
2.5.  Chính sách bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em 
 

1/2/0 Thuyết 
trình , vấn 
đàm, thảo 
luận nhóm 

- Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 
4,5,6,7 
 

A 1.1 CLO 1,2  

6 Chương 3: CÁC MÔ HÌNH 
TRONG CHĂM SÓC VÀ 
BẢO VỆ  TRẺ EM CÓ 
HOÀN CẢNH ĐẶC  BIỆT  
3.1. Các mô hình và dịch vụ 
trên thế giới 

2/1/0     
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buố
i) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

3.1.1. Mô hình trị liệu  tập 

trung hướng tới gia đình  

3.1.2. Mô hình hướng tới 

An sinh trẻ em  

3.2. Các mô hình tại Việt 
Nam  

3.2.1. Mô hình chăm sóc dựa 
vào cộng đồng 

3.2.2.Mô hình nhà xã hội 

3.2.3.Mô hình chăm sóc thay 
thế dành cho trẻ mồ côi 
không nơi nương tựa 

7 B/Thảo luận 
Các mô hình bảo vệ trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt điển hình 
từ thực tiễn  hiện nay 
 

0/3/0 Tổ chức  
thảo luận 
nhóm và 
cho SV 
trình bày 
kết 
quả/Đánh 
giá và góp 
ý cho các 
báo cáo 

- Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
và trình 
bày kết 
qủa thảo 
luận nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2 

A 1.2 CLO 1,2 

   8 Kiểm tra giữa kỳ    A 2.1 CLO 1,2 
9 Chương 4. CÁC PHƯƠNG 

PHÁP CÔNG TÁC XÃ 
HỘI VỚI TRẺ EM 
4.1. Phương pháp làm việc 
một – một  
4.1.1. Khái niệm 
4.2.2. Quy trình 
 

2/1/0 Thuyết 
trình, thảo 
luận 
nhóm, vấn 
đàm 

- Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2 

A.1.1 CLO  1,2,4 

10 Chương 4. CÁC PHƯƠNG 
PHÁP CÔNG TÁC XÃ 
HỘI VỚI TRẺ EM 
4.2. Phương pháp làm việc 
nhóm 
4.2.1. Khái niệm 
4.2.2. Quy trình 
 

2/1/0 Thuyết 
trình, thảo 
luận 
nhóm, vấn 
đàm 

- Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2 

A.1.1 CLO 1,2,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buố
i) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 11 Chương 4. CÁC PHƯƠNG 

PHÁP CÔNG TÁC XÃ 
HỘI VỚI TRẺ EM 
4.3. Quản lý trường hợp 
trong bảo vệ trẻ em  
4.3.1. Khái niệm 

4.3.2. Quy trình 
 

2/1/0 Thuyết 
trình, thảo 
luận 
nhóm, vấn 
đàm 

- Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2 

A.1.1 CLO 1,2,4 

12 4.3. Quản lý trường hợp 
trong bảo vệ trẻ em (tt) 
4.3.2. Quy trình (tt) 

 

2/1/0 Thuyết 
trình, thảo 
luận 
nhóm, vấn 
đàm 

- Lắng 
nghe, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1, 2 

A.1.1 CLO 1,2,4 

13 Chương 5. KỸ NĂNG, KỸ 
THUẬT TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM 
5.1 Các kỹ năng trong 
CTXH với trẻ em 
5.1.1. Một số kỹ năng cơ bản 

 

2/1/0 Thuyết 
trình, thảo 
luận nhóm 

- Lắng 
nghe, đóng 
vai, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1,2  
 

A1.1,  
 

CLO 3,4 
 
 
 

14 Chương 5.  KỸ NĂNG, KỸ 
THUẬT TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM 
5.1 Các kỹ năng trong CTXH 
với trẻ em(Tt)  
5.1.2. Thực hành một số kỹ 

năng  cơ bản 

 

0/3/0 Tổ chức 
thảo luận 
nhóm và 
hướng dẫn 
SV thực 
hành các 
kỹ năng 

- Lắng 
nghe, đóng 
vai, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1,2  
 

A1.2  
 

CLO 3,4 
 
 
 

15 Chương 5. KỸ NĂNG, KỸ 
THUẬT TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM 
5.2 Một số kỹ thuật trong 
công tác xã hội với trẻ em 
5.2.1. Giới thiệu một số kỹ  

thuật điển hình  
 

2/1/0 Thuyết 
trình, thảo 
luận nhóm 

- Lắng 
nghe, đóng 
vai, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 
liệu: 1,2  
 

A1.1,  
 

CLO 3, 4 
 
 
 

16 Chương 5. KỸ NĂNG, KỸ 
THUẬT TRONG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM 
5.2 Một số kỹ thuật trong 
công tác xã hội với trẻ em 
(Tt)  

0/3/0 Tổ chức 
thảo luận 
nhóm và 
hướng dẫn 
SV thực 
hành các 
kỹ năng 

- Lắng 
nghe, đóng 
vai, làm 
việc nhóm 
 
- Đọc tài 

A1.2  
 

CLO 3,4 
 
 
 



 
399 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buố
i) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 5.2.2. Thực hành một số kỹ 

thuật trong công tác xã hội 

với trẻ em  

liệu: 1,2  
 

Tuần 
17 

Thi cuối kỳ (tự luận)    A3.1 CLO 1,2, 3 

 
8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Lê Thị Lâm 2020 Đề cương bài giảng công tác xã 
hội với trẻ em  

Tài liệu lưu hành 
nội bộ 

2 Nguyễn Lê Trang, 
Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

2011 Giáo trình CTXH với gia đình 
và trẻ em 

NXB Lao động – 
xã hội   

3 Dự án đào tạo CTXH 
tại Việt Nam MOLISA-
ULSA-CFSI-ASI-AP-
UNICEF 

2012 Công tác xã hội với những 
người có nhu cầu đặc biệt  

Tài liệu Khoá đào 
tạo CTXH cho các 
nhà quản lý trong 
lĩnh vực CTXH 

(CSWA) 
4  Carol Gahrt Mooney 

(Nguyễn Bảo Trung 
dịch)  

 Các Lý Thuyết Về Trẻ Em 
Của Dewey, Montessori, 

Erikson, Piaget & Vygotsky 
 

 
 NXB Lao động 

5 Đoàn  Thị Thanh 
Huyền(chủ biên ), 

Nguyễn Thị Thái Lan – 
Đỗ  Thị Thu Phương 

 Giáo trình công tác xã hội với 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

NXB Đại học 
Quốc gia Hà Nội  

Sách, giáo trình tham khảo 

5 Vũ Ngọc Quyền 1995 Trẻ em trong pháp luật quốc 
gia, quốc tế 

NXB CTQG 

6 UBBVCS&GDTE Việt 
Nam 

1996 Một số văn kiện của Đảng và 
nhà nước về BVCS&GDTE 

NXB CTQG 

7 Vũ Ngọc Bình 1997 Những điều cần biết về quyền 
trẻ em 

 NXB CTQG, Hà 
Nội 
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TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

8  Nguyễn Ngọc Lâm  Công tác xã hội với trẻ em và 
gia đình 

 Tài liệu Đại học 
Mở bán công TP 
HCM 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

1 Luật trẻ em 2016 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-
tre-em-2016-303313.aspx 15/7/2021 

2 

Nghị định 
56/2017/NĐ-CP. 

Nghị định quy định 
chi tiết một số điều 

của Luật trẻ em 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-
hoi/Nghi-dinh-56-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-
tre-em-340397.aspx 

15/7/2021 

3 
Công ước Liên hợp 
quốc về Quyền trẻ 

em 

https://www.unicef.org/vietnam/vi/c%C3%B4ng-
%C6%B0%E1%BB%9Bc-li%C3%AAn-
h%E1%BB%A3p-qu%E1%BB%91c-
v%E1%BB%81-quy%E1%BB%81n-
tr%E1%BA%BB-em 

15/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

1  A1, A5, A6, B3 Máy tính, bảng chiếu, 
phấn, bảng, micro 1 Tất cả các bài học 

Đà Nẵng, ngày  22 tháng 07 năm 2021 
Trưởng khoa 

 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Lê Thị Lâm 



 
401 

41/ Quản trị ngành CTXH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học       Ngành: Công tác xã hội         Mã số: 77601011 
 Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Quản trị ngành Công tác xã hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Manage of Social work 

1.3 Mã học phần: 32031659 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết  
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Trịnh Thị Nguyệt  

(ttnguyet@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 
(nthphuong@ued.udn.vn) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:   

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
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1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Quản trị ngành công tác xã hội là một học phần bắt buộc thuộc khối 
kiến thức bổ trợ trong chương trình đào tạo ngành công tác xã hội. Nội dung học phần 
bao gồm một số khái niệm có liên quan như: quản trị ngành CTXH, nhà quản trị 
CTXH; tiến trình quản trị: tiến trình tổ chức, hoạch định, ra quyết định, lãnh đạo và 
kiểm tra. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

Giúp cho người học hiểu rõ nhà quản trị công tác xã hội cũng cần có những kiến 
thức và kỹ năng quản trị cũng như nhà quản trị của mọi ngành khác, biết đặt con 
người lên hàng đầu là mục đích chính của quản trị trong công tác xã hội. Qua đó, 
người học nâng cao kiến thức và kỹ năng làm công tác quản trị tại cơ sở xã hội. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Người học những kiến thức cơ bản của quản trị công tác xã hội để có 

thể vận dụng trong hoạt động quản trị ở cấp độ nhân viên và cấp độ tổ chức ở các cơ 
sở xã hội. 

- CO2: Có năng lực vận dụng tiến trình, phương pháp quản trị để quản trị hoạt 
động công tác xã hội và làm việc với các đối tượng yếu thế ở các cơ sở xã hội. 

- CO3: Nhận ra được tầm quan trọng của môn học đối với nhân viên công tác 
xã hội, hình thành ý thức nghề nghiệp hướng đến sự phát triển của xã hội.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần 
(CLOs) 

PIs Mức độ đánh giá 
của PIs 

CLO 1 
Phân tích được các khái niệm, kỹ năng, quy 
trình quản trị ngành CTXH 

PI1.2 R 

CLO 2 
Phân tích công tác tổ chức, đánh giá, quản 
lý, hoạch định trong ngành công tác xã hội 

PI3.1 R 

CLO 3 
Phân tích tiến trình ra quyết định, kiếm 
huấn, lãnh đạo, quản lý hồ sơ, báo cáo để 

PI3.2 R,A 
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Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần 
(CLOs) 

PIs Mức độ đánh giá 
của PIs 

nâng cao năng lực cho cá nhân, nhóm, cộng 
đồng, cơ sở xã hội 

CLO 4 Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy 
tắc đạo đức nghề công tác xã hội trong quá 
trình thực hiện các hoạt động trong học 
phần quản trị ngành công tác xã hội 

PI8.1 R 

 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2  PI3.1 
PI3.2 

    PI8.1 

     CLO 1 
R         

CLO 2 
  R       

CLO 3 
   R,A      

CLO 4         R 
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6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gian 

tham dự buổi 
học bắt buộc. 
 

P1.1. Điểm 
danh hàng ngày 
 

R1 W1.1 
50% 

 
 
 
 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4 

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích
 cực 
chuẩn bị bài 
và tham gia 
các hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh 
giá 
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn báo 
cáo và trình bày 
tại lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 2, 
3 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Tiểu luận R3 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3,4 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. 
KHÁI 
QUÁT VỀ 
QUẢN TRỊ 
CÔNG 
TÁC XÃ 
HỘI 
1.1. Quản 
trị công tác 
xã hội 
1.2. Các 
chức năng 
quản trị 
1.3. Các 
nguồn lực 
trong tổ 
chức 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
Yêu cầu: 
1/ Tại sao 
nhân viên 
CTXH cần  
những kiến 
thức về quản 
trị CTXH ?   
2/ Quản Trị 
có những 
chức năng 
nào?  
3/ Hãy chọn 
một cơ sở xã 
hội cụ thể mà 
bạn đã từng 
đến thực tập, 
trình bày sự 
thể hiện bốn 
chức năng 
quản trị ở tại 
cơ sở này 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 

2 1.4. Quản 
trị - một 
phương 
pháp công 
tác xã hội 
1.5. Các 
nguyên tắc 
trong quản 
trị 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
1/ Tại sao nói 
quản trị là một 
tiến trình năng 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

1.6. Nhà 
quản trị 
công tác xã 
hội 

động? 
2/ Giải thích 
ba nguyên tắc 
chính trong 
quản trị công 
tác xã hội. 
3/ Trình bày 
các nguyên 
tắc trong quản 
trị công tác xã 
hội 

3 Chương 2. 
TIẾN 

TRÌNH 
HOẠCH 

ĐỊNH 
2.1. Khái 

niệm hoạch 
định 

2.2. Sự cần 
thiết của 

hoạch định 
2.3. Các 

loại hoạch 
định 

2.4. Các 
thành phần 
của hoạch 

định 
2.5. Mục 
tiêu – nền 
tảng của 
hoạch định 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
Hãy chọn một 
cơ sở xã hội 
cụ thể mà bạn 
biết. Hãy cho 
biết những 
thành phần 
của hoạch 
định được thể 
hiện cụ thể 
trong cơ sở 
này như thế 
nào? 
 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 

4 2.6. Tiến 
trình hoạch 
định 
2.7. Những 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

yếu tố bất 
định trong 
hoạch định 

[1] 
Thảo luận 
1. Trình bày 
tiến trình 
hoạch định 8 
giai đoạn 
2. Đối một cơ 
sở xã hội cụ 
thể mà bạn 
biết rõ, bạn sẽ 
vận dụng tiến 
trình hoạch 
định 8 giai 
đoạn vào cơ 
sở này như 
thế nào? 
GV nhận xét 
và  phản hồi 

5 Chương 3: 
RA 
QUYẾT 
ĐỊNH 
QUẢN TRỊ 
3.1. Khái 
niệm ra 
quyết định 
3.2. Tiến 
trình ra 
quyết định 
3.3. Các 
mô hình ra 
quyết định 
3.4. Các 
loại vấn đề 
và việc ra 
quyết định 
3.5. Tình 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
Trình bày tiến 
trình ra quyết 
định theo mô 
hình 8 bước 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

trạng ra 
quyết định 
3.6. Nhà 
quản trị ra 
quyết định 

6 3.7. Các 
đặc tính 
của quá 
trình ra 
quyết định 
hiệu quả 

1/2/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
Trình bày tiến 
trình ra quyết 
định theo mô 
hình 8 bước 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 

THỰC 
HÀNH 

GV giao 
nhiệm vụ thảo 
luận nhóm: 
Hãy chọn một 
cơ sở XH mà 
bạn biết rõ 
trong quá 
trình thực tập. 
Dựa trên sự 
quan sát và 
tìm hiểu của 
bạn, bạn hãy 
cho biết: 
• Quan 

niệm của các 
nhà quản trị 
tại cơ sở đối 
với việc ra 
quyết định. 
• Những 

loại quyết 

Thảo luận 
nhóm, thuyết 
trình 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

định nào tại 
cơ sở được 
xem là quan 
trọng? 
• Cơ sở đã 

thực hiện 
việc ra 
những quyết 
định quan 
trọng này 
bằng cách 
nào? 

7 Chương 4. 
Tổ chức 
4.1. Khái 
niệm tổ 
chức 
4.2. Những 
thành phần 
căn bản của 
cơ cấu tổ 
chức 
4.3. Thiết 
kế tổ chức  
 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
Hãy chọn một 
cơ sở xã hội 
mà bạn đã 
từng biết đến 
trong quá 
trình thực 
hành. Trình 
bày sự thể 
hiện cụ thể 
các thành 
phần của tổ 
chức đối với 
cơ sở xã hội 
này. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 

8 KIỂM TRA 
GIỮA KỲ 

 Chia lớp 
thành các 
nhóm và GV 
giao nội dung 
kiểm tra 

Sv làm, nộp 
báo cáo và 
thuyết trình 

A2.1. CLO  
2, 3, 4, 
5 

9 4.4. Các 3/0/0 Thuyết giảng Lắng nghe A1.1, CLO  
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

thiết kế tổ 
chức thông 
dụng 
4.5. Tổ 
chức trong 
quản trị 
công tác xã 
hội 

Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
Trình bày các 
khái niệm liên 
quan đến thiết 
kế tổ chức 
hiện đại. Hãy 
cho biết ta có 
thể áp dụng 
những khái 
niệm này vào 
quản trị các 
cơ sở xã hội 
như thế nào? 

A1.2  
 

2, 3, 4, 
5 

10 Chương 5. 
Lãnh đạo 
5.1. Khái 
niệm lãnh 
đạo 
5.2. Động 
cơ lãnh đạo 
5.3. Những 
hoạt động 
lãnh đạo  
5.4. Lý 
thuyết lãnh 
đạo  
5.5. Tiếp 
cận hiện 
nay về lãnh 
đạo  
 

2/1/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm (khăn 
trải bàn) 
 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
Yêu cầu: 
1/ Phân tích 
những động 
cơ trở thành 
lãnh đạo 
2/ Theo anh 
chị các hoạt 
động của nhà 
quản trị trong 
các cơ sở xã 
hội có những 
hoạt động 
nào? 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 

11 THỰC 
HÀNH 

0/3/0 GV chia lớp 
thành 4 nhóm 

SV thảo luận 
theo yêu cầu 

A1.1. 
A1.2. 

CLO 
3,4,5 



 
411 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Thảo luận 
Thuyết trình 

và thuyết trình 
Hãy chọn 

một cơ sở 
thực hành mà 
bạn đã từng 
biết đến trong 
quá trình thục 
tập. Trình bày 
những hoạt 
động lãnh đạo 
cụ thể mà 
người lãnh 
đạo cơ sở này 
thực hiện. 

 

12 Chương 6. 
Công tác 
nhân sự 
6.1. Công 
tác nhân sự  
6.2. Những 
thành phần 
chủ 
yếu/tiến 
trình công 
tác nhân sự 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
1/ Theo anh 
chị những 
thành phần 
chủ yếu trong 
công tác nhân 
sự là gi? Hãy 
nêu nội dung 
của các công 
việc đó 

2/ Mỗi nhóm 
hãy tìm hiểu 
về các thành 
phần trong 
công tác nhân 
sự của một cơ 
sở, trung tâm 
xã hội 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

13 Chương 7. 
Kiểm tra 
7.1. Khái 
niệm kiểm 
tra 
7.2. Vai trò 
của kiểm 
tra 
7.3. Ba 
cách tiếp 
cận thiết kế 
hệ thống 
kiểm tra 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
Yêu cầu: 
Giải thích quá 
trình kiểm tra 
ba bước 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 

14 7.4. Quá 
trình kiểm 
tra  
7.5. Kiểm 
tra hiệu 
suất tổ chức 
7.6. Công 
cụ kiểm tra 
hiệu suất tổ 
chức 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc tài liệu 
[1] 
 
 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 

15 THỰC 
HÀNH 

0/3/0 Theo dõi, 
đánh giá 

Thảo luận và 
thuyết trình 
Yêu cầu 

Hãy chọn 
một cơ sở 
thực hành mà 
bạn đã từng 
biết đến trong 
quá trình thục 
tập. Trình bày 
những hoạt 
động kiểm tra 
cụ thể mà nhà 
quản trị cơ sở 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO  
2, 3, 4, 
5 
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8. Học liệu 
a. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Lê Chí An 2008 Quản trị ngành công tác xã 
hội 

NXB Thanh 
Hóa 

2 Trịnh Thị Nguyệt 2019 Tập bài giảng Quản trị ngành 
công tác xã hội 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Đà Nẵng 

Sách, giáo trình tham khảo 

3 Trịnh Thị Chinh 2012 Quản trị ngành công tác xã 
hội 

NXB Lao 
động – xã 
hội 

b. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

2     
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở 

TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng 
cụ, phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 Giảng đường B3, A5 Loa, máy chiếu, bảng 1 Tất cả 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

này thực hiện. 
16 Hướng dẫn 

ôn tập 
3/0/0 Giải đáp Đặt câu hỏi 

Lắng nghe và 
ghi chép 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
1,2,3,4 
 
 
 

17 THI CUỐI 
KỲ 

 Thi tiểu luận Sv nộp bài 
tiểu luận 

A3.1. CLO 
1,2,3,4 
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 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7  năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

ThS. Trịnh Thị Nguyệt 
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42/ CTXH với người khuyết tật 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
 
    

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với người khuyết 
tật 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh)  Social work with people disability 

1.3 Mã học phần: 32031122 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Lê Thị Hằng 

(lthang@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:   

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
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1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Công tác xã hội với người khuyết tật nằm trong khối kiến thức ngành 
nhằm giới thiệu cho người học nắm được những vấn đề chung của người khuyết tật; 
các văn bản pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người khuyết tật. Vai 
trò, nhiệm vụ, các nguyên tắc hoạt động, các phương pháp tác nghiệp của nhân viên 
công tác xã hội khi tham gia chăm sóc giúp đỡ người khuyết tật. Thông qua học phần 
này, sinh viên vừa được nâng cao kiến thức, hình thành các kỹ năng làm việc với thân 
chủ, vừa có thể ứng dụng các kiến thức vào giải quyết các trường hợp thân chủ cụ thể. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

Học phần này giúp cho người học nắm được những vấn đề chung của người 
khuyết tật : khái niệm, phân loại, nguyên nhân ; cách phòng ngừa và phục hồi chức 
năng giảm bớt ảnh hưởng do khuyết tật gây nên ; thực trạng việc chăm sóc, giáo dục 
cho người khuyết tật ; các văn bản pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của 
người khuyết tật. Vai trò, nhiệm vụ, các nguyên tắc hoạt động, các phương pháp tác 
nghiệp của nhân viên công tác xã hội khi tham gia chăm sóc giúp đỡ người khuyết tật. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO 1: Người học có những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác xã hội 

đối với người khuyết tật để có thể vận dụng hỗ trợ giải quyết những vấn đề của thân 
chủ trong hoạt động chuyên môn. 

CO 2: Hình thành năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, 
đánh giá và cải thiện các hoạt động của công tác xã hội với người khuyết tật.  
   CO 3: Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong nhiều môi 
trường khác nhau, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ đáp 

ứng của PIs 

CLO 1 
Phân tích những vấn đề cơ bản về khuyết tật, 
người khuyết tật, vai trò của công tác xã hội 
đối với người khuyết tật 

PI1.2 R 
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Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ đáp 

ứng của PIs 

CLO 2 
Vận dụng tiến trình công tác xã hội trong việc 
hỗ trợ người khuyết tật giải quyết vấn đề. 

PI3.1 
PI3.2 

R 
R,A 

    CLO 3 
Biết cách thực hiện việc kết nối các nguồn lực 
để góp phần can thiệp, giải quyết các vấn đề 
của người khuyết tật 

PI4.1 R 

CLO 4  Thể hiện ý thức dấn thân vì lợi ích thân chủ, 
phấn đấu công bằng xã hội, tuân thủ đạo đức, 
giá trị nghề nghiệp. 

PI8.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu ra 
học phần 
(CLOs) 

 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2  PI3.1 PI3.2 PI4.1    PI8.1 

CLO 1 R         

CLO 2   R R,A      

CLO 3     R     

CLO 4         R 
6. Đánh giá học phần 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. 
Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gia
n 

tham dự buổi 
học bắt buộc. 
 

P1.1. Điểm 
danh hàng 
ngày 
 

R1 W1.1 
50% 

 
 
 
 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4  

A1.2. Tính 
chủ động, 

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4 
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mức độ tích
 cự
c chuẩn bị 
bài và tham 
gia các hoạt 
động 

trong giờ học 

giá 
 

A2. 
 Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày tại 
lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 2, 
3,4 

A3. 
Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Tiểu 
luận 

R3 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3,4 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1  
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 
tập 

1 Chương 1. MỘT SỐ 
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
CƠ BẢN VỀ 
KHUYẾT TẬT VÀ 
NGƯỜI KHUYẾT 
TẬT 
1.1. Khái niệm khuyết 
tật và người khuyết tật 
1.2. Phân loại khuyết 
tật 
1.3. Một số nguyên 
nhân gây nên khuyết 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Thuyết trình 
Đọc tài liệu 
[1], tr. 23-
25 
Trả lời câu 
hỏi: 
- Hãy lấy ví 
dụ minh họa 
về từng 
dạng khuyết 
tật 
Thảo luận 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO1 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1  
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

tật nhóm theo 
các câu hỏi 
sau:  
1/ Bạn có 
nhận xét gì 
về thực 
trạng người 
khuyết tật? 
2/ Từ các 
nguyên 
nhân dẫn 
đến khuyết 
tật, các bạn 
có đề xuất 
gì về giải 
pháp phòng 
ngừa khuyết 
tật?  

 2 1.4. Đặc điểm tâm lý 
của người khuyết tật 
1.5. Nhu cầu của 
người khuyết tật và gia 
đình người khuyết tật 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Đọc [1], tr 
122-135 và 
tr 158-203 
Thảo luận 
nhóm – 
thuyết trình: 
- Tìm hiểu 
những đặc 
điểm tâm lý 
của người 
khuyết tật 
theo từng 
nhóm tuổi 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
1, 2 

3 1.6. Các rào cản ảnh 
hưởng đến sự hòa 
nhập với người khuyết 
tật 
1.7. Khả năng tiếp cận 
của người khuyết tật 
1.8. Một số hướng tiếp 
cận về người khuyết 
tật 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Đọc [1], tr 
122-135 và 
tr 158-203 
Thảo luận 
nhóm – 
thuyết trình: 
1/ Phân tích 
các rào cản 
ảnh hưởng 
đến sự hòa 
nhập của 
NKT? 
 2/ Theo bạn 
khả năng 
tiếp cận của 

A1.1. 
A1.2 

CLO 
1, 2 



 
420 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1  
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

NKT hiện 
nay ra sao? 
Liên hệ thực 
tiễn. 

4 Chương 2: LUẬT 
PHÁP,  CÁC CHÍNH 
SÁCH VÀ MÔ HÌNH 
DỊCH VỤ TRỢ GIÚP 
NGƯỜI KHUYẾT 
TẬT 
2.1. Văn bản pháp lý 
của quốc tế 
2.2. Văn bản pháp luật 
của Việt Nam 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm nhỏ 
 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc: [1] 
tr.59-71, [2] 
- Trả lời câu 
hỏi: Hãy chỉ 
ra một số 
quy định 
trong Luật 
NKT VN 
chưa được 
áp dụng trên 
thực tế? 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4,  

5 Thực hành 
- Tìm hiểu về các mô 
hình dịch vụ chăm sóc 
hỗ trợ cho người 
khuyết tật trên địa bàn 
bạn đang học tập. 
- Phân tích những mặt 
tích cực, hạn chế trong 
mỗi mô hình trên. 
- Trình bày vai trò của 
nhân viên công tác xã 
hội trong mỗi loại hình 
trên. 

0/3/0 Thực tế 
tại các cơ 
sở 

Thực tế tại 
các cơ sở 
Ghi chép  
Báo cáo 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 

6 2.3. Các mô hình dịch 
vụ chăm sóc trợ giúp 
cho người khuyết tật 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Thuyết trình 
bài tập thực 
hành  
Vấn đáp 
Đọc: [1] tr 
36-43 

A1.1. 
A1.2 

CLO 
2,3,4, 

7 Chương 3. KHÁI 
QUÁT VỀ CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI 
NGƯỜI KHUYẾT 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Thuyết trình 
Vấn đáp 
Đọc: [1] tr 
59-71 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1  
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

TẬT 
3.1. Khái niệm công 
tác xã hội với người 
khuyết tật 
3.2. Mục đích của 
công tác xã hội với 
người khuyết tật 
3.3. Vai trò của nhân 
viên công tác xã hội 
với người khuyết tật 

8 KIỂM TRA GIỮA KỲ  Gv chia 
nhóm và 
giao nội 
dung kiểm 
tra 

SV thảo 
luận và trình 
bày bằng 
báo cáo và 
thuyết trình 

A2.1 CLO 
3, 4 
 

9 3.4. Một số nguyên tắc 
chung khi làm việc với 
người khuyết tật 
3.5. Giao tiếp hiệu quả 
với người khuyết tật 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Thuyết trình 
Vấn đáp 
Đọc: [1] tr 
59-71 

A1.1, 
A1.2 
  
 

CLO 
3,4 
 
 
 

10 THỰC HÀNH  0/3/0 Thực hiện 
theo yêu 
cầu về 
một tình 
huống cụ 
thể 

Làm việc 
nhóm 
Thuyết trình 
Yêu cầu: 
1/ Mục tiêu 
của cuộc 
giao tiếp 
này đối với 
mỗi bên là 
gì?  
2/ Cuộc 
giao tiếp 
nên được 
tiến hành 
trong bối 
cảnh như 
thế nào?  
3/ Những 
thông tin 
nào của TC 
anh/chị cần 
thu thập 
trong cuộc 

A1.1, 
A1.2 
  
 

CLO 
3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1  
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

giao tiếp để 
giúp anh/chị 
hiểu được 
bản thân 
TC, môi 
trường xã 
hội của TC 
cũng như 
nhu cầu, 
cảm xúc và 
điểm mạnh 
của TC? 

11 Chương 4: THỰC 
HÀNH CÔNG TÁC 
XÃ HỘI VỚI NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT 
4.1. Làm việc với cá 
nhân 
4.1.1. Quản lý trường 
hợp với người khuyết 

tật 

Thực hành 

1/2/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
72-91 
Thực hành: 
Lập một kế 
hoạch quản 
lý trường 
hợp cho một 
người 
khuyết tật 
vận động 
(Tình huống 
do nhóm tự 
giả định) 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4, 

12 4.1.2. Một số hỗ trợ 

người khuyết tật trong 

di chuyển, sinh hoạt 

1/2/0 Thuyết 
giảng 
Thực hành 

Lắng nghe 
Thực hành 
sắm vai 
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 

13 4.2. Làm việc với gia 
đình 
4.2.1. Nhiệm vụ của 

nhân viên CTXH trong 

việc hỗ trợ gia đình 
NKT 

4.2.2. Một số kỹ năng 

khi làm việc với gia 

đình  
 

1/2/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
342-349 
Thực hành: 
Lấy ví dụ 
minh họa 
cho mỗi 
nhiệm vụ 
của nhân 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1  
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

viên CTXH 
trong việc 
hỗ trợ gia 
đình NKT? 

14 4.3. Làm việc với 
nhóm 
4.3.1. Khái niệm 

CTXH nhóm với NKT 

4.3.2. Các loại hình 

nhóm trong CTXH với 
NKT 

4.3.3. Một số kỹ năng 

làm việc nhóm trong 

CTXH với nhóm 

1/2/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
357-363 
Thực hành: 
Đóng vai 
một buổi 
sinh hoạt 
nhóm của 
NKT, trong 
đó nhân 
viên CTXH 
sử dụng ít 
nhất một kỹ 
năng? 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 

15 4.4. Làm việc với cộng 
đồng 
4.4.1. Các mô hình 

thực hành cộng đồng 

NKT 

4.4.2. Biện hộ, huy 
động nguồn lực và xây 

dựng mạng lưới cộng 

đồng 

2/1/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
378-403 
Trả lời: 
1/ Phân biệt 
cộng đồng 
và cộng 
đồng NKT. 
2/ Vai trò 
của nhân 
viên CTXH 
trong từng 
mô hình 
thực hành 
cộng đồng 
NKT 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 

16 Hướng dẫn ôn thi hết 
học phần 

3/0/0 Lắng 
nghe, 
nhận xét, 
góp ý 
Thuyết 
giảng 

Trình bày 
báo cáo và 
nhận xét 
góp ý cho 
các nhóm 
khác 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1  
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

17 THI CUỐI KỲ  Thi tiểu 
luận 

SV làm bài 
và nộp báo 
cáo tiểu 
luận 

A3.1 CLO 
1,2,3,
4 

 8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 
hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Nguyễn Thị Kim Hoa 

(chủ biên) 
2015 Giáo trình Công tác xã hội 

với người khuyết tật 
NXB Đại 

học Quốc 
gia Hà Nội 

2 Luật số 51/2010/QH12  2010 Luật Người khuyết tật  Quốc hội 

Sách, giáo trình tham khảo 
3 Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 
2003 Nhập môn giáo dục đặc biệt Đại học 

Mở - bán 
công HCM 

4 TS. Hà Thị Thư 2012 Giáo trình trung cấp nghề 
Công tác xã hội với người 
khuyết tật 

NXB Lao 
động – xã 
hội 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập  

1 Các bài viết liên quan  https://www.drdvietnam.org/  

2 
Công tác xã hội với 
người khuyết tật 

https://congtacxahoi.com.vn/cong-tac-
xa-hoi-voi-nguoi-khuyet-tat/ 

7/7/2016 

3    

 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 
 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 Các phòng học A5, B3 
-Máy tính, máy chiếu, 
loa 

01 
 

 Tất cả các bài 
học 
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TT 
 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

2 
Trung tâm GDHN, 
các cơ sở chăm sóc 
NKT… 

Sổ ghi chép 03 Chương 3,4 

 
 Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Phạm Thị Kiều Duyên 
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43/CTXH với người cao tuổi 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội    Mã số: 70601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với người cao tuổi 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with the elderly 

1.3 Mã học phần: 32031051 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết  
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Trịnh Thị Nguyệt 

(ttnguyet@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:   

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
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1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Công tác xã hội với người cao tuổi là học phần bắt buộc thuộc khối kiến 
thức ngành trong chương trình đào tạo công tác xã hội. Học phần cung cấp các kiến 
thức, kỹ năng cơ bản để hướng dẫn người học thực hành tốt nhiệm vụ cung cấp dịch 
vụ chăm sóc và hỗ trợ cho người cao tuổi tại cộng đồng, bao gồm đánh giá nhu cầu, 
lập kế hoạch hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, kết nối mạng lưới, và vận động và thực hiện các 
chính sách, chương trình cho người cao tuổi. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, quan trọng về người cao tuổi và cách 
làm việc của nhân viên công tác xã hội với người cao tuổi. Từ đó, người học được 
nâng cao kiến thức, hình thành các kỹ năng làm việc với người cao tuổi, vừa có thể 
vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các trường hợp thân chủ cụ thể.   

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về CTXH với người cao 
tuổi để có thể vận dụng vào việc chăm sóc và hỗ trợ cho người cao tuổi tại cộng 
đồng, bệnh viện và cơ sở xã hội. 
CO2: Hình thành năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh 
giá và cải thiện các hoạt động của công tác xã hội với người khuyết tật.  
CO3: Có tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động xây dựng và thực hiện 
các dự án hỗ trợ người cao tuổi tại địa phương. 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức độ đánh 

giá của PIs 

CLO 1 

Phân tích được những vấn đề cơ bản về người 
cao tuổi, công tác xã hội với người cao tuổi, vai 
trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ 

người cao tuổi. 

PI1.2 R 

CLO 2 
Vận dụng các phương pháp công tác xã hội vào 

chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi 
PI3.1 
PI3.2 

R 
R,A 
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Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức độ đánh 

giá của PIs 

CLO 3 
Biết cách thực hiện việc kết nối các nguồn lực 

để góp phần can thiệp, giải quyết các vấn đề của 
người cao tuổi 

PI4.1 R 

CLO 4 Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc 
tham gia các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi tại 
địa phương, tuân thủ đạo đức, giá trị của nghề. 

PI8.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 
điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu ra 
học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2  PI3.1 PI3.2 PI4.1    PI8.1 

CLO 1 R         
  CLO 2   R R,A      

CLO 3     R     

CLO 4         R 

 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. 
Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời 
gian tham dự 
buổi học bắt 
buộc. 

P1.1. Điểm 
danh hàng 
ngày 
 

R1 W1.1 
50% 

 
 
 
 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4 

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích
 cự
c chuẩn bị 
bài và tham 

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh 
giá 
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4  



 
429 

gia các hoạt 
động trong 
giờ học 

A2. 
Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Bài báo 
cáo và trình 
bày tại lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 2, 
3, 4 

A3. 
Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Tiểu 
luận 

R3 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3,4 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2 ) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG VỀ 
NGƯỜI CAO TUỔI 
1.1. Khái niệm về 
người cao tuổi 
1.2. Bối cảnh già hóa 
dân số trên thế giới và 
ở Việt Nam 
1.3. Vị thế và vai trò 
trong gia đình và xã 
hội của người cao tuổi 
1.3.1. Vị thế và vai trò 

của người cao tuổi 

trong gia đình 

1.3.2. Vị thế và vai trò 
của người cao tuổi 

trong xã hội 

2/1/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Thuyết trình 
Đọc tài liệu 
[1], tr. 9-39 
Yêu cầu: 
1/ Hãy nêu 
các quan 
điểm về 
NCT mà bạn 
biết? 
2/ Vị thế và 
việc thực 
hiện vai trò 
của NCT 
trong gia 
đình, cộng 
đồng và xã 
hội tại Việt 

A1.1, 
A1.2  
A3.1 
 

CLO1 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2 ) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

 
 
 

Nam hiện 
nay 

2 1.4. Đặc điểm tâm sinh 
lý và nhu cầu của 
người cao tuổi 
1.4.1. Đặc điểm tâm 

sinh lý của NCT 

1.4.2. Nhu cầu của 

người cao tuổi 
1.5. Một số vấn đề 
thường gặp ở người 
cao tuổi 
 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Đọc [1], tr 9-
39 
Thảo luận 
nhóm – 
thuyết trình: 
1/ Thế nào là 
quá trình lão 
hóa? 
2/ Trình bày 
các đặc điểm 
tâm sinh lý 
nổi bật của 
NCT 
3/ Các hoạt 
động của 
NCT có ảnh 
hưởng như 
thế nào đến 
sức khỏe của 
họ? 

A1.1. 
A1.2 
A3.1 

CLO 
1 

3 Chương 2. LUẬT 
PHÁP, CHÍNH SÁCH 
ĐỐI VỚI NGƯỜI 
CAO TUỔI VÀ MỘT 
SỐ MÔ HÌNH HỖ 
TRỢ NGƯỜI CAO 
TUỔI 
2.1. Một số văn kiện 
quốc tế về người cao 
tuổi 
2.2. Luật pháp Việt 
Nam liên quan đến 
người cao tuổi 
2.2.1. Hiến pháp 
2.2.2. Các văn bản 
pháp luật 
 

2/1/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Đọc [1], tr 
47-52 
* Trả lời các 
câu hỏi: 
1/ Kể tên các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật liên 
quan đến 
NCT mà bạn 
biết? 
2/ Việc thực 
hiện luật 
pháp, chính 
sách đối với 
NCT ở địa 
phương bạn 
có gì bất 
cập? Theo 
bạn, nên làm 
gì để cải 
thiện thực 

A1.1. 
A1.2. 
A3.1 

CLO 
1, 3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2 ) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

trạng đó? 
4 2.3. Các mô hình chăm 

sóc, hỗ trợ người cao 
tuổi 
2.3.1. Một số mô hình 

chăm sóc, hỗ trợ người 

cao tuổi ở các nước 

trên thế giới 
 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm nhỏ 
 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc: [1] 
tr.47-52 
- Trả lời câu 
hỏi:  
1/ Các mô 
hình dịch vụ, 
chăm sóc, 
nuôi dưỡng 
NCT trên thế 
giới có 
những ưu/ 
nhược điểm 
gì? 
2/ Nhận xét 
các mô hình 
dịch vụ, 
chăm sóc 
nuôi dưỡng 
NCT trên thế 
giới, rút ra 
bài học kinh 
nghiệm trong 
điều kiện 
Việt Nam. 

A1.1. 
A1.2. 
A3.1 

CLO 
1, 3,4 

5 2.3.2. Một số mô hình 

chăm sóc, hỗ trợ người 
cao tuổi ở Việt Nam 

 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm nhỏ 
 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc: [1] 
tr.47-52 
- Trả lời câu 
hỏi:  
1/ Ở các địa 
phương anh 
chị, NCT 
được tiếp cận 
với những 
mô hình hoạt 
động nào? 
2/ So sánh 
những điểm 
mạnh và hạn 
chế của các 

A1.1. 
A1.2. 
A3.1 

CLO 
1, 3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2 ) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Trung tâm 
nuôi dưỡng, 
chăm sóc 
NCT tập 
trung với Mô 
hình chăm 
sóc, nuôi 
dưỡng NCT 
tại các gia 
đình. 

6 Chương 3: CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI 
NGƯỜI CAO TUỔI 
3.1. Khái niệm công 
tác xã hội với người 
cao tuổi 
3.2. Vai trò của nhân 
viên CTXH đối với 
người cao tuổi 
 

2/1/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Thuyết trình  
Vấn đáp 
Đọc: [1] tr 
73-150 
Thực hành: 
Phân tích vai 
trò của nhân 
viên CTXH 
trong các 
trường hợp. 

A1.1. 
A1.2 
A3.1 

CLO 
2,3,4 

7 3.3. Tiến trình CTXH 
với người cao tuổi 
3.3.1. Tiếp cận người 
cao tuổi 

3.3.2. Thu thập thông 

tin 

3.3.3. Đánh giá vấn đề 
3.3.4. Lên kế hoạch trợ 

giúp 

3.3.5. Tổ chức thực 

hiện 
3.3.6. Lượng giá 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thực hành 

Lắng nghe 
Thuyết trình  
Vấn đáp 
Đọc: [1] tr 
73-150 
Thực hành: 
Lập kế hoạch 
trợ giúp các 
thân chủ là 
NCT trong 
tình huống . 
 
 

A1.1. 
A1.2 
A3.1 

CLO 
2,3,4 

8 KIỂM TRA GIỮA KỲ  Chia 
nhóm và 
gv giao 
nội dung 
kiểm tra 

SV thực 
hiện, nộp sản 
phẩm và báo 
cáo trước lớp 

A2.1. CLO 
2,3,4,
5 

9 THỰC HÀNH 
Khảo sát tình hình 
NCT tại cộng đồng/ cơ 
sở và chọn một tình 

0/3/0 Đi nghiên 
cứu thực 
tế 

Thực hiện 
các nhiệm vụ 
theo hướng 
dẫn của GV 
và trình bày 

A1.1 
A1.2 

CLO 
2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2 ) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

huống cụ thể để mô tả 
tiến trình can thiệp mà 
nhân viên CTXH sẽ 
phải thực hiện  để trợ 
giúp 

báo cáo 

10 THỰC HÀNH  
Xây dựng tiến trình 
can thiệp mà nhân viên 
CTXH sẽ phải thực 
hiện  để trợ giúp với 
NCT  

0/3/0 Đi nghiên 
cứu thực 
tế 

Thực hiện 
các nhiệm vụ 
theo yêu cầu 
của GV và 
trình bày báo 
cáo nhóm 

A1.1 
A1.2 
A2.1 

CLO 
2,3,4 

11 
 

CHƯƠNG 4: MỘT 
SỐ LĨNH VỰC 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI CAO 
TUỔI 
4.1. Các lĩnh vực công 
tác xã hội với người 
cao tuổi 
4.1.1. CTXH với NCT 

tại nhà/ cộng đồng 

4.1.2. CTXH với NCT 
tại cơ sở bảo trợ 

4.1.3. CTXH với NCT 

tại bệnh viện 

 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
73-150 
* Thảo luận 
1/ Phân tích 
vai trò của 
nhân viên 
CTXH trong 
quá trình làm 
việc với 
NCT tại nhà/ 
cộng đồng; 
cơ sở bảo trợ 
xã hội và 
bệnh viện 

A1.1 
A1.2 
A3.1 
 

CLO 
2,3,4 

12 4.2. Một số kỹ năng 
trong công tác xã hội 
với người cao tuổi 
 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thực hành 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
73-150. 
Thực hành: 
Đóng vai 
nhân viên 
CTXH 
phỏng vấn 
thân chủ là 
NCT để thu 
thập thông 
tin 

A1.1 
A1.2 
A3.1 

CLO 
2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2 ) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

13 THỰC HÀNH 
Tổ chức lớp thành các 
nhóm NCT và thực 
hiện các kỹ năng đã 
được học. 

0/3/0 Gv chia 
lớp thành 
4 nhóm 
nhỏ và 
giao 
nhiệm vụ. 
Sắm vai 

Thực hiện 
theo yêu cầu 
của GV. 
Các nhóm 
trình bày và 
đưa ý kiến 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 

14 4.3. Truyền thông 
trong cộng đồng về 
NCT 
 

3/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thực hành 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc: [1], tr 
357-363 
Thực hành: 
Thiết kế các 
nội dung 
truyền thông 
theo chủ đề. 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 

15 THỰC HÀNH 
Tổ chức một buổi 
truyền thông bằng hình 
thức sinh hoạt câu lạc 
bộ (tại cơ sở bảo trợ/ 
cộng đồng) 
 

0/3/0 Theo dõi, 
đánh giá 

Làm theo 
nhóm 
Thực hiện 
các nhiệm vụ 
theo hướng 
dẫn của GV 
và trình bày 
báo cáo 

A1.1 
A1.2 
 
 

CLO 
2,3,4 

16  Hướng dẫn ôn thi hết 
học phần 

3/0/0 Trả lời các 
câu hỏi 
của sv 

Đọc lại toàn 
bộ kiến thức 
được học 
Chia sẻ ý 
kiến với các 
bạn và giáo 
viên 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
2,3,4 

17 THI CUỐI KỲ  Thi tiểu 
luận 

Sv làm và 
nộp bài tiểu 
luận 

A3.1 CLO 
1,2,3,
4 
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8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Thị Kim Hoa 2012 Giáo trình Công tác xã hội 
với người cao tuổi 

NXB Lao 
động – xã 

hội 
2 Bộ Tư pháp 2010 Luật Người cao tuổi NXB Tư 

pháp 
Sách, giáo trình tham khảo 

3 Nguyễn Thị Vân 2011 Giáo trình Công tác xã hội 
với người cao tuổi 

NXB Lao 
động – xã 
hội 

4     

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

1 
Tài liệu học tập môn 
Công tác xã hội với 

người cao tuổi 

https://congtacxahoi.com.vn/category/thu-
vien-cong-tac-xa-hoi/giao-trinh-dao-tao-
cong-tac-xa-hoi/ 

15/10/2016 

2    

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

1 Giảng đường B3, A5 Loa, máy chiếu, bảng,  1 Tất cả 

2 
Trung tâm Bảo trợ xã 
hội  

 2 
Chương 3, chương 
4 
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Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Phạm Thị Kiều Duyên 
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44/ Công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội  Mã số: 77601011 

Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với người nghiện ma 
túy, mại dâm, HIV/AIDS 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with drug addicts, 
prostitutes, HIV/AIDS  

1.3 Mã học phần:    32031124 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 2 TC (30 tiết)  
- Thực hành Loại 1: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 0 TC  
- Tự học:   90  tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Lê Thị Lâm   

(ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Hà Văn Hoàng 

(hvhoang@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành:  Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     



 
438 

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào 
tạo ngành công tác xã hội nhằm giúp người học hình thành các khái niệm cơ bản về 
nghiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; đặc điểm tâm lý, nhu cầu và những khó khăn của 
người nghiện ma túy; nguyên nhân, hậu quả của nghiện ma túy; cai nghiện ma túy và 
công tác xã hội với người nghiện ma túy. Đặc điểm tâm lý, nhu cầu và những khó 
khăn của người mại dâm, tìm hiểu quan điểm của xã hội về người mại dâm; Những 
kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, tính nghiêm trọng của đại dịch HIV/AIDS; đối tượng 
và những hành vi có nguy cơ nhiễm HIV;  đặc điểm tâm lý, nhu cầu của người nhiễm 
HIV/AIDS; những khó khăn của người nhiễm HIV/AIDS; Đồng thời học phần giúp 
người học tiếp cận các  can thiệp công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại dâm, 
người có HIV/AIDS.  
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung  

 Giúp cho người học có kiến thức khái quát về công tác xã hội với người nghiện ma 

túy, người mại dâm, người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;Có thể vận dụng được các 

phương pháp và kỹ năng cơ bản trong CTXH vào tiến trình làm việc với nhóm đối tượng; Từ 

đó có thái độ phù hợp, tôn trọng trong ứng xử và thực  hành nghề nghiệp với người nghiện 

ma túy, người mại dâm, người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Tích cực tham gia hoạt 

động truyền thông nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với cộng đồng người nghiện ma 

túy, người mại dâm, người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.  

3.2.  Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xã hội với người nghiện 

ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS. 

CO2: Có kỹ năng can thiệp công tác xã hội đối với người nghiện ma tuý, mại 
dâm, HIV/AIDS.  
CO3: Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trong lĩnh vực công tác 
xã hội với người nghiện ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tham gia công tác hoạch 
định, hoàn thiện các chính sách xã hội cho nghiện ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS. 
CO4: Có thái độ tôn trọng trong thực hành nghề nghiệp với người nghiện ma túy, 

người mại dâm, người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
  

CLO 1 
Đánh giá được  đặc điểm nhu cầu, vấn  đề cần trợ 
giúp; vai trò của CTXH trong hỗ trợ cho người nghiện ma 
túy, người mại dâm, người nhiễm hiv/ aids 

PI1.1; 
PI1.2 

R.A 

CLO 2 

Phân tích được các chính sách, pháp luật và một số 

nguồn lực liên quan và các mô hình hỗ trợ cho người 
nghiện ma túy, người mại dâm, người nhiễm hiv/ aids  

PI1.1; 

 
R 

CLO 3 

Phân tích  được các nội dung, yêu cầu, cách thức thực hiện  
các hoạt động can thiệp giúp người nghiện ma túy, người mại 
dâm, người nhiễm HIV/AIDS nâng cao năng lực giải quyết 
vấn đề của họ 

PI3.1-
PI3.4; 
PI4.1 

R 

CLO 4 Phát hiện vấn đề, đưa ra các lập luận logic, thuyết phục 
trong trợ giúp cho người nghiện ma túy, người mại dâm 
và người nhiễm HIV/AIDS 

PI7.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn 
đầu ra học 

phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 
 

PLO2 
PLO3 

 
PLO4 

 
PLO5 PLO6 

PLO7 
 

PLO8 

 PI 1.1:R; 
PI 1.2:  R.A 

 PI3.1-3.4 PI4.1   PI7.1  

CLO1 
R,A         

CLO2 
R        

CLO3 
  R R     

CLO4 
      R  
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6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 

đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 
A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Bài tập 
ngắn trên lớp 

P1.1. Trình bày 
tại lớp 

R1 W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

CLO 
1,2,3,4, 

5 
A2. Đánh 
giá giữa 

kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn báo 
cáo và trình bày 

tại lớp 

R2 W2.1 
100% 

30% 
W2 

CLO 1, 
2 

A3. Đánh 
giá cuối 

kỳ 

A3.1 Tự luận P3.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W3.1 
10% 

W4. 
50% 

CLO 
1,3,4 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

  

1 1.1.Những vấn chung 

về ma túy, mại dâm, 

HIV/ AIDS 

1.1.1. Ma túy 

1.1.1.1. Khái niệm 
nghiện ma túy 

1.1.1.2.  Một số học 
thuyết, quan điểm về 
nghiện chất ma tuý 
1.1.1.3. Nguyên nhân, 

2/1/0 Thuyết 
trình/vấn đàm/ 
Bài tập nhóm 

Đọc tài liệu 1, 
2/  
Thảo luận/ 
Chuẩn bị bài 
tập theo nhóm 
và báo cáo sản 
phẩm 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

hình thái và cơ chế 

nghiện chất ma túy 

1.1.1.4.  Thực trạng  

ma túy ở Việt Nam và 

thế giới 

 
2 Chương 1: KHÁI 

QUÁT  CHUNG VỀ  

CÔNG TÁC XÃ HỘI 

VỚI NGƯỜI 

NGHIỆN MA TÚY, 

NGƯỜI MẠI DÂM, 

NGƯỜI NHIỄM 

HIV/AIDS 

1.1.2. Mại dâm 

1.1.2.1. Khái niệm 
1.1.2.2.  Nguyên nhân, 
hậu quả của mại dâm   
1.1.2.3.  Thực trạng 

vấn đề mại dâm trên 

thế giới và Việt Nam 

 

2/1/0 Thuyết 
trình/vấn đàm/ 
Bài tập nhóm 

Đọc tài liệu 1, 
2/  
Thảo luận/ 
Chuẩn bị bài 
tập theo nhóm 
và báo cáo sản 
phẩm/ Tự học: 
Thực trạng sử 
dụng ma túy ở 
Việt Nam và 
thế giới 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

3 Chương 1: NHỮNG 
VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI NGHIỆN 
MA TÚY, MẠI DÂM, 
HIV/AIDS  
1.1.2. Mại dâm 
1.1.2.1/Khái niệm 
1.1.2.2/ Nguyên nhân, 
hậu quả của tệ nạn mại 
dâm   
1.1.2.3/ Thực trạng vấn 
đề mại dâm trên thế giới 

2/1/0 Thuyết 
trình/vấn đàm/ 
Bài tập nhóm 

Đọc tài liệu 1, 
2/ Thảo luận/ 
Chuẩn bị bài 
tập theo nhóm 
và báo cáo sản 
phẩm/ Tự học: 
Thực trạng vấn 
đề mại dâm 
trên thế giới và 
Việt Nam 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
1,2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

và Việt Nam  
4 Chương 1: KHÁI 

QUÁT  CHUNG VỀ  

CÔNG TÁC XÃ HỘI 

VỚI NGƯỜI NGHIỆN 

MA TÚY, NGƯỜI 

MẠI DÂM, NGƯỜI 

NHIỄM HIV/AIDS 

1.1.3.  HIV/ AIDS 

1.1.3.1.  Khái niệm 
1.1.3.2. Sự lây truyền 
và chữa trị 
1.1.3.3.  Tình hình lây 

truyền HIV trên thế 

giới và Việt Nam 

 

2/1/0 Thuyết 
trình/vấn đàm/ 
Bài tập nhóm 

Đọc tài liệu 1, 
2/ Thảo luận/ 
Chuẩn bị bài 
tập theo nhóm 
và báo cáo sản 
phẩm/ Tự học: 
Tình hình lây 
truyền virut 
HIV trên thế 
giới và Việt 
Nam 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

5 Chương 1: KHÁI 

QUÁT  CHUNG VỀ  

CÔNG TÁC XÃ HỘI 

VỚI NGƯỜI NGHIỆN 

MA TÚY, NGƯỜI 

MẠI DÂM, NGƯỜI 

NHIỄM HIV/AIDS 

1.2. Đặc điểm các vấn 

đề và nhu cầu của 

người nghiện ma túy, 

người mại dâm, người 

có và bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS 

1.2.1. Đặc điểm các vấn 
đề và nhu cầu của người 
nghiện ma túy 
1.2.2. Đặc điểm các vấn 
đề và nhu cầu của người 
mại dâm 
1.2.3. Đặc điểm vấn đề 

1/2/0 Thuyết 
trình/vấn đàm/ 
Bài tập nhóm 

Đọc tài liệu 1, 
2/ Thảo luận/ 
Chuẩn bị bài 
tập theo nhóm 
và báo cáo sản 
phẩm 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

và nhu cầu của người có 
và bị ảnh hưởng bởi 
HIV/ AIDS 

6 1.3.  Công tác xã hội với 

người nghiện ma túy, 

người mại dâm, người 

nhiễm HIV/AIDS 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ 
của nhân viên công tác 
xã hội với người nghiện 
ma túy, người mại dâm, 
người nhiễm HIV/AIDS 

1.3.3. Nguyên  tắc trong  
thực hành CTXH với 
người nghiện ma túy, 
người mại dâm, người 
nhiễm HIV/AIDS 

     

7 Chương 2: LUẬT 

PHÁP, CHÍNH SÁCH, 

TỔ CHỨC LIÊN 

QUAN VÀ CÁC MÔ 

HÌNH HỖ TRỢ CHO 

NGƯỜI NGHIỆN MA 

TÚY, NGƯỜI MẠI 

DÂM, NGƯỜI NHIỄM 

HIV/ AIDS  

2.1. Luật pháp, chính 

sách, tổ chức liên quan 

đến vấn đề nghiện ma 

túy, mại dâm và 

HIV/AIDS 

 

2/1/0 Thuyết 
trình/vấn đàm/ 
Thảo luận 
nhóm 

Đọc tài liệu/ 
thảo luận  
Báo cáo nhóm 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 2 
 
 

8 Chương 2: LUẬT 

PHÁP, CHÍNH SÁCH, 

2/1/0 Thuyết 
trình/vấn đàm/ 

Đọc tài liệu/ 
thảo luận  

A1.1 
A1.2  

CLO 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

TỔ CHỨC LIÊN 

QUAN VÀ CÁC MÔ 

HÌNH HỖ TRỢ CHO 

NGƯỜI NGHIỆN MA 

TÚY, NGƯỜI MẠI 

DÂM, NGƯỜI NHIỄM 

HIV/ AIDS  

2.2.  Mô hình hỗ trợ cho 

nghiện ma túy, người 

mại dâm, người nhiễm 

HIV/AIDS 

 

Thảo luận 
nhóm 

Báo cáo nhóm 
Bài  tập:  
Bản chất của 
vấn đề mại 
dâm;  Hướng 
giải quyết vấn 
đề mại dâm 
cho Việt Nam 
 

  

9 Kiểm tra giữa kỳ    A2.1 CLO 
1,2 

10 Chương 3:  MỘT SỐ 

HOẠT ĐỘNG CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỚI 

NGƯỜI NGHIỆN MA 

TÚY, NGƯỜI MẠI 

DÂM, NGƯỜI NHIỄM 

HIV/AIDS 

3.1. Quản lý trường hợp 
(TT) 
3.1.1. Khái niệm 
3.1.2. Quy trình 

2/1/0  Giao nhiệm 
vụ, hướng dẫn 
sinh viên thảo 
luận , phản hồi 
và góp ý cách 
xử lý tình 
huống cho sv 

Đọc tài liệu/ 
hoàn thành 
nhiệm vụ tự 
học/ 
Báo cáo nhóm/ 
đóng vai 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
3,4 

11 Chương 3:  MỘT SỐ 

HOẠT ĐỘNG CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỚI 

NGƯỜI NGHIỆN MA 

TÚY, NGƯỜI MẠI 

DÂM, NGƯỜI NHIỄM 

HIV/AIDS 

3.1.3. Thực hành vận 
dụng  quản lý trường 
hợp  trong hỗ trợ người 
NMT  

     

12 Chương 3:  MỘT SỐ 1/2/0  Giao nhiệm Đọc tài liệu/ A1.1 CLO 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

HOẠT ĐỘNG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI 
NGƯỜI NGHIỆN MA 
TÚY, NGƯỜI MẠI 
DÂM, NGỪƠI CÓ 
HIV/AIDS 
3.2. Xử lý khủng hoảng  
3.3. Hỗ trợ chăm sóc sức 
khỏe, y tế, dinh dưỡng 

vụ, hướng dẫn 
sinh viên thảo 
luận , phản hồi 
và góp ý cách 
xử lý tình 
huống cho sv 

hoàn thành 
nhiệm vụ tự 
học/ 
Báo cáo nhóm/ 
đóng vai 

A1.2  
 

3,4 

13 Chương 3:  MỘT SỐ 

HOẠT ĐỘNG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI 
NGƯỜI NGHIỆN MA 
TÚY, NGƯỜI MẠI 
DÂM, NGỪƠI CÓ 
HIV/AIDS 
3.4.  Truyền thông thay 
đổi hành vi 

1/2/0  Giao nhiệm 
vụ, hướng dẫn 
sinh viên thảo 
luận , phản hồi 
và góp ý cách 
xử lý tình 
huống cho sv 

Đọc tài liệu/ 
hoàn thành 
nhiệm vụ tự 
học/ 
Báo cáo nhóm/ 
đóng vai 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
3,4 

14 Chương 3:  MỘT SỐ 

HOẠT ĐỘNG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI 
NGƯỜI NGHIỆN MA 
TÚY, NGƯỜI MẠI 
DÂM, NGỪƠI CÓ 
HIV/AIDS 
3.5. Xây dựng mạng lưới 
và huy động nguồn lực 

1/2/0  Giao nhiệm 
vụ, hướng dẫn 
sinh viên thảo 
luận , phản hồi 
và góp ý cách 
xử lý tình 
huống cho sv 

Đọc tài liệu/ 
hoàn thành 
nhiệm vụ tự 
học/ 
Báo cáo nhóm/ 
đóng vai 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
3,4 

15 Chương 3:  MỘT SỐ 

HOẠT ĐỘNG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI 
NGƯỜI NGHIỆN MA 
TÚY, NGƯỜI MẠI 
DÂM, NGỪƠI CÓ 
HIV/AIDS 
3.6. Biện hộ 

1/2/0  Giao nhiệm 
vụ, hướng dẫn 
sinh viên thảo 
luận , phản hồi 
và góp ý cách 
xử lý tình 
huống cho sv 

Đọc tài liệu/ 
hoàn thành 
nhiệm vụ tự 
học/ 
Báo cáo nhóm/ 
đóng vai 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
3,4 

16 Chương 3:  MỘT SỐ 1/2/0  Giao nhiệm 
vụ, hướng dẫn 

Đọc tài liệu/ 
hoàn thành 

A1.1 
A1.2  

CLO 
3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

HOẠT ĐỘNG CÔNG 
TÁC XÃ HỘI VỚI 
NGƯỜI NGHIỆN MA 
TÚY, NGƯỜI MẠI 
DÂM, NGỪƠI CÓ 
HIV/AIDS 
3.7. Xây dựng và duy trì 
các nhóm tự lực 
3.8.  Hỗ trợ tái hòa nhập 
cộng đồng  

sinh viên thảo 
luận , phản hồi 
và góp ý cách 
xử lý tình 
huống cho sv 

nhiệm vụ tự 
học/ 
Báo cáo nhóm/ 
đóng vai 

 

Tuần 17 Thi cuối kỳ (tự luận)    A 3.1 CLO  
1,3,4 

 

8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Tiêu Thị Minh Hường 2012 Công tác xã hội với người 
nghiện ma túy 

Trường Đại 
học Lao 

động- xã hội 
2 Tiêu Thị Minh Hường 2011 Công tác xã hội với đối tượng 

mại dâm 
Trường Đại 

học Lao 
động- xã hội 

3  Nguyễn Như Trang 2012 Giáo trình Trợ giúp người 
nhiễm HIV/AIDS 

Trường Đại 
học Lao 

động- xã hội 
4 Lê Thị Lâm  2021 Đề cương bài giảng CTXH với 

người nghiện ma túy, mại 
dâm, HIV/AIDS 

Tài liệu lưu 
hành nội bộ 

Sách, giáo trình tham khảo 

 Khuất Thu Hồng, 
Nguyễn Thị Vân Anh 

2011 Tìm hiểu sự kỳ thị và phân 

biệt đối xử liên quan tới 

ma HIV và các nhóm có 

hành vi nguy cơ cao tại 
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TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Việt Nam 

 

3 Bùi Thị Xuân Mai 2013 Chất gây nghiện và xã hội Trường Đại 
học Lao 
động- xã hội 

 UNICEF Việt Nam 2012 Tài liệu tập huấn tham vấn 
cho trẻ em bị nhiễm và ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS 

  

     USAID 2011 Tìm hiểu và giảm kỳ thị liên 
quan đến mại dâm và HIV ở 

Việt Nam 

NXB Dân 
trí 

  Nguyễn Hồi Loan 2013 Quản lý trường hợp  với 
người nghiện ma túy 

Trường Đại 
học Lao 
động- xã hội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

 
Lao động tình dục 
ở Việt Nam 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-
hanoi/documents/publication/wcms_532923.pdf 

15-7-2021 

 Luật phòng chống 
ma túy 2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-
nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-
2021-445185.aspx 

15-7-2021 

 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

 A1, A5, A6, B3 Máy tính, bảng chiếu, 
phấn, bảng, micro 1 Tất cả các bài học 

 

                                                                 Đà Nẵng, ngày 22  tháng  7  năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Lê Thị Lâm 
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45/Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khoẻ và y tế 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành:  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1.Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội trong lĩnh vực sức 
khoẻ và y tế 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work in health care 
1.3 Mã học phần: 32031052 
1.4. Số tín chỉ: 3 TC  
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 3 TC (45 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 15TC (0 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 135 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Nthphuong@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

Ptkduyen@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2.Mô tả tóm tắt học phần 

 Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khoẻ và y tế đề cập đến vai trò, chức năng 
và nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong sức khoẻ và y tế. Các vấn đề nảy sinh 
trong y tế, cách ứng phó hiện nay và trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội trong y 
tế. Cung cấp một số kỹ năng cần thiết cho nhân viên CTXH khi làm việc trong lĩnh 
vực sức khoẻ và y tế. 
3.Mục tiêu học phần 
3.1.Mục tiêu chung 
Phát biểu và phân tích được khái niệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác xã 
hội trong lĩnh vực y tế và sức khoẻ. Giải thích được những sai lệch chức năng xã hội, 
những nhu cầu cần được giúp đỡ của bệnh nhân. 
 Vận dụng được những phương pháp công tác xã hội để hỗ trợ bệnh nhân giải 
quyết khó khăn, thay đổi hành vi để chữa bệnh có hiệu quả hơn; Hình thành các kỹ 
năng CTXH trong lĩnh vực sức khoẻ và y tế: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tham 
vấn, kỹ năng kết nối nguồn lực, kỹ năng biện hộ…. 
Có thái độ đúng đắn và tác phong chuyên nghiệp của người nhân viên CTXH trong 
lĩnh vực y tế và sức khoẻ. Chia sẻ sự lo lắng, quan tâm bệnh nhân, xác định được trách 
nhiệm giúp đỡ bệnh nhân, kết nối nguồn lực vì sức khỏe con người. 
3.2.Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1:  Có kiến thức công tác xã hội lĩnh vực y tế và sức khoẻ 

CO2: Vận dụng được kiến thức công tác xã hội lĩnh vực y tế và sức khoẻ vào việc 
thực hiện các hoạt động thực hành với người bệnh, người nhà bệnh nhân và đội ngũ y 
tế một cách logic thuyết phục.  
CO3: Thực hiện được các quy tắc đạp đức nghề trong lĩnh vực y tế và sức khoẻ 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs Mức độ 
của PIs 

CLO1 Vận dụng kiến thức về công tác xã hội trong lĩnh vực 
sức khoẻ và y tế để thực hiện các hoạt động thực hành 
công tác xã hội với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và 
đội ngũ y tế 

PI3.1 R 

CLO2 Thực hiện biện hộ, vận động chính sách, kết nối nguồn 
lực cho thân chủ  

PI4.1 M,A 

CLO3 Phát hiện vấn đề, đưa ra các lập luận logic, thuyết phục 
trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao 
năng lực cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đội 
ngũ y tế 

PI7.3 R 
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CLO4 Thực hiện quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội; phát 
triển bản thân trong quá trình hỗ trợ cho bệnh nhân, 
người nhà bệnh nhân và đội ngũ y tế 

PI8.2 R,A 

 
5.Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I,  R, M  hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và điền A 

vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

  PI3.1 PI4.1   PI7.3 PI8.2 

CLO1   R      

CLO2    M,A     

CLO3       R  
CLO4        R,A 

6.Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gian 

tham dự buổi 
học bắt buộc. 

P1.1. Điểm 
danh hàng ngày 
 

R1 W1.1 
100% 

W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn báo 
cáo và trình bày 
tại lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 
2,4 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Tự luận R3 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3,4 
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6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
 

5. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

 

Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 Của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1: 
Khái quát về 
công tác xã 
hội trong 
lĩnh vực sức 
khoẻ và y tế 
(4) 
1.1. Khái 
niệm CTXH 
trong lĩnh 
vực sức 
khoẻ và y tế;   
CTXHBV 
và các khái 
niệm liên 
quan 

3/0/0 
 

Giới thiệu học 
phần 
Chuẩn đầu ra, 
yêu cầu đối với 
học phần  
 
Thuyết trình khái 
niệm cơ bản  
 
Nhân viên 
CTXH trong hệ 
thống chăm sóc 
sức khoẻ và y tế 

Lắng nghe  
Ghi chép 
Đọc tài liệu 1 
(1-15) 
Tài liệu 2 (1-
19) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

2 1.2. Mục đích 
và chức năng 
của CTXH 
trong lĩnh vực 
sức khoẻ và y 
tế 

3/0/0 Thuyết trình 
Tổ chức cho sinh 
viên thảo luận về 
các chức năng 
nhiệm vụ của 
nhân viên CTXH 
trong y tế 
 
Thảo luận về các 
nguyên tắc 

Chuẩn bị bài 
Lắng nghe và 
ghi chép 
Đọc tài liệu 1 
(1-15) 
Tài liệu 2 (1-
19)  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

3 1.3. Nguyên 
tắc hoạt động 
và yêu cầu 

3/0/0 Thuyết trình 
Tổ chức cho sinh 
viên thảo luận về 
các nguyên tắc 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 Của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

của cán bộ 
CTXH trong 
lĩnh vực sức 
khoẻ và y tế;   

hoạt động của 
nhân viên CTXH 
trong y tế 
 
Thảo luận về các 
nguyên tắc 

4 1.4. Lịch sử 
phát triển và 
hoạt động 
trọng tâm 
của CTXH 
trong lĩnh 
vực sức 
khoẻ và y tế 

 
1.5. Một số 
chính sách, 
pháp luật 
liên quan 
CTXH trong 
lĩnh vực sức 
khoẻ và y tế 

3/0/0 Giới thiệu về 
lịch sử hình 
thành và phát 
triển của CTXH 
trong y tế và sức 
khoẻ 
 
 
 
 
Trình bày một số 
chính sách, pháp 
luật liên quan  

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Đọc tài liệu 1 
(1-24) 
 
 
 
Tài liệu 2 (23-
45) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

5 Chương 2: 
Phương 
pháp can 
thiệp trong 
công tác xã 
hội trong 
lĩnh vực sức 
khoẻ và y tế 
(4) 
2.1. Phương 
pháp quản 
lý trường 
hợp 

1/2/0 Thuyết trình và 
tổ chức thảo luận 
về CTXH với cá 
nhân; phương 
pháp quản lý 
trường hợp. 
 
 

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Đọc tài liệu 1 
(1-45) 
Tài liệu 2 (23-
45) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
 

6 2.2. Phương 
pháp CTXH 
nhóm 

1/2/0 Thuyết trình và 
thảo luận về 
phẩm chất của 
NV CTXH trong 
y tế 

Tài liệu 2 (45-
68) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
3,4 
 

7 2.3. Phương 
pháp truyền 
thông về 
CTXH trong 
lĩnh vực sức 

1/2/0 Thuyết trình và 
thực hành vấn đề 
truyền thông  

Tài liệu 
CTXH cá 
nhân 
Tài liệu 2 (68-
90) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 Của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

khoẻ và y tế 
8 2.4. Phương 

pháp tham 
vấn tâm lý 
trong lĩnh 
vực sức 
khoẻ và y tế 
 

3/0/0 
 

Thuyết trình về 
tham vấn tâm lý 
trong lĩnh vực 
sức khoẻ và y tể 
 

Tài liệu 2 (90-
96) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
3,4 
 

9 Thi giữa kỳ 3/0/0 Nội dung khái 
quát về công tác 
xã hội trong lĩnh 
vực sức khoẻ và 
y tế; Phương 
pháp can thiệp 
công tác xã hội 
trong lĩnh vực 
sức khoẻ và y tế 
và   

SV làm bài A2.1 CLO 
2,4 

10 Chương 3: 
Kỹ năng của 
cán bộ công 
tác xã hội 
trong lĩnh 
vực sức 
khoẻ và y tế 
(4) 
3.1. Kỹ 
năng giao 
tiếp 
3.2. Kỹ 
năng lắng 
nghe  
3.3. Kỹ 
năng quan 
sát 

2/1/0 
 

Hướng dẫn SV 
tìm hiểu về các 
kỹ năng giao tiếp 
và kỹ năng lắng 
nghe  

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Đọc tài liệu 1 
(112-127) 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

11 3.4. Kỹ 
năng phản 
hồi 
3.5. Kỹ 
năng đặt câu 
hỏi 
3.6. Kỹ 
năng thấu 
cảm 

2/1/0 Hướng dẫn SV 
tìm hiểu về các 
kỹ năng phản 
hồi; thấu cảm 

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Đọc tài liệu 1 
(127-130) 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

12 3.7. Kỹ 
năng lập kế 

2/1/0 Thuyết trình về 
các kỹ năng lập 

Lắng nghe 
tích cực 

A1.1, 
A1.2  

CLO 
3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 Của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

hoạch 
3.8. Kỹ 
năng quản 
lý khủng 
hoảng 
truyền thông 
 

kế hoạch; quản 
lý khủng hoảng 
truyền thông  

Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Đọc tài liệu 1 
(130-147) 
 

  
 
 

13 3.9. Kỹ 
năng huy 
động và 
điều phối 
nguồn lực 
3.10. Kỹ 
năng xây 
dựng mạng 
lưới CTXH 
trong lĩnh 
vực sức 
khoẻ và y tế 

2/1/0 Thuyết trình về 
các kỹ  năng huy 
động và điều 
phối nguồn lực; 
Kỹ năng xây 
dựng mạng lưới 
CTXH  

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Đọc tài liệu 1 
(147-152) 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

14 Chương 4: 
Quy trình 
thực hành 
công tác xã 
hội trong 
lĩnh vực sức 
khoẻ và y tế 
(3) 
4.1. Quy 
trình hỗ trợ 
người bệnh 
4.2. Quy 
trình vận 
động và 
điều phối 
nguồn lực 

1/2/0 Phân tíchh và 
thực hành các 
quy trình  

- Hỗ trợ 
người 
bệnh 

Điều phối nguồn 
lực  

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Đọc tài liệu 1 
(112-148) 
Tài liệu 2 
(158-166) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

15 4.3. Quy 
trình tổ chức 
sự kiện (cho 
người bệnh 
và nhân viên 
y tế) 
4.4. Quy 
trình truyền 
thông 

1/2/0 Hướng dẫn SV 
tìm hiểu về các 
hoạt động công 
tác xã hội trong 
y tế và sức khoẻ  
 

Lắng nghe 
tích cực 
Trao đổi với 
GV và các SV 
khác. 
 
Tài liệu 2 
(170-173) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

16 4.5. Quy 
trình quản lý 

2/1/0 Phân tíchh và 
thực hành các 

Lắng nghe 
tích cực 

A2 CLO 
1,2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
buối) 

Nội dung 
chi tiết 
 Của Bài 
học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

ca/trường 
hợp 
4.6. Quy 
trình làm 
việc nhóm 
4.7. Quy 
trình tham 
vấn tâm lý 
4.8. Quy 
trình kiểm 
huấn sinh 
viên thực 
hành CTXH 
 

quy trình  
- Quản lý 
trường hợp 
- Quy trình 
làm việc nhóm  
- Quy trình 
tham vấn tâm lý  
- Quy trình 
kiếm huấn sinh 
viên thực hành  

Trao đổi với 
GV và các 
SV khác. 

 
Tài liệu 2 
(185-198) 

3,4 

17 Thi cuối kỳ    A3 CLO 
1,2  
3,4 

8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Phạm Tiến Nam, Lý 
Thị Hảo, Bùi Thị Thu 
Hà 

2017 Công tác xã hội trong lĩnh 
vực sức khoẻ và y tế.   

Đại học Y tế 
công cộng. 

2  Vũ Thị Thanh Mai & 
Nguyễn Xuân Phong.  

2017 Tham vấn tâm lý trong công 
tác xã hội tại bệnh viện 

Đại học Y tế 
công cộng. 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày 
cập 
nhật 

1 Medical-social-
work 

https://www.onlinemswprograms.com/careers/medical-
social-work/  

2 Hospital-social-
work-careers 

https://www.psychologyschoolguide.net/social-work-
careers/hospital-social-work-careers/  
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9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 
 Phòng học - Âm thanh 1 Tất cả các bài 
 Phòng học - Máy chiếu 1  
 Phòng học - Giấy A0, A4, bút... 5 bộ  
 

 Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 20 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 
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46/Sức khoẻ cộng đồng 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội     Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Sức khỏe cộng đồng 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Public health 
1.3 Mã học phần: 32021702 
1.4. Số tín chỉ: 2TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 22 tiết  
- Bài tập/Thảo luận: 8 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết 
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Trịnh Thị Nguyệt 

(ttnguyet@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:   

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần Sức khỏe cộng đồng cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống 

những kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe cộng đồng bao gồm: Sức khỏe cộng đồng 
và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe; Hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi 
sức khỏe; Tổ chức hoạt động của tuyến y tế cơ sở và nhân viên y tế cộng đồng; Hoạt 
động truyền thông, giáo dục chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; Giáo dục sức 
khỏe dinh dưỡng và vệ sinh môi trường; Một số bệnh phổ biến tại cộng đồng. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

Giúp cho người học những kiến thức cơ bản để truyền thông giải quyết những vấn 
đề sức khỏe mà cộng đồng gặp phải và trên cơ sở đó có thể đề xuất một số chính sách 
nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư ở Việt Nam. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Người học có kiến thức cơ bản về lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong can thiệp, trợ giúp cộng 
đồng có vấn đề về sức khỏe. 

CO2: Vận dụng phương pháp công tác xã hội để giải quyết các vấn đề sức khỏe 
cộng đồng. 

CO3: Tích cực, tự tin trong các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức 
về sức khỏe cộng đồng. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

đánh giá 
của PIs 

CLO 1 

Nhận diện, phân tích và đánh giá những vấn đề về sức 
khỏe, sức khỏe cộng đồng hiện nay, những nguy cơ về 
sức khỏe tại cộng đồng, các yếu tố ảnh hưởng đến sức 
khỏe cộng đồng và biết một số bệnh phổ biến trong cộng 
đồng. 

 
 

PI1.1 

R,A 

CLO 2 
Phân tích được vai trò của nhân viên công tác xã hội 
trong can thiệp, trợ giúp cộng đồng có vấn đề về sức 
khỏe. 

PI1.2 R 

CLO 3 
Đánh giá được tình trạng sức khỏe cộng đồng, và lập kế 
hoạch can thiệp, hỗ trợ giải quyết vấn đề nâng cao sức 
khỏe cộng đồng. 

PI3.1 
PI3.2 

R 

CLO 4 Có ý thức áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã được 
học vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng  

PI8.1 R 
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5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu ra 
học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI1.2 PI3.1 PI3.2     PI8.1 
CLO 1 .R,A         
CLO 2  .R        
CLO 3   .R .R      
CLO 4         .R 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gian 

tham dự buổi 
học bắt buộc. 
 

P1.1. Điểm danh 
hàng ngày 
 

R1 W1.1 
50% 

 
 
 
 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4 

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích
 cực 
chuẩn bị bài 
và tham gia 
các hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh giá 
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn báo cáo 
và trình bày tại lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 

CLO 2, 
3 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Tự luận R4 W3.1 
100% 

W3 
0.5 

CLO 
1,2,3,4 
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6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 

- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 

- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 
tập 

1 Chương 1. SỨC 
KHỎE CỘNG 
ĐỒNG VÀ 
CÁC YẾU TỐ 
ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN SỨC 
KHỎE 
1.1. Khái niệm 
sức khỏe, sức 
khỏe cộng đồng 
và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng 
1.2. Các tiêu chí 
đánh giá sức 
khỏe con người 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc tài liệu 
[1], tr. 25-
34 
Yêu cầu:  
Phân tích 
các tiêu chí 
đánh giá 
sức khỏe 
con người.  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 

2 1.3. Các yếu tố 
ảnh hưởng đến 
sức khỏe cộng 
đồng 
 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc tài liệu 
[1], tr. 25-
34 
Yêu cầu:  
Phân tích 
các yếu tố 
ảnh hưởng 
đến sức 
khỏe. Ví dụ 
minh họa 

A1.1. 
A1.2. 

CLO 
1, 4 

3 1.4. Một số vấn 
đề và bệnh 
thường gặp 

0/2/0 Tổ chức lớp 
thành các 
nhóm và 
giao nhiệm 

Chuẩn bị 
nội dung 
trình bày 
(sử dụng 

A1.1. 
A1.2. 

CLO 
1, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

trong cộng đồng 
(tt) 

vụ 
Vấn đáp 
Nhận xét 

các biện 
pháo trình 
bày có sự 
tham gia 
như trò 
chơi, kịch, 
vẽ tranh…). 
Minh họa 
bằng số liệu 
và trích dẫn 
cụ thể 
Thuyết 
trình 

4 Chương 2: 
HÀNH VI SỨC 
KHỎE  
2.1. Khái niệm 
hành vi và hành 
vi sức khỏe 
2.2. Các yếu tố 
ảnh hưởng đến 
hành vi sức khỏe 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc: [1], 
tr25-35 
Yêu cầu: 
Có những 
yếu tố tác 
động đến 
hành vi sức 
khỏe? 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO1 

5 2.3. Quá trình 
thay đổi hành vi 
sức khỏe 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Thảo luận 
nhóm 
Yêu cầu: 
Trình bày 
đặc điểm 
của các mô 
hình. Chỉ ra 
ưu và 
nhược điểm 
của từng 
mô hình 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO1 

6 2.4. Truyền 
thông thay đổi 
hành vi liên 
quan đến sức 
khỏe cộng đồng 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc [5] 
Yêu cầu: 
1/ Các cách 
thực hiện 
truyền 
thông thay 
đổi hành vi 

A1.1. 
A1.2 
 
 

CLO1, 
4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

thường làm 
tại cộng 
đồng? 
2/ Ưu và 
nhược điểm 
của các 
phương tiện 
truyền 
thông phổ 
biến được 
sử dụng 
trong truyền 
thông giáo 
dục sức 
khỏe cộng 
đồng? 

7 THỰC HÀNH–  
Thiết kế một 
cuộc truyền 
thông giáo dục 
sức khỏe sinh 
sản cho vị thành 
niên tại trường 
học? 

0/2/0 Tổ chức lớp 
thành các 
nhóm 
Đánh giá, 
nhận xét 

Thực hiện 
theo yêu 
cầu 
Thuyết 
trình, nhận 
xét 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 3 

8 KIỂM TRA 
GIỮA KỲ 

 Chia lớp 
thành các 
nhóm và 
giao nội 
dung 

SV làm và 
nộp báo 
cáo, thuyết 
trình trên 
lớp 

A2.1 CLO 3 

9 Chương 3: 
CÔNG TÁC XÃ 
HỘI TRONG 
CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 
CỘNG ĐỒNG 
3.1. Lịch sử hình 
thành 
3.2. Khái niệm, 
đặc trưng, vai 
trò của nhân 
viên CTXH 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc [2] 
Yêu cầu:  
Phân tích 
vai trò của 
nhân viên 
CTXH 
trong tình 
huống cụ 
thể liên 
quan đến 
vấn đề 
chăm sóc 
sức khỏe 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
2,3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

cộng đồng? 
10 3.2. Khái niệm, 

đặc trưng, vai 
trò của nhân 
viên CTXH (tt) 

1/1/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc [2] 
Yêu cầu:  
Phân tích 
vai trò của 
nhân viên 
CTXH 
trong tình 
huống cụ 
thể liên 
quan đến 
vấn đề 
chăm sóc 
sức khỏe 
cộng đồng? 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
2,3 

11 3.3. Quy trình 
chẩn đoán và 
chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng 
3.3.1. Khái niệm 
3.3.2. Mục tiêu 
 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc [2], [3] 
 
 
 

A1.1. 
A1.2 

CLO 
2,3 

12 3.3.3. Phân biệt 
chuẩn đoán cộng 
đồng và chẩn 
đoán y học 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc [2], [3] 
Yêu cầu:  
Lập bảng so 
sánh điểm 
giống và 
khác nhau 
giữa chản 
đoán cộng 
đồng và 
chẩn đoán y 
học? 

A1.1. 
A1.2 

CLO 
2,3 

13 3.3.4. Quy trình 
lập kế hoạch 
chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng 
 

1/1/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc [2], [3] 
Yêu cầu: 
Phân tích 
quy trình 
tiếp nhận 
nạn nhân bị 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
2,3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nhiễm 
Covid -19 
góc độ 
CTXH?  

14 3.3.5. Các 
phương pháp 
giải quyết vấn 
đề sức khỏe 
cộng đồng 

2/0/0 Thuyết 
giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Đọc [2], [3] 
 

A1.1. 
A1.2 
 

CLO 
2,3, 4 

15 Thực hành 0/2/0 Tổ chức 
một hoạt 
động để 
nâng cao 
sức khỏe 
cho cộng 
đồng.  

Đóng vai 
 

A1.1. 
A1.2 

CLO 
2,3, 4 

16 Hướng dẫn ôn 
thi kết thúc học 
phần 

1/0/0 Vấn đáp Vấn đáp A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3,4 

17 THI CUỐI KỲ  Thi tự luận  A3.1. CLO 
1,2,3,4 

8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 
nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Bộ Lao động – 
xã hội, Unicef 

2017 Chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng 

NXB Chính trị 

2 Đào Văn Dũng 
(Chủ biên) 

2012 Công tác xã hội trong 
chăm sóc sức khỏe nhân 
dân 

NXB Chính trị 
Quốc gia, Hà 
Nội 

Sách, giáo trình tham khảo 

3 Nguyễn Thị 
Nhung 

2011 Giáo trình Chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng 

NXB Lao động 
– xã hội 

4 Trần Văn Dần 2008 Vệ sinh phòng bệnh NXB Giáo dục 
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TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 
nơi ban hành 
VB 

5 Nguyễn Văn 
Hiển 

2008 Khoa học hành vi và giáo 
dục sức khỏe 

NXB Y học 

6 Trường Cao 
đẳng cơ giới 
Ninh Bình 

2018 Giáo trình Chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng 

(Lưu hành nội 
bộ) 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày 
cập nhật 

1 
Tin tức về các vấn đề sức khỏe 
cộng đồng 

https://suckhoecongdong.net.vn/suc-
khoe-cong-dong/ 

 

2 Tài liệu sức khỏe cộng đồng https://www.unicef.org/vietnam/  

3 Tài liệu bài giảng https://tailieu.vn/  

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 
 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 Các phòng học A5, B3 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Phạm Thị Kiều Duyên 
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47/ Truyền thông trong công tác xã hội 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành:  
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Truyền thông trong công tác xã hội 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Media activities in social work 
1.3 Mã học phần: 32021053 
1.4. Số tín chỉ: 2 tín chỉ  
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 15 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết 
- Tự học: 90 tiết  

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Nthphuong@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Lê Thị Lâm 

Ltlam@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không  
- Học phần học trước: Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần song hành: Không  

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 



 
467 

2.Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trình bày những kế thức chung về truyền thông và truyền thông trong công 
tác xã hội; các hình thức truyền thông, các kỹ năng trong truyền thông. Vai trò, vị trí 
của hoạt động truyền thông trong lĩnh vực phòng ngừa, can thiệp, phục hồi, phát triển 
các vấn đề của cá nhân, nhóm, gia đình, tổ chức và cộng đồng. Đồng thời, học phần 
còn có các phần thực hành hoạt động truyền thông cho các nhóm đối tượng (trẻ em/ 
thanh thiếu niên/ người cao tuổi..); trong lĩnh vực giáo dục/ y tế/ pháp luật; trong lĩnh 
vực phát triển cộng đồng và quốc tế. 
3.Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

Họ phần cung cấp kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, 
truyền thông trong công tác xã hội nói riêng, giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng, 
nâng cao kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng truyền thông truyền thông trong công tác xã 
hội. Qua đó, sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức về truyền thông để phân tích, 
đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch can thiệp vấn đề của cá nhân, gia 
đình, nhóm, cộng đồng một cách logic và thuyết phục; góp phần nâng cao chất lượng 
sống toàn xã hội.  
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Có kiến thức về khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, mục đích, các kỹ năng của truyền 
thông và truyền thông trong công tác xã hội  
CO2: Vận dụng được kiến thức của truyền thông trong vào thực hiện các hoạt động 
phát triển của ngành công tác xã hội  
CO3: Phát triển được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và sáng tạo trong quá trình 
triển khai hoạt động truyền thông 
4.Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO1 
Vận dụng kiến thức truyền thông để vận động, kết nói 
nguồn lực cho cá nhân, nhóm, cộng đồng 

PI4.1 .R 

CLO2 
Vận dụng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
và phần mềm ứng dụng vào nghiên cứu khoa học và 
hoạt động thực hiện sản phẩm truyền thông 

PI5.1 .R 

CLO3 
Sử dụng được phần mềm ứng dụng trong thực hiện sản 
phẩm truyền thông (Canva, KineMaster...) 

PI5.2 .R 

CLO4 
Tổ chức, giám sát làm việc nhóm hiệu quả trong học 
phần truyền thông trong công tác xã hội 

PI6.1 .R 

CLO5 
Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm trong học 
phần truyền thông trong học phần truyền thông trong 
công tác xã hội 

PI6.2 .M,A 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO6 
Phát hiện vấn đề xã hội để thực hiện hoạt động truyền 
thông phù hợp 

PI7.1 .I 

5.Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

   PI4.1 PI5.1 PI5.2 PI6.1 PI6.2 PI7.1  

CLO 1    .R       

CLO 2     .R      

CLO 3      .R     
CLO4       .R    
CLO5        .M,A   
CLO6         .I  

 

6.Đánh giá học phần  

6.1.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1.Thời gian 
tham dự buổi 
học bắt buộc 

P1.1. Điểm 
danh hàng ngày 
 

R1 W1.1 
100% 

W1 
0.2 

CLO 4 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Sản phẩm 
báo cáo và trình 
bày tại lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO2, 
1,2,3,4,
5,6 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1.Đánh giá 
báo cáo thực 
hành  

R6 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3, 
4,5,6 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
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Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
-Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
-Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
-Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
-Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1: Những 
vấn đề chung về 
truyền thông và 
truyền thông trong 
công tác xã hội 
 

1.1. Lịch sử về 
truyền thông và các 
hoạt động truyền 
thông  
 

1.2. Khái niệm 
truyền thông và 
truyền thông trong 
công tác xã hội 
 
1.4. Vai trò của 
truyền thông trong 
công tác xã hội 
1.5. Mục đích của 
truyền thông trong 
công tác xã hội 
1.6. Nhiệm vụ của 
truyền thông trong 
công tác xã hội 

2/0/0 Thuyết trình 
Giới thiệu về 
học phần  
Các yêu cầu 
đối với học 
phần 
Trình bày về 
lịch sử phát 
triển của 
truyền thông 
và các hoạt 
động truyền 
thông 
Các khái 
niệm căn bản  
Thảo luận và 
thuyết trình 
về vai trò, 
mục đích, 
nhiệm vụ của 
truyền thông 
và truyền 
thông trong 
công tác xã 
hội 

Đọc bài 
Tài liệu 1 (p1 
-42) 
Đọc bài 
Thảo luận 
cùng bạn  
Phát biểu  
Tài liệu 1 
(p25-42) 
Tài liệu 2 
(15-35) 
 

A1.1,  
 

CLO 
1, 2 

2 Chương 2: Các hình 
thức truyền thông   
Báo chí 

1/1/0 Giới thiệu về 
các hình thức 
truyền thông 
Thảo luận về 

Đọc bài 
Thảo luận 
cùng bạn  
Phát biểu  

A1.2  
 

CLO 
3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Truyền thông công 
cộng  
Mạng xã hội  

ưu/nhược 
của các hình 
thức truyền 
thông 
Các mức độ 
đáp ứng của 
các hình thức 
truyền thông 
đối với công 
tác xã hội  

Tài liệu 1 
(p25-42) 
Tài liệu 2 
(15-35) 

 

3 Chương 3: Kỹ năng 
truyền thông 

3.1. Kỹ năng lựa 
chọn vấn đề  
3.2. Kỹ năng viết 
 

1/1/0 Thuyết trình, 
giới thiệu về 
các kỹ năng 
trong truyền 
thông và 
hướng dẫn 
thực hiện kỹ 
năng  

Thực hành 
lựa chọn 1 
chủ đề 
Viết 3 đoạn: 
mở đầu, phân 
tích, kết luận 
vấn đề 
Đặt tên cho 
bài viết 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4,6 
 
 
 

4 3.3. Kỹ năng dẫn 
chương trình 

1/1/0 Thuyết trình 
về kỹ năng 
và hướng 
dẫn thực 
hiện kỹ năng 

Thực hành 
lựa chọn 1 
chủ đề 
-Chuẩn bị 
chương trình  
Dẫn chương 
trình trực tiếp 
Dẫn chương 
trình gián 
tiếp 
Đánh giá 
hoạt động 
dẫn chương 
trình 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
 
 
 

5 3.4. Kỹ năng quay 
ghi hình 

3.5. Kỹ năng dựng 
phim 

1/1/0 Thuyết trình 
về kỹ năng 
và hướng 
dẫn thực 
hiện kỹ năng 
Thực hiện 
theo nhóm 
các kỹ năng 
trên 

Thực hành 
lựa chọn 1 
chủ đề 
-Chuẩn bị 
chương trình  
Dẫn chương 
trình trực tiếp 
Dẫn chương 
trình gián 
tiếp 
Đánh giá 
hoạt động 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4,6 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

dẫn chương 
trình 
 

6 Chương 4: Hoạt 
động truyền thông 
trong công tác xã 
hội 
4.1. Những tác động 
của truyền thông 

1/1/0 Trình bày và 
tổ chức thảo 
luận về các 
hoạt động 
truyền thông 
trong công 
tác xã hội 

Đọc bài 
Thảo luận 
cùng bạn  
Phát biểu  
Tài liệu 1 
(p43-59) 
Tài liệu 2 
(15-35) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4,6 
 
 
 

7 4.2. Đạo đức truyền 
thông 

1/1/0 Trình bày và 
tổ chức thảo 
luận về đạo 
đức truyền 
thông 
 
Xử lý khủng 
hoảng truyền 
thông 

Thảo luận về 
các vấn đề 
đạo đức 
trong truyền 
thông 
(trong nội 
dung; thông 
tin…); tính 
xác thực 
Xử lý khủng 
hoảng truyền 
thông  

A1.1,  
 

CLO 
3, 4, 
 
 
 

8 Bài giữa kỳ 0/0/2 Trình bày về 
các loại hình 
truyền thông, 
tác động của 
truyền thông 
và đạo đức 
truyền thông 

 A2 CLO1 
2,3, 
4,5 

9 Chương 5: Thực 
hành truyền thông 
trong công tác xã 
hội  
5.1. Quy trình thực 
hiện hoạt động truyền 
thông 
5.2. Xây dựng kịch 
bản truyền thông 

1/1/0 Tổ chức thảo 
luận lựa 
chọn vấn đề  
 
 

Đọc bài 
Thảo luận 
cùng bạn  
Phát biểu  
Tài liệu 1 
(p88-122) 
Tài liệu 2 
(35-60) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2,6 
 
 
 

10 5.3. Thực hành 
truyền thông trong 
lĩnh vực phòng ngừa, 
phát triển 

1/1/0 Hướng dẫn 
sinh viên 
thực hiện các 
hoạt động 
truyền thông 
trong các 
lĩnh vực 

Lựa chọn 1 
lĩnh vực, 
thảo luận, 
chuẩn bị 
 
 

A1.3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

11 5.4. Thực hành 
truyền thông trong 
lĩnh vực can thiệp, 
phục hồi 

1/1/0 Hướng dẫn 
sinh viên 
thực hiện các 
hoạt động 
truyền thông 
trong các 
lĩnh vực 

Lựa chọn 1 
lĩnh vực, 
thảo luận, 
chuẩn bị 
 

A1.3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 
 
 
 

12 5.5. Thực hành 
truyền thông trong 
lcác nhóm đối tượng 
(trẻ em/ thanh thiếu 
niên/ người cao 
tuổi..) 

1/1/0 Hướng dẫn 
sinh viên 
thực hiện các 
hoạt động 
truyền thông 
trong các 
lĩnh vực 

Lựa chọn 1 
lĩnh vực từ 
các tuần 
trước, thảo 
luận, triển 
khai thực 
hiện  
 

A1.3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 
 
 
 

13 5.6. Thực hành 
truyền thông trong 
lĩnh vực giáo dục/ y 
tế/ pháp luật… 

1/1/0 Hướng dẫn 
sinh viên 
thực hiện các 
hoạt động 
truyền thông 
trong các 
lĩnh vực 

Lựa chọn 1 
lĩnh vực từ 
các tuần 
trước, thảo 
luận, triển 
khai thực 
hiện 

A1.3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 
 
 
 

14 5.7. Thực hành 
truyền thông trong 
lĩnh vực phát triển 
cộng đồng và quốc tế 
 

1/1/0 Hướng dẫn 
sinh viên 
thực hiện các 
hoạt động 
truyền thông 
trong các 
lĩnh vực 

Chọn 1 đề  
Thực hiện 1 
hoạt động 
truyền thông 
(tuỳ chọn 
hình thức) 
 

A1.3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 
 
 
 

15 Trình chiếu các sản 
phẩm thực hành  
 

1/1/0 Thẩm định 
các sản phẩm 
truyền thông  

Trình bày 
sản phẩm 
hoạt động 
truyền thông 
(tuỳ chọn 
hình thức) 

A1.3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 

16 Trình chiếu các sản 
phẩm thực hành 
(tiếp) 
 
Ôn tập, tổng kết học 
phần 

0/2/0 Thẩm định 
các sản phẩm 
truyền thông  

Trình bày 
sản phẩm 
hoạt động 
truyền thông 
(tuỳ chọn 
hình thức) 

A1.3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 

17 Thi cuối kỳ     A3 
 

CLO 
1, 2 
3,4,5 
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8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Tràn Hữu Quang 2009 Xã hội học về truyền thông 

đại chúng  
Trường Đại 
học mở Tp 

HCM 
2 Tạ Ngọc Tấn 2010 Truyền thông đại chúng NXH Chính 

trị Quốc gia 

Sách, giáo trình tham khsảo 
3 Nguyễn Văn Dũng, Đỗ 

Thị Thu Hồng  
 

2018 
Truyền thông – Lý thuyết và 

kỹ năng cơ bản 
NXB Thông 
tin và truyền 
thông 

Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

 
Vai trò của truyền 
thông với nghề công 
tác xã hội 

https://dangcongsan.vn/nghe-cong-
tac-xa-hoi/vai-tro-cua-truyen-thong-
voi-nghe-cong-tac-xa-hoi-
267549.html 

 

9.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 Phòng học - Âm thanh 1 
Phục vụ tất cả các 
bài học 

2 Phòng học - Máy chiếu 1  
3 Phòng học - Giấy A0, A4, bút... 5 bộ  
 

Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 20 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 
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48/ Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

Trình độ đào tạo: Đại học     Ngành: Công tác xã hội  Mã số:  
Chuyên ngành: 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1.Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Giáo dục giới tính và phương pháp giáo 
dục giới tính 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Sex education and Sex education method 

1.3 Mã học phần: 33121252 
1.4. Số tín chỉ: 2 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 15 tiết 
- Thực hành Loại 1 15 tiết 
- Thực hành Loại 2 0 
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS Lê Thị Hiền  

Email: lthien@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS Bùi Thị Thanh Diệu 

Email: bttdieu@ued.udn.vn 
TS Hoàng Thế Hải 
Email: hthai@ued.udn.dn 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục học và giáo dục đặc biệt 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☒ Tự chọn tự do     
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1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 

2.Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần gồm 10 bài học được thiết kế trên đĩa CDrom, lần lượt chuyển tải các nội 
dung giảng dạy về quyền và sức khỏe tình dục bao gồm các vấn đề về tâm sinh lý lứa tuổi, 
tình bạn, tình yêu, tình dục, sự mang thai, các nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục, biết bảo 
vệ bản thân tránh được sự xâm hại, quấy rối tình dục, hiểu rõ về giới và các quyền có liên 
quan đến giới, đặc biệt thể hiện qua các hành vi tình dục và cuối cùng nhằm hướng dẫn sinh 
viên biết tự đưa ra những quyết định của bản thân khi đối diện trước những tình huống thường 
gặp trong tuổi sinh viên. 
3.Mục tiêu học phần 

3.1.Mục tiêu chung 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về về giới, giới tính, sức 
khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, tình dục, quấy rối và xâm hại tình dục.. Từ đó giúp 
người học có kỹ năng giao tiếp, thương lượng, tìm kiếm sự hỗ trợ, ra quyết định để giải 
quyết các vấn đề trong các tình huống liên quan sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, 
tình dục, quấy rối và xâm hại tình dục; có được các kỹ năng phòng tránh thai, phòng 
tránh các bệnh viêm nhiễm qua đường tình dục, phòng chống quấy rối và xâm hại tình 
dục để bảo vệ bản thân; có thái độ coi trọng và tôn trọng các quyền liên quan đến bình 
đẳng giới và sức khỏe sinh sản của mình và người khác. 

3.2.Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Có kiến thức cơ bản về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, 
tình dục, quấy rối và xâm hại tình dục. 
- CO2:  Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng, tìm kiếm sự hỗ trợ, ra quyết định để 
giải quyết các vấn đề trong các tình huống liên quan sức khỏe sinh sản, tình bạn, 
tình yêu, tình dục, quấy rối và xâm hại tình dục. 
- CO3: Có kỹ năng phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh viêm nhiễm qua đường 
tình dục, phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục để bảo vệ bản thân. 
- CO4: Có kỹ năng sử dụng một số phương pháp giáo dục giới tính phù hợp với 
lứa tuổi có hiệu quả. 
- CO5: Coi trọng và tôn trọng các quyền liên quan đến bình đẳng giới và sức khỏe 
sinh sản của mình và người khác. 

4.Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 

đầu ra 

(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ của 

PIs 

CLO1 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về gới tính và sức 
khỏe sinh sản để giải thích cho các vấn đề về giới, giới 
tính, sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, tình dục, quấy 
rối và xâm hại tình dục 

PI1.1 M,A 

CLO2 
Nhận diện được những biểu hiện về giới, giới tính, sức 
khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, tình dục, quấy rối và 
xâm hại tình dục trong thực tiễn. 

PI3.1 R 

CLO3 

Thực hiện được hoạt động giao tiếp, thương lượng, ra 
quyết định, tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết vấn đề trong 
các tình huống liên quan sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình 
yêu, tình dục, quấy rối và xâm hại tình dục. 

PI6.2 R 

CLO4 

Thực hiện được các biện pháp phòng tránh thai, phòng 
tránh các bệnh viêm nhiễm qua đường tình dục, phòng 
chống quấy rối và xâm hại tình dục hiệu quả để bảo vệ bản 
thân và người khác. 

PI3.2 R 

CLO5 
Lập được kế hoạch hành động cho các mục tiêu trong 
tương lai. 

PI8.2 R,A 

CLO6 

Thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền về các vấn đề giới, giới 
tính, sức khỏe sinh sản và vận dụng được một số phương 
pháp giáo dục giới tính trong hoạt động nghề nghiệp để để 
truyền thông về các vấn đề này 

PI5.1 R 

CLO7 
Coi trọng và tôn trọng các quyền liên quan đến bình đẳng 
giới và sức khỏe sinh sản của mình và người khác. 

PI6.3 
PI7.3 

R 
R 

5.Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

(PLOs): 

Chuẩn đầu 

ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.1 PI3.1 PI6.2 PI3.2 PI5.1 PI6.3 

 

PI7.3 PI8.2 

CLO1 
M,A        

CLO2 
 R       
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Chuẩn đầu 

ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO3 
  R      

CLO4 
   R     

CLO5 
       R,A 

CLO6 
    R    

CLO7 
     R R  

 

6.Đánh giá học phần 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp đánh 
giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số bài 
đánh giá (%) 

Trọng số 
thành 

phần (%) 

CĐR học phần 
có liên quan 

A1. Đánh giá 
quá trình 

A1.1. Chuyên 
cần  
 

P1.1. Điểm danh hàng 
ngày 

 
R1 

W1.1 
50 

 
 

 
W1 
20 

CLO 7 

A1.2. Bài tập 
nhóm 

 

P1.2. Đánh giá bài tập 
nhóm 
 

R5 W1.2 
50 

CLO 1, 
2,3,4,5,6,7 

A2. Đánh giá 
giữa kỳ 

A2.1 Kiểm tra giữa kỳ P2.1. Đánh giá sản 
phẩm học tập (Nhật ký 
bài học) 

R2 W2.1 
100 

W2 
30 
 

CLO 
1,2,3,4,5,6,7 

A3. Đánh giá 
cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra cuối kỳ P3.1. Đánh giá trắc 
nghiệm trắc nghiệm 
khách quan 

R14 W3.1 
100 

W3 
50 
 

CLO 1,2,3,4,7 

6.2.Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
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7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết) 

Nội dung chi 
tiết 

Số tiết 
LT/TH 
L1/ 
TH L2 

Hoạt động dạy và học Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần Phương pháp 

giảng dạy 
Phương pháp học 

tập 
1 Bài 1. Khởi 

hành 
HĐ1 . Giới thiệu 
HĐ2. Tạo chân 
dung cá nhân 
trên máy tính 
HĐ3. Hướng 
dẫn làm sổ ghi 
chép và bài tập 
về nhà 

1.5/1.5
/0 

- Thuyết 
trình. 
- Tổ chức 
cho SV chia 
sẻ về bản 
thân. 
-  Tổ chức 
cho SV làm 
chân dung 
trên máy tính 
- Thuyết 
trình, giới 
thiệu sổ mẫu, 
các ghi chép 

- SV chia sẻ 
- Thực hiện tạo 
logo cá nhân 
SV tham khảo 
các học liệu sau: 
Bài trình bày 1: 
Nội dung 10 bài 
học của giáo 
trình 
Tài liệu tham 
khảo 1: Các trò 
chơi khởi động 
Tài liệu tham 
khảo2: Nguyên 
tắc cơ bản của 
khóa học 
Tài liệu tham 
khảo 3: Mẫu 
chân dung khắc 
họa bản thân trên 
máy tính với 
phần mềm Paint 
Tài liệu tham 
khảo 4: Danh 
sách các tính từ 
mô tả tính cách 
Tài liệu hướng 
dẫn 1: Hướng 
dẫn lưu tập tin 
dưới dạng jpg 
 Tài liệu tham 
khảo 5: Mẫu 
chân dung khắc 
họa bản thân trên 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 
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giấy 
Tài liệu tham 
khảo 6: Giá trị 
của bạn - của tôi 
Trò chơi Trắc 
nghiệm tính 
cách để SV tự 
khám phá 

2 Bài 2. Tâm 
sinh lý lứa tuổi 
sinh viên 
HĐ1. Tìm hiểu 
“Cơ quan sinh 
sản nam, nữ”. 
HĐ2. Các vấn 
đề của tuổi SV 
 
HĐ3. Đóng vai 
giải quyết các 
tình huống 
trong cuộc 
sống SV 
 
HĐ4. Diễn tả 
trạng thái tình 
cảm với máy 
ảnh 

1.5/1.5/
0 

- Trải nghiệm 
trò chơi  
- Thảo luận 
về các vấn 
đề SV 
- Sắm vai giải 
quyết tình 
huống 
- Thực hành 
cá nhân 
 

- Thực hiện trò 
chơi. 
- Thảo luận nhóm 
- Sắm vai diễn tình 
huống 
- Thực hành cá 
nhân 

Học liệu: 
- Cấu tạo cơ 
quan sinh sản 
nam và cơ quan 
sinh sản nữ 
- Trò chơi thay 
đổi cơ thể 
- Bài trình bày 
1: Tổng quan 
tuổi sinh viên 
- Tài liệu hướng 
dẫn 1: Các tình 
huống đóng vai 
- Bài trình bày 
2: Diễn tả trạng 
thái tình cảm 
- Bài trình bày 
3: Giữ gìn cơ thể 
khỏe mạnh 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 

3 Bài 3. Giới và 
việc đấu tranh 
cho các quyền 
về giới 

1.5/1.5
/0 

- Trải 
nghiệm 
- Thảo luận 
cặp đôi 
- Thảo luận 

- Thực hiện trò 
chơi 
- Làm việc cặp 
đôi 
- Thảo luận 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 
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HĐ1. Ai có 
trách nhiệm 
trong gia đình 
HĐ2. Giới – các 
vấn đề và thảo 
luận 
HĐ3. Làm việc 
nhóm – Các vấn 
đề giới 
HĐ4. Các quyền 
về giới và SKSS 
– Việc thực thi 
các quyền này ở 
Việt Nam 

nhóm 
- Thuyết 
trình 

- Lắng nghe 
Học liệu: 
- Tài liệu hướng 
dẫn 1: Trò 
chơi Ai có trách 
nhiệm 
- Bài trình bày 
1: Hãy nói 
chuyện về giới 
- Bài trình bày 
2: Bài trắc 
nghiệm về giới 
- Tài liệu tham 
khảo 1: Ví dụ của 
một số bài trình 
bày về chủ đề 
giới 
- Bài trình bày 
3: Đấu tranh cho 
quyền của mình 
- Tài liệu tham 
khảo 2: Một số 
hình ảnh minh 
họa thiết kế áp 
phích 
- Tài liệu hướng 
dẫn 2: Hướng 
dẫn tạo áp phích 

4 Bài 4. Tình 
bạn, tình yêu 
và các quan hệ 
khác 
HĐ1. Tình bạn 
- Tầm quan 
trọng và những 
ảnh hưởng từ 
phía bạn bè 
HĐ2. Có thể 
tồn tại tình bạn 
đẹp giữa nam 

1.5/1.5
/0 

- Thảo luận 
cặp đôi 
- Thảo luận 
nhóm 
- Thảo luận , 
sắm vai giải 
quyết tình 
huống 
- Thảo luận 
nhóm 
 

- Làm việc cặp 
đôi 
- Thảo luận 
- Sắm vai giải 
quyết tình huống 
- Thảo luận 
Học liệu: 
- Bài trình bày 
1: Tình bạn 
- Tài liệu hướng 
dẫn 1: câu chuyện 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 
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giới và nữ giới 
không? 
HĐ3. Tình yêu 
đôi lứa và Ứng 
xử trong tình 
yêu 
HĐ4. Quan hệ 
giữa cha mẹ và 
con cái 
 

tình huống 
- Bài trình bày 
2: Tình yêu đôi lứa 
- Bài trình bày 
3: Các quan hệ 
khác 
- Tài liệu hướng 
dẫn 2: Phiếu thảo 
luận nhóm 
- Tài liệu hướng 
dẫn 3: Bài tập liên 
hệ bản thân 
- Tài liệu tham 
khảo 1: Bài đọc 
thêm Nói chuyện 
với cha mẹ 

5 Bài 5. Tình dục 
HĐ1. Tình dục  
HĐ2. Xây 
dựng câu 
chuyện với 
máy ảnh 

1.5/1.5
/0 

- Thuyết 
trình 
- Thảo luận 
- Trải 
nghiệm 
 

- Lắng nghe 
- Thảo luận 
- Trải nghiệm 
Học liệu: 
- Bài trình bày 
1: Tình dục là... 
-Trắc nghiệm Bạn 
đã sẵn sàng chưa... 
- Tài liệu hướng 
dẫn 1: Giải thích 
về khái niệm câu 
chuyện bằng hình 
ảnh 
- Tài liệu tham 
khảo 1: Ví dụ về 
câu chuyện bằng 
hình ảnh 
- Tài liệu tham 
khảo 2: Một số 
câu chuyện mẫu 
- Tài liệu hướng 
dẫn 2: Các bước 
xây dựng câu 
chuyện bằng hình 
ảnh 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 
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- Tài liệu tham 
khảo 3: Bốn câu 
chuyện có lời 
thoại. 
- Tài liệu tham 
khảo 4: Một số 
câu chuyện bằng 
hình ảnh chưa 
hoàn thiện. 
- Tài liệu tham 
khảo 5: Bài đọc 
thêm Hỏi đáp về 
Tình dục đồng 
giới 

6 Bài 6. Mang 
thai 
HĐ1. Mang 
thai với bạn gái 
và bạn trai 
HĐ2. Bài tập 
tình huống 
 
 
 
HĐ3. Thực 
hành sử dụng 
bao cao su 
đúng cách 

1.5/1.5
/0 

- Thuyết 
trình 
- Thảo luận, 
sắm vai giải 
quyết tình 
huống 
- Thực hành 
 

- Lắng nghe, trả 
lời 
- Thảo luận, 
luyện tập, sắm 
vai 
Học liệu: 

- Bài trình bày 
1: Mang thai - với 
bạn gái và bạn trai 
- Bài trình bày 
2: Trắc nghiệm về 
mang thai 
- Đoạn phim Chu 
kỳ kinh 
nguyệt và Cơ chế 
thụ thai 
- Tài liệu hướng dẫn 
1: 4 câu chuyện tình 
huống 
- Tài liệu hướng dẫn 
2: Cách sử dụng 
bao cao su 
- Tài liệu tham khảo 
1: Thiết kế thông 
điệp của bạn 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 

7 Bài 7. Bảo vệ 
bản thân bạn 

1.5/1.5
/0 

- Thuyết 
trình 

- Lắng nghe, trả 
lời câu hỏi 

A1.1 
A1.2 

CLO 1, 
2,3,4,5,
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HĐ1. Bảo vệ 
bản thân khỏi 
STIs và 
HIV/AIDS 
HĐ2. Bài trắc 
nghiệm về tình 
dục an toàn 
 
HĐ3. Bạn cũng 
có vai trò để 
thực hiện 
 
HĐ4. Một số 
kỹ năng 
thương lượng 

- Vấn đáp 
- Trải 
nghiệm 
- Thuyết 
trình 
- Vấn đáp 
- Thảo luận 
nhóm 
 

- Trải nghiệm 
làm bài trắc 
nghiệm 
- Lắng nghe, trả 
lời câu hỏi 
- Thảo luận 
Học liệu: 
- Tài liệu hướng 
dẫn 1: Trò 
chơi Bảo vệ và 
mật vụ 
- Bài trình bày 
1: Bảo vệ bản thân 
bạn 
- Bài trắc nghiệm 
về tình dục an toàn 
- Bài trình bày 
2: Bạn cũng có vai 
trò để thực hiện 
Tài liệu hướng dẫn 
2: Kỹ năng thương 
lượng 
- Trò chơi Kẻ xâm 
lược 
- Tài liệu tham 
khảo 1: Bài đọc 
thêm 10 điều bạn 
cần biết về 
HIV/AIDS 

 6,7 

8 Bài 8. Tình yêu 
không làm đau 
HĐ1. Tình yêu 
không làm đau 
HĐ2. Kỹ năng 
từ chối và tự 
bảo vệ 

1.5/1.5
/ 

- Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành, 
sắm vai 

- Thảo luận 
- Thực hành, sắm 
vai 
Học liệu: 
- Tài liệu hướng 
dẫn 1: Trò 
chơi Đừng đứng 
gần tôi thế 
- Bài trình bày 
1: Tình yêu không 
làm đau 
- Tài liệu hướng 
dẫn 2: Bài tập tình 
huống 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 
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- Tài liệu tham 
khảo 1: Kỹ năng 
từ chối – Làm thế 
nào để nói 
KHÔNG 
- Tài liệu tham 
khảo 2: Một số lời 
khuyên khi gặp 
tình huống nguy 
hiểm 
- Tài liệu tham 
khảo 3: Một số ý 
kiến riêng của sinh 
viên về quấy rối 
tình dục 

9 Bài 9. Ước mơ 
và lập kế hoạch 
cho tương lai 
HĐ1. Xác định 
ưu điểm/thế 
mạnh của bản 
thân 
HĐ2. Giá trị 
của những ước 
mơ và hoạch 
định kế hoạch 
cho tương lai 

1.5/1.5 - Làm việc 
độc lập 
- Thảo luận 
- Thực hành 

- Làm việc cá 
nhân 
- Thảo luận 
- Thực hành 
Học liệu: 

- Tài liệu hướng dẫn 
1: Trò chơi “ALÔ” 
- Tài liệu hướng dẫn 
2: Phiếu bài tập Hãy 
hướng đến điểm 
mạnh của tôi 
- Bài trình bày 
1: Ước mơ và Lập 
kế hoạch cho tương 
lai 
- Tài liệu hướng dẫn 
3: Hướng dẫn thảo 
luận các chủ đề về 
kế hoạch – lập 
nghiệp 
- Tài liệu hướng dẫn 
4:  Mẫu bản kế 
hoạch cho tương lai 
- Tài liệu hướng dẫn 
5: Hướng dẫn thiết 
kế cẩm nang bằng 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 
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Powerpoint 
- Tài liệu tham khảo 
1: Mẫu sổ cẩm nang 
- Tài liệu tham khảo 
2: Mẫu cẩm nang 
thiết kế bằng 
Powerpoint 
- Tài liệu hướng dẫn 
6: Một số bước 
chuẩn bị tốt cho 
buổi triển lãm  
- Tài liệu tham khảo 
3: Một số hình ảnh 
về buổi triển 
lãm của học sinh ở 
một số quốc gia 
khác 

10 Bài 10. Tổng 
kết và chia sẻ 
HĐ1. Tổng kết 
các nội dung 
và phương 
pháp của khóa 
học 
HĐ2. Hướng 
dẫn dành cho 
giáo dục viên 
đồng đẳng 
HĐ3. Đánh giá 
khóa học 

1.5/1.5 - Thuyết 
trình 
- Thảo luận 
nhóm 
- Thảo luận 
 

- Lắng nghe 
- Thảo luận 
- Đánh giá đồng 
đẳng 
Học liệu:  
- Tài liệu hướng 
dẫn 1: Trò 
chơi Người với 
người 
- Bài trình bày 
1: Tổng kết ý 
chính các bài học 
- Tài liệu tham 
khảo 1: Danh 
mục các phương 
pháp giảng dạy 
trong khóa học 
- Tài liệu hướng 
dẫn 2:Các kỹ năng 
của giáo dục viên 
- Tài liệu hướng 
dẫn 3: Lưu ý khi 
nói chuyện với các 
bạn đồng lứa về 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1, 
2,3,4,5,
6,7 
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sức khỏe sinh sản 
- Bài trình bày 
2: Những nguyên 
tắc cơ bản của 
khóa học 
- Tài liệu hướng 
dẫn 4: một số 
bước chuẩn bị tốt 
cho buổi triển lãm 
- Tài liệu tham 
khảo 2: một số 
hình ảnh về buổi 
triển lãm của học 
sinh ở một số quốc 
gia khác 

11 Thi giữa kì   Nhật kí bài học A2.1 CLO 
1,2,3,4,
5,6,7 

12 Thi cuối kỳ   Thi trắc nghiệm A3.1 CLO 
1,2,3,4,
7 

8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

 Lê Quang Sơn và cộng sự 2009 Hành trình thành niên 
(Giáo trình điện tử trực tuyến) 

Quỹ Dân số Thế 
giới - Văn phòng 
Việt Nam và 
trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng, Nhóm Tin 
học Xanh phối hợp 
thực hiện 

Sách, giáo trình tham khảo 

2 Quỹ dân dân số thế giới và cộng 
đồng châu Âu 

2010 Trò chuyện về giới tính, tình dục và sức 
khỏe sinh sản 

Nxb Thanh 
Niên. 
 

3 Trương Khánh Hà 2013 Tâm lý học phát triển Nxb Đại học 
Quốc gia Hà 
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TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Nội. 
 

8.2.Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

 

Chương trình học trực 
tuyến về các chủ đề: Sức 
khỏe sinh sản; sức khỏe 
tình dục; HIV/AIDS; 
Nhiễm trùng lây qua 
đường tình dục và bình 
đẳng giới 

https://giaoducgioitinh.online/ 11//7/2021 

9.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, xưởng, 
cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 
phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội dung 

Bài học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, phần 
mềm,… 

Số lượng 

 Các phòng học A5, B3 
-Máy tính, máy chiếu 
- Giấy A0, A4, bút dạ, băng keo 

01 
10 

 Tất cả các bài học 

 

                                                                  Đà Nẵng, ngày 15  tháng  7  năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

TS. Lê Thị Duyên 

 

 

 

Giảng viên biên soạn 

 

 

TS. Lê Thị Hiền 
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49/Khởi nghiệp 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 

      Chuyên ngành: Công tác xã hội 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Khởi nghiệp 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Start up 

1.3 Mã học phần: 32021036 
 

1.4. Số tín chỉ: 2TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 1 TC (15 tiết)  
- Thực hành Loại 1: 1 TC ( 15 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 0TC (0 tiết)  
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính: TS Lê Thị Lâm   
(ltlam@ued.udn.vn) 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS Nguyễn Thị Hằng Phương 
(nthphuong@ued.udn.vn ) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Không  
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☒ Kiến thức Cơ sở ngành 
☐ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     



 
489 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần Khởi nghiệp (Start up) giới thiệu đến sinh viên hệ thống tri thức cơ bản về 

khởi nghiệp: Khái niệm khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, kinh doanh và những tố chất 

của doanh nhân, quy trình khởi nghiệp; ý tưởng và phương pháp sáng tạo ý tưởng, cách trình 

bày ý tưởng thuyết phục. Ngoài ra, qua môn học này, sinh viên có cơ hội tìm hiểu về các mô 

hình khởi nghiệp và cách xây dựng một mô hình khởi nghiệp, tạo lập tổ chức và huy động 

vốn. Qua đó thúc đẩy tinh thần và hành động tham gia các hoạt động khởi nghiệp trong 

trường Đại học và trong thực tiễn để phát huy sự sáng tạo và chuyên môn đào tạo, góp phần 

phụng sự cộng đồng theo sứ mệnh đào tạo mà nhà trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

xây dựng.  

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung: Giúp cho người học có kiến thức khái quát về khởi nghiệp từ đó có ý 

thức tìm tỏi, sáng tạo, phát huy tri thức chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động xây 

dựng kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Người học có kiến thức khái quát về khởi nghiệp 

CO2: Vận dụng quy trình khởi nghiệp để lập kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân 

CO3: Hình thành quan niệm đúng đắn về khởi nghiệp, vượt qua những rào cản về nhận 
thức để tham gia các hoạt động khởi nghiệp trong thực tiễn  

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
  

CLO 1 
Phân tích những vấn đề cơ bản về khởi nghiệp, tư duy 
sáng tạo và các phương pháp của tư duy sáng tạo, 
những tố chất của người kinh doanh 

PI1.1; 
PI1.2 

R 

CLO 2 Phân tích được yêu cầu, nội dung, cách thực hiện 
trong  các giai đoạn của quy trình khởi nghiệp, các kỹ 
năng khởi nghiệp 
 

PI1.1; 
PI1.2 

R 

CLO 3 

Phát hiện vấn đề, đưa ra lập luận logic thuyết phục và 
đề xuất được  ý tưởng khởi nghiệp mới để giải quyết 
vấn đề trong thực tiễn 
 

PI7.1 
PI7.2 

R; R,A 

CLO 4 
Phát biểu được tầm quan trọng và tính chất của khởi 
nghiệp nhằm  phục vụ cộng đồng 

PI8.4 I 

Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và điền A vào 
ô tương ứng 

Chuẩn 
đầu ra 

học phần 
(CLOs) 

 
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 
 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5    PLO6 
PLO7 

R1; R.A2 
PLO8 

 

 PI1.1; 
PI1.2 

     
PI7.1: R; 

PI7.2: 
.R,A 

PI8.4 

CLO 1 
.R        

CLO 2 .R        

CLO 3 
      .R,A  

CLO 4 
       .I 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh 
giá 

Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng 
số bài 
đánh 

giá (%) 

Trọng số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 

 A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Bài 
tập ngắn 
trên lớp 

P1.1. Trình 
bày tại lớp 

R1 W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

CLO 
1,2,3 

A2. Đánh 
giá giữa 

kỳ 

A2.1. Bài 
tập nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày tại 
lớp 

R2 W1.2 
100% 

30% 
W2 

CLO  
3,4 

A3. Đánh 
giá cuối 

kỳ 

A3.1 Tiểu 
luận 

P3.1. Hình 
thức và văn 
phạm 

 R3.1 
 

W3.1. 
10% 

W3. 
50% 

CLO 2,3 

 
 P3.2. Nội dung 

bài viết 
R3.2 W3.2.  

90% 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
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- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương 
pháp học 

tập 
1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản 

về khởi nghiệp 
A/ Các nội dung chính trên lớp:  
Nội dung GD lý thuyết:  
1.1.Khởi nghiệp và chính sách 
khởi nghiệp 
1.1.1. Các thuật ngữ cơ bản 
1.1.2. Quốc gia khởi nghiệp tại 
Việt Nam 
1.1.3.Các chính  sách về khởi 
nghiệp 
Thảo luận rào cản trong tư duy 
sáng tạo 

1/1/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm về 
“Rào cản 
trong tư 
duy sáng 
tạo” 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
2 

2 Chương 1: Những vấn đề cơ bản 
về khởi nghiệp 

1.2. Các mô hình khởi nghiệp 
1.2.1. Các mô hình khởi nghiệp 
chung 
1.2.2. Mô hình khởi nghiệp trong 
trường đại học 
1.2.3. Mô hình khởi nghiệp phục vụ 
cộng đồng 

1/1/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1,4,5 

3 Chương 1: Những vấn đề cơ bản 
về khởi nghiệp 
1.3. Tư duy khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo 

1.3.1. Định nghĩa tư duy khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 

 

1/1/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
2 

4 1.3. Tư duy khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo 

 
1.3.2.  Phương pháp tư duy khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 
1.3.3.  Công cụ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo 

1/1/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
2 

5 Chương 1: Những vấn đề cơ bản 
về khởi nghiệp 
1.4. Kinh doanh và tố chất của 
nhà kinh doanh 
1.4.1. Kinh doanh và doanh 
nghiệp xã hội 
1.4.2. Tố chất của nhà kinh doanh 

1/1/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm về 
“Mô hình 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
2 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên quan Thảo luận:  Mô hình kinh 

doanh khởi nghiệp phục vụ cộng 
đồng 
 

kinh 
doanh 
khởi 
nghiệp 
phục vụ 
cộng 
đồng” 

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: (10 tiết) 
Sinh viên đọc tài liệu về khởi 
nghiệp, kinh doanh 
- Tìm hiểu xu hướng khởi nghiệp 
hiện nay 
- Các mô hình khởi nghiệp phục 
vụ cộng đồng trong thực tiễn 

    CLO 1, 
2 

6 Chương 2: Quy trình khởi sự 
kinh doanh  
2.1. Khởi sự kinh doanh 
2.2. Hình thành ý tưởng 

2/0/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
2 
 
 
 

7 Chương 2: Quy trình khởi sự 
kinh doanh  

2.3. Lập kế hoạch kinh doanh 
 

2/0/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
2 
 
 
 

8 Kiểm tra giữa kỳ    A2.1 CLO 1,2 
9 
 

Chương 2: Quy trình khởi sự 
kinh doanh  

2.4. Triển khai các hoạt động 
kinh doanh 
2.5. Quản trị và phát triển doanh 
nghiệp 

 

2/0/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
2 
 
 
 

 B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: (10 tiết) 
Xây dựng  ý tưởng khởi nghiệp 
của bản thân và kế hoạch  hiện 
thực ý tưởng 
- Đưa ra luận điểm trình bày ý 
tưởng khởi nghiệp 

    CLO 1, 
2 
 

10 Chương 3: Kỹ năng khởi nghiệp 
3.1. Kỹ năng xây dựng mạng lưới 
3.2. Kỹ năng thuyết trình gọi vốn 

2/0/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3,4 

11 Chương 3: Kỹ năng khởi nghiệp 
3.3. Kỹ năng làm việc nhóm 

2/0/0 Thuyết 
trình,  

Nghe 
giảng 

A1.1, 
A1.2  

CLO 3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên quan 3.4. Kỹ năng trình bày ý tưởng Thảo 

luận 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

 

12 Chương 3: Kỹ năng khởi nghiệp 
3.5. Thực hành một số kỹ năng 
khởi nghiệp 
Các nội dung cần tự học ở nhà: 
(10 tiết) 
-Tìm hiểu, phân loại các đối tượng 
khách hàng 
- Tìm hiểu các mô hình kinh 
doanh đang là xu hướng hiện nay 

0/2/0 Tổ chức, 
hướng 
dẫn sinh 
viên thực 
hành 

Chuẩn bị 
bài thuyết 
trình ý 
tưởng 
khởi 
nghiệp, 
trình diễn 
tại lớp 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3,4 

13 Chương 4: Tạo lập tổ chức 
A/Lý thuyết: (2 tiết) 
4.1 Xây dựng đội nhóm 
4.2 Lựa chọn tạo lập tổ  chức  
(doanh  nghiệp/HTX/hộ  kinh 
doanh, cá thể) 
4.3 Các thủ tục pháp lý (đăng ký 
kinh doanh, sở hữu trí tuệ, mã số 
thuế,…) 

 

2/0/0 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

-Nghe 
giảng 
-Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3,4 

14 Chương 4: Tạo lập tổ chức 
   B/ Thảo luận: (2 tiết) 

Nội dung thảo luận : Các thủ tục 
pháp lý của tổ chức kinh 
doanh theo nhóm đã lựa chọn 

0/2/0 1/Chia  
lớp  thành  
các  nhóm  
nhỏ  (6-10  
sinh 
viên/nhó
m) để tạo 
dựng tổ 
chức kinh 
doanh 
2/ Thảo 
luận về 
các thủ 
tục pháp 
lý của tổ 
chức kinh 
doanh  

-Thảo 
luận 
nhóm và 
trình bày 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3,4 

 C/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: (10 tiết) 
-Tìm hiểu các tổ chức doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
- Tìm hiểu các thủ tục pháp lý của 
các đơn vị, tổ chức kinh doanh 

   A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1,2,3 

 15 Thảo luận  cùng diễn giả 0/2/0  Thảo luận    CLO 
1,2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
H 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên quan 16 Ôn tập  

A/  Lý thuyết (01 tiết ) 
-Thảo luận, giải đáp các  thắc mắc 
- Công bố điểm thành phần 
-Công bố danh sách sinh viên đủ 
điều kiện dự thi hết môn 
-Hướng dẫn sinh viên ôn tập 

1/1/0 Vấn đáp, 
Thảo 
luận 

Thảo luận  
về các nội 
dung ôn 
tập 
  

  

B/ Các nội dung cần tự học ở 
nhà: (12 tiết) 
Làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 
của giáo viên 
Chuẩn bị nội dung để tham gia 
thảo luận và trao đổi với diễn giả 
về các tiêu đề và diễn tả gợi ý cho 
trước để chuẩn bị. 
- Trả lời câu hỏi của buổi thảo 
luận, chia sẻ và trải nghiệm về 
kỹnăng khởi nghiệp  

 Thuyết 
trình,  
Thảo 
luận 

Nghe 
giảng 
Ghi chép 
-Thảo 
luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 3,4 

17 Thi cuối kỳ (tiểu luận)    A 3.1 CLO 2,3 

8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Ngọc Huyền 2016 Giáo trình Khởi sự kinh 
doanh và Tái lập doanh 
nghiệp (tái bản lần thứ 

nhất). 

Nhà xuất bản 
Đại học Kinh 
tế quốc dân. 

 
2 Tổ chức Lao động 

quốc tế tại Việt Nam 
2017 Tài liệu giáo dục khởi 

nghiệp 
 

Sách, giáo trình tham khsảo 

3 Bill Aulet (Dịch giả 
Giang Lâm và Hoàng 
Anh) 

2016 Kinh điển về khởi nghiệp: 
24 bước khởi sự kinh doanh 

thành công 

Nhà xuất bản 
Lao động 

4 Ngô Công Trường 2019 Khởi nghiệp thông minh NXB Công 
thương 

5 Nguyễn Đặng Tuấn 
Minh 

 

2017 Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, tư duy và công cụ 

 

Nhà Xuất bản 
Phụ nữ 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

6 Steve Blank & Bob 
Dorf 

 

2012 The Startup Owner's 

Manual: The Step-By-
Step Guide for Building a 

Great Company 
Đã được dịch sang tiếng 
Việt: 

 
Sổ tay của các nhà khởi sự 
kinh doanh: Hướng dẫn 

từng bước để xây dựng 
một công ty vĩ đại 

Nhà Xuất bản 
K&S Ranch, 
Incorporate 

7 Eric Ries 
 

2011 The Lean Startup 
Đã được dịch sang tiếng 
Việt: 

 
Khởi nghiệp tinh gọn 

 

Nhà Xuất bản 
Crown 
Publishing 
Group  

8 Jeff Dyer và Nathan 
Furr 

2014 The Innovator's Method: 
Bringing the Lean Startup 
Into Your Organization 

 
(Phương thức của người 

đổi mới sáng tạo: đưa 
khởi nghiệp tinh gọn vào 
tổ chức của bạn) 
 

 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Khởi nghiệp trẻ 
https://khoinghieptre.vn/khoi-
nghiep/ 
http://khoinghiep.org.vn/ 

16/7/2021 

2 Hành trình khởi nghiệp https://startup.vnexpress.net/tin-
tuc/hanh-trinh-khoi-nghie 16/7/2021 

3 
Khởi nghiệp với mô hình 
chăm sóc người cao tuổi ở 
singapore 

https://startup.vnexpress.net/tin-
tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/9x-
khoi-nghiep-voi-mo-hinh-
cham-soc-nguoi-cao-tuoi-o-
singapore-3821424.html 

16/7/2021 

4 Chín năm theo đuổi nông 
nghiệp sạch 

https://startup.vnexpress.net/tin-
tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/9- 16/7/2021 
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TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 
nam-theo-duoi-nong-nghiep-
sach-cua-ceo-8x-3818817.html 

5 Các nguồn lực hỗ trợ khởi 
nghiệp https://startupresources.io/ 16/7/2021 

6 Chia sẻ kiến thức khởi 
nghiệp http://www.brightjourney.com/ 16/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

 A1, A5, A6, B3 Máy tính, bảng chiếu, 
phấn, bảng, micro 1 Tất cả các bài học 

 

                                                                 Đà Nẵng, ngày  22 tháng 07 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Lê Thị Lâm 
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50/Thống kê trong khoa học xã hội 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành:  Công tác xã hội 
Mã số:      Chuyên ngành: 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1.Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt)  Thống kê trong khoa học xã hội 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh)  Statistics for Social Sciences 
1.3 Mã học phần: 31121002 
1.4. Số tín chỉ: 02 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 15 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm:  
- Tự học: 60 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: Nguyễn Thị Hải Yến  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Tôn Thất Tú, Lê Văn Dũng 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Toán ứng dụng – Khoa Toán 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết:  
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☒ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 

2.Mô tả tóm tắt học phần 
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Học phần Thống kê trong khoa học xã hội giới thiệu một số phương pháp dùng để 
thu thập dữ liệu; mô tả dữ liệu bằng bảng, đồ thị và các đặc trưng đo lường đơn biến và đa 
biến; ước lượng và kiểm định giả thuyết cho một tổng thể.  

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Biến cố và xác suất, Biến ngẫu nhiên, Một 
số quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc và hệ 
số tương quan lý thuyết, Tham số đặc trưng của mẫu, Ước lượng tham số, Kiểm định giả 
thuyết thống kê, Hệ số tương quan mẫu, Kiểm định tính độc lập. 

3.Mục tiêu học phần 

3.1.Mục tiêu chung 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng của thống kê, biết cách vận dụng 
các phương pháp ước lượng tham số vào việc giải các bài tập thống kê, biết cách đưa 
ra các quyết định cho các bài toán kiểm định tham số, kiểm định tính độc lập, biết 
cách phân tích tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên.  

Rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu, làm bài tập nhóm, thảo luận chia sẻ kiến thức. 
Rèn luyện tính kiên trì, cần cù chịu khó cùng kỹ năng nhận biết và giải quyết vấn đề. 

Giúp sinh viên hiểu được vai trò của thống kê và vận dụng được các kiến thức 
thống kê trong các vấn đề thực tế. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện thêm kỹ năng 
sử dụng phần mềm để vẽ biểu đồ, tính toán và thực hiện các phân tích thống kê cơ 
bản trên phần mềm.  

3.2.Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Hiểu được bản chất của biến cố, định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển và 

quan điểm thống kê, các công thức xác suất. 
CO2: Tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc, trình bày được các 

quy luật phân phối xác suất của một số biến ngẫu nhiên thường gặp. 
CO3: Tính được các tham số đặc trưng của mẫu mẫu và hiểu được khái niệm thống kê. 
CO4: Nêu được các phương pháp chọn mẫu đơn giản và các phương pháp trình bày số 

liệu của mẫu. 
CO5: Dùng một phần mềm vẽ được một số biểu đồ như biểu đồ xác suất chuẩn, biểu đồ 

histogram, … 

CO6: Trình bày được các bước của bài toán ước lượng khoảng cho tham số và các bước 
của bài toán kiểm định giả thuyết thống kê. 

CO7: Giải được các bài toán ước lượng khoảng cho kỳ vọng toán của phân phối chuẩn, 
cho tỷ lệ. 

CO8: Giải được các bài toán kiểm định kỳ vọng toán của phân phối chuẩn, kiểm định tỷ 
lệ, so sánh hai trung bình, so sánh hai tỷ lệ. 

CO9: Tính được hệ số tương quan tuyến tính lý thuyết và hệ số tương quan thực 
nghiệm, trình bày được ý nghĩa và một số tính chất hệ số tương quan tuyến tính. 

CO10: Viết được phương trình hồi quy tuyến tính đơn. 
CO11: Giải được bài toán kiểm định tính độc lập của hai đặc tính 
4.Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
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Chuẩn đầu ra 
(CLOs) Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 

Mức độ 
của PIs 

CLO 1 Vận dụng kiến thức xác suất để giải quyết các bài toán 
liên quan 

2.1 .R 

CLO 2 Áp dụng được bài toán ước lượng và bài toán kiểm định 
giả thuyết thống kê 

2.2 .R 

CLO 3 Sử dụng được máy tính bỏ túi và phần mềm thống kê để 
thực hiện các tính toán thống kê cơ bản 

5.1 .R 

CLO4 Thực hiện được các tính toán, vẽ bảng và các biểu đồ 
thống kê trên phần mềm chuyên dụng 

5.2 .M,A 

CLO5 Hoàn thiện một báo cáo phân tích dữ liệu dựa trên kiến 
thức thống kê mô tả và thống kê suy diễn 

7.1 .M,A 

5.Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 2.1, 2.2   5.1,5.2  7.1  

CLO1 
 .R       

CLO2 
 .R       

CLO3 
    .R    

CLO4 
    .M,A    

CLO5 
      .M,A  

6/Đánh giá học phần  
Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 



 
500 

Thành 
phần 

đánh giá 
Bài đánh giá Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Chuyên cần P1. Điểm danh 
và hỏi đáp R1 50 

20 

CLO 1,2 

A1.2 Bài tập 
ngắn trên lớp  

P2. Trình bày tại 
lớp R2 50 CLO 1, 

2 

A2. Đánh 
giá giữa 

kỳ 

A2.1 Kiểm tra 
giữa kỳ P9. Tự luận R9 100 

 
30 
 

CLO 1,3 

A3. Đánh 
giá cuối 

kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P8. Tiểu luận 
theo nhóm R3 và R8 100 50 

 CLO 4,5 

Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7/Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết 
/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

 Chương 1. 
1.1 Biến cố và 
định nghĩa xác 
suất 
1.2 Các phép 
toán trên xác 
suất (Định lý 
cộng xác suất, 
Xác suất có 
điều kiện) 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.3-10 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập : 1.1 – 
1.10, tài liệu [1] 

A1.1, 
A1.2,  
A2.1  
 

CLO 
1 

 1.2 Các phép 
toán trên xác 
suất (Định lý 
nhân xác suất, 
Sự độc lập 
ngẫu nhiên) 
Chương 2. 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.10-13 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 

A1.1, 
A1.2,  
A2.1  
 

CLO 
1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết 
/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

2.1 Khái niệm 
về biến ngẫu 
nhiên và hàm 
phân phối xác 
suất 

 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 1.11 – 
1.17, tài liệu [1] 

 2.2 Biến ngẫu 
nhiên rời rạc 
và các tham 
số đặc trưng 
2.3 Một số 
luật phân phối 
xác suất rời 
rạc thông 
dụng 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.12 -19 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 1.18 – 
1.27,  

A1.1, 
A1.2,  
A2.1  
 
 

CLO 
1 
 
 

 2.3 Một số 
luật phân phối 
xác suất liên 
tục thông 
dụng 
2.4 Định lý 
giới hạn trung 
tâm 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.19-22 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 1.28 – 
1.32, tài liệu [1] 

A1.1, 
A1.2,  
A2.1  
 

CLO 
1 

 Chương 3. 
3.1 Biến ngẫu 
nhiên hai 
chiều rời rạc 
3.2 Hệ số 
tương quan 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu 
tham khảo [3], 
tr.65-75 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 3.3 – 
3.5, tài liệu 
tham khảo [1] 

A1.1, 
A1.2,  
A2.1  
 

CLO 
1 

 Chương 4 
4.1 Khái niệm 
về mẫu và 
tổng thể 
4.2 Các tham 
số đặc trưng 
của mẫu 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập + 
Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.30 -33 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết 
/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 2.1, 
2.2-2.6 (câu a), 
tài liệu [1] 

 4.3 Các 
phương pháp 
trình bày số 
liệu của mẫu 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tiểu 
luận theo nhóm 
+ Giải đáp thắc 
mắc 
 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr. 34-38 
Trên lớp 
+ Thảo luận 
theo nhóm 
+ Trả lời câu hỏi 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,3,4 

 Kiểm tra giữa kỳ A2.1 CLO 
1 

 Chương 5 
5.1 Ước lượng 
điểm cho 
tham số 
5.2 Phương 
pháp ước 
lượng khoảng  
5.3 Ước lượng 
khoảng cho kỳ 
vọng toán với 
phương sai đã 
biết 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.39-40 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 2.7, 
2.8, tài liệu [1] 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,5 

 5.4 Ước lượng 
khoảng cho kỳ 
vọng toán với 
phương sai 
chưa biết và 
vấn đề cỡ mẫu  
5.4 Ước lượng 
khoảng cho tỷ 
lệ và vấn đề 
cỡ mẫu 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.41-49 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 2.9 – 
2.15, tài liệu [1] 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,5 

 Chương 6 
6.1 Kiểm định 
giả thuyết 
thống kê 
6.2 Kiểm định 
trung bình 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.57-64 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết 
/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Bài tập: 3.1-3.5 
 6.3 Kiểm định 

tỷ lệ 
6.4 So sánh 
hai tỷ lệ 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.65, 72-73 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 3.7-
3.10, tài liệu [1] 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,5 

 6.5 So sánh 
hai trung bình 
độc lập 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.66 -69 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 3.13, 
3.14, 3.16, tài 
liệu [1] 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 
 

CLO 
2,5 

 6.6 So sánh 
từng cặp trung 
bình 
Chương 7 
7.1 Hệ số 
tương quan 
thực nghiệm 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr.69-71, 86-88 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 
hỏi 
Bài tập: 3.17, 
3.18, 4.1, tài 
liệu [1] 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,5 

 7.2 Hệ số hồi 
quy tuyến tính 
đơn 
7.3 Kiểm định 
tính độc lập 

1/1/0 + Thuyết giảng 
+ Giao bài tập 
+ Giải đáp thắc 
mắc 

Chuẩn bị trước 
khi đến lớp: 
Đọc tài liệu [1], 
tr. 88 -90, tài 
liệu [2] chương 
7 
Trên lớp 
+ Nghe giảng, 
ghi chú 
 + Làm bài tập 
 + Trả lời câu 

A1.1, 
A1.2, 
A3.1 

CLO 
2,5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết 
/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

hỏi 
Bài tập: 4.2-4.5, 
[1]; 248-256, [3] 

 Ôn tập 
Thực hành 
trên phần 
mềm  

1/1/0 Giải đáp thắc 
mắc 
 

+ Thắc mắc  
+ Thực hành 
trên phần mềm  

A1.1 
 

CLO  
3,4 

 Thi cuối kỳ    A3.1 CLO 
4,5 

8/Học liệu 

8.1/Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

 Lê Văn Dũng 2014 Bài giảng thống kê thực hành Lưu hành nội bộ 

 Đặng Hùng Thắng 2008 Thống kê và ứng dụng NXB Giáo dục 

 Đặng Hùng Thắng 2008 Bài tập thống kê NXB Giáo dục 
Việt Nam 

8.2/Sách, giáo trình tham khsảo 

 Lê Văn Dũng 2016 Xác suất thống kê NXB Thông tin và 
Truyền thông 

 Lê Văn Dũng, Tôn 
Thất Tú, Nguyễn Thị 
Hải Yến 

2019 Giáo trình thống kê toán NXB Thông tin và 
Truyền thông 

 Alan 
Agresti, Barbara 
Finlay 

2009 Statistical Methods for the 
Social Sciences (Fourth 
Edition) 

Prentice Hall 

 Denis Anthony 2011 Statistics for Health, Life and 
Social Sciences 

Ventus Publishing 
ApS 

8.3/Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 
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9/ Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm 
chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… Số lượng 

1  Phòng học Phấn, bảng, máy chiếu 01 Toàn bộ nội dung 
môn học 

2     

                                                                        Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Phạm Quý Mười 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Tôn Thất Tú 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến 
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Phụ lục các phương pháp và rubric đánh giá 

1. Phương pháp đánh giá chuyên cần (P1) và rubric (R1) 

Tiêu chí 
Trọng 
số (%) 

Tốt 
100% 

Khá 
75% 

Trung bình 
50% 

Yếu 
0% 

Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực chuẩn 
bị bài và tham 
gia các hoạt 
động trong giờ 
học 

50 

Luôn chủ động, 
tích cực và 
tham gia các 
hoạt động 

Khá chủ động, 
tích cực và có 
tham gia các 
hoạt động 

Có chủ động và 
ít tham gia các 
hoạt động 

Không chủ 
động/không 
tham gia các 
hoạt động 

Thời gian 
tham dự buổi 
học bắt buộc 

50 
Tham gia > 
80% buổi học    

Tham gia 70-
80% buổi học    

Tham gia 50-
70% buổi học    

Tham gia 
<50% buổi học    

2. Phương pháp đánh giá bài tập cá nhân/tiểu luận (P2) và Rubric (R2) 

Tiêu chí 
Trọng 
số % 

Tốt 
100% 

Khá 
75% 

Trung bình 
50% 

Yếu 
0% 

Thực hiện 
nhiệm vụ đầy 
đủ, đúng hạn 

20 

Thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, 
nộp sản phẩm 
đúng hạn 

Thực hiện đầy 
đủ các nhiệm 
vụ, nộp sản 
phẩm trong thời 
gian gia hạn     

Thực hiện 50-
80% các nhiệm 
vụ, nộp sản 
phẩm sau thời 
gian gia hạn 

Không thực hiện 
các nhiệm vụ, 
không nộp sản 
phẩm  

Nội dung sản 
phẩm đáp ứng 
yêu cầu 

50 

Nội dung được 
phân tích kỹ 
càng với các 
lập luận sáng 
tạo và có bằng 
chứng vững 
vàng hỗ trợ 
cho chủ đề. 

Nội dung thể 
hiện các quan 
điểm được phát 
triển đầy đủ với 
căn cứ vững 
chắc. 

Nội dung thể 
hiện quan điểm 
và lập luận.  

Trình bày vài 
quan điểm và 
lập  luận nhưng 
hầu hết chưa 
được phát triển 
đầy đủ. 

Sử dụng công 
nghệ đáp ứng 
yêu cầu 

20 

Nhất quán về 
format trong 
toàn bài, không 
có lỗi chính tả 

Vài sai sót nhỏ 
về format, một 
vài lỗi chính tả 
nhỏ 

Format vài chỗ 
không thống 
nhất, lỗi chính tả 
khá nhiều 

Format rất nhiều 
chỗ không nhất 
quán, lỗi chính 
tả rất nhiều 

Ý tưởng sáng 
tạo 

10 

Ý tưởng được 
thể hiện đầy đủ 
và phân tích rõ 
ràng  

Ý tưởng được 
thể hiện đầy đủ 

Mới chỉ nêu 
được ý tưởng 

Ý tưởng chưa 
được phát triển 
đầy đủ và không 
độc đáo 

3. Phương pháp đánh giá bài tập nhóm (P3) và Rubric (R3) 
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Tiêu chí 
Trọng 

số % 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Yếu 

0% 

Thời gian 
tham gia họp 
nhóm 

10 
Tham gia đầy 
đủ số lần họp 
nhóm 

Tham gia 75-
90% số lần 
họp nhóm  

Tham gia 50-
70% số lần 
họp nhóm 

Tham gia dưới 
50% số lần họp 
nhóm 

Thái độ tham 
gia 

20 

Tích cực kết 
nối các thành 
viên trong 
nhóm 

Kết nối tốt với 
thành viên 
khác 

Có kết nối 
nhưng đôi khi 
còn lơ là, phải 
nhắc nhỡ 

Không kết nối  

Ý kiến đóng 
góp 

20 
Sáng tạo/rất 
hũu ích 

Hữu ích 

 

Tương đối 
hữu ích  

Không hữu ích 

Thời gian giao 
nộp sản phẩm 

10 

Đúng hạn 

 

Trễ ít, không 
gây ảnh 
hưởng đến 
chất lượng 
chung 

 

Trễ nhiều, có 
gây ảnh 
hưởng đến 
chất lượng 
chung nhưng 
có thể khắc 
phục  

Không nộp/ nộp 
trễ gây ảnh 
hưởng lớn đến 
chất lượng 
chung, không thể 
khắc phục 

Chất lượng sản 
phẩm giao nộp 

50 

Sáng tạo/đáp 
ứng tốt yêu 
cầu của nhóm 

Đáp ứng khá 
tốt yêu cầu 
của nhóm 

 

Đáp ứng một 
phần yêu cầu 
của nhóm, có 
điều chỉnh 
theo góp ý 

Không sử dụng 
được 

 

4. Phương pháp đánh giá tự luận (P9) và Rubric (R9) 

Tiêu chí 
Trọng 

số 

Mức chất lượng  

Giỏi Khá Trung bìn Đạ Không đạt 

  từ 8.5-10 từ 7.0-8.4 từ 5.5-6.9 dưới 4-5.4 Dưới  

Năng 
lực sử 
dụng 
kiến 
thức 

40 Trả lời đầy 
đủ, chính 
xác từ 85% 
trở lên các 
câu hỏi 
trong đề thi 

Trả lời đầy 
đủ, chính 
xác từ 70% 
đến dưới 
85% lên các 
câu hỏi 
trong đề thi 

Trả lời đầy 
đủ, chính 
xác từ 55% 
đến dưới 
70% lên các 
câu hỏi 
trong đề thi 

Trả lời đầy 
đủ, chính 
xác từ 40% 
đến dưới 
55% lên các 
câu hỏi 
trong đề th 

Trả lời đầy đủ, 
chính xác dưới 
40% lên các 
câu hỏi trong 
đề  

 

Năng 
lực tư 

duy, lập 

30 Các lập luận 
chính xác về 
logic, biện 

Lập luận 
chính xác về 
logic, thiếu 

Lập luận có 
mắc lỗi 
logic và 

Lập luận sai 
về logic và 
biện luận sai 
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luận luận đây đủ 
các trường 
hợp 

trường hợp 
trong biện 
luận 

thiếu trường 
hợp trong 
biện luận 

trường hợp 

Hình 
thức 
trình 
bày 

20 Cẩn thận, rõ 
ràng và đầy 
đủ nội dung 
theo yêu cầu 

Khá cẩn 
thận, 1-2 nội 
dung còn 
thiếu hoặc 
chưa rõ ràng  

Tương đối 
cẩn thận, 3-4 
nội dung 
còn thiếu 
hoặc chưa rõ 
ràng  

Cẩu thả và 
nội dung 
trình bày 
không rõ 
ràng 

 

Tính 
trung 
thực 
trong 

làm bài 

10 Không vi 
phạm quy 
định 

Vi phạm 1 
lần 

Vi phạm 2 
lần 

Vi phạm 3 
lần trở lên 

 

 
 

5. Phương pháp đánh giá bài tập lớn (P8) và Rubric (R8) 

Tiêu chí 

Trọng 

số 

% 

Mức chất lượng 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Yếu 

0% 

  từ 10-7 từ 7-5 từ 5-4 dưới 4 

Nội dung 80 Trình bày đầy đủ 
nội dung yêu cầu 
về chủ đề, có 
thêm các nội 
dung liên quan 
đóng góp vào 
việc mở rộng 
kiến thức của 
chủ đề. 

Trình bày đầy đủ 
nội dung yêu cầu 
về chủ đề. 

Trình bày chỉ 
một số nội dung 
theo yêu cầu về 
chủ đề. 

Bài làm nội dung 
không liên quan 
yêu cầu hay nội 
dung quá sơ sài, 
không cung cấp 
được thông tin 
cần thiết. 

Hình thức 
trình bày 

20 Cẩn thận, rõ ràng 
và đầy đủ nội 
dung theo yêu 
cầu 

Khá cẩn thận, 1-
2 nội dung còn 
thiếu hoặc chưa 
rõ ràng  

Tương đối cẩn 
thận, 3-4 nội 
dung còn thiếu 
hoặc chưa rõ 
ràng  

Cẩu thả và nội 
dung trình bày 
không rõ ràng 
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51/ Đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Đánh giá nông thôn có sự tham gia 
của cộng đồng 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Rural assessment with community 
participation 

1.3 Mã học phần: 32021054 
1.4. Số tín chỉ: 2TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 15 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 0 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 15 tiết  
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Bùi Đình Tuân 

(bdtuan@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không  
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒ Tự chọn tự do     
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1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Đánh giá nông thôn có sự tham gia cộng đồng giới thiệu các khái 
niệm, mục đích của P.R.A và bộ công cụ P.R.A; Ưu nhược điểm của từng phương 
pháp, nguyên tắc, cách thức đánh giá và phạm vi ứng dụng trong các hoạt động cụ thể 
của cộng đồng khi thực hiện một số công cụ cơ bản của P.R.A như biểu đồ thường 
nhật, sơ đồ venn, lịch mùa vụ, bản đồ cộng đồng... 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

Giúp cho người học có kiến thức về kiến thức cơ bản về các phương pháp đánh 
giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng hiện nay để vận dụng vào các hoạt động 
công tác xã hội, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Người học có kiến thức cơ bản liên quan đến các phương pháp đánh giá 

nông thôn có sự tham gia của cộng đồng hiện nay: Ưu nhược điểm của từng 
phương pháp, nguyên tắc, cách thức đánh giá và phạm vi ứng dụng trong các 
hoạt động cụ thể của nông thôn. 

- CO2: Có năng lực vận dụng kiến thức của các phương pháp đánh giá nông 
thôn có sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động công tác xã hội và trong 
quá trình thiết kế dự án phát triển cộng đồng. 

- CO3: Hình thành thái độ nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, tác phong và 
phẩm chất của nhân viên công tác xã hội. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

đánh giá 
của PIs 

CLO 1 
 Thực hiện và đánh giá được các công cụ dạng bản vẽ, 
biểu đồ, sơ đồ; các công cụ dạng phân hạng, cho điểm 
và các công cụ khác. 

PI1.2 R 

CLO 2 
Vận dụng thành thạo bộ công cụ PRA để đánh giá biện 
hộ, vận động kết nối các nguồn lực giải quyết các vấn 
đề cụ thể của cá nhân, nhóm và cộng đồng.  

PI4.1 
 

R,A 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

đánh giá 
của PIs 

CLO 3 

Vận dụng kỹ năng sử dụng ứng dụng CNTT để thể hiện 
kết quả của các công cụ trong phương pháp đánh giá 
nông thôn có sự tham gia của cộng đồng được ứng 
dụng thực tiễn vào hoạt động nghề công tác xã hội. 

PI5.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn đầu 
ra học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2   PI4.2 PI5.1    
CLO 1 R        
CLO 2    R,A     
CLO 3     R    
6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương 
pháp đánh 
giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. 
Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gia
n 

tham dự buổi 
học bắt buộc. 
 

P1.1. Điểm 
danh hàng 
ngày 
 

R1 W1.1 
50% 

 
 
 
 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3  

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích 
cực chuẩn bị 
bài và tham 
gia các hoạt 

P1.2. Giảng 
viên/SV 
đánh giá 
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3 
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động 
trong giờ học 

A2. 
Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày 
tại lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 2, 
3 

A3. 
Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Tiểu 
luận 

R3 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. 
GIỚI 
THIỆU VỀ 
PHƯƠNG 
PHÁP 
ĐÁNH GIÁ 
NÔNG 
THÔN CÓ 
SỰ THAM 
GIA CỦA 
CỘNG 
ĐỒNG 
(PRA) 
1.1. Bối 
cảnh ra đời  
1.2. Định 
nghĩa PRA 
1.3. Phạm vi 
PRA và các 

2/0/0 Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm  
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu 
So sánh 
phương pháp 
RRA VÀ PRA 
So sánh 
Phương pháp 
PRA và các 
phương pháp 
nghiên cứu 
khác 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

loại công cụ 
PRA 

2 1.4. Mục 
tiêu và yêu 
cầu 
1.5. Các đặc 
điểm của 
PRA 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm  
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc [1], [2] 

A1.1, 
A1.2  

CLO 
1, 
2,3 

3 1.6. Những 
ưu điểm và 
nhược điểm 
của PRA 
1.7. Thành 
viên PRA 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm  
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu 
So sánh ưu và 
nhược điểm 
của PRA 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 
2,3 
 
 

4 1.8. Một số 
chỉ dẫn khi 
sử dụng 
PRA 
1.9. Phân 
tích và 
chuẩn bị báo 
cáo 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thảo luận 
nhóm  
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Đọc [1], [2] 

A1.1, 
A1.2  

CLO 
1, 
2,3 
 
 
 
 

5 Chương 2: 
Giới thiệu và 
hướng dẫn 
sử dụng 
công cụ chủ 
yếu của 
phương pháp 
đánh giá 
nông thôn có 
sự tham gia 
cộng đồng 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu: 
1/ Vẽ lịch thời 
vụ của người 
dân ở vùng 
đồng bằng 
duyên hải 
miền Trung 
2/ Vẽ sơ đồ 
các sự kiện 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 
2,3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

2.1. Công cụ 
thu thập số 
liệu liên 
quan về thời 
gian 
2.1.1 Lịch 
thời vụ 
2.1.2 Lịch sự 
kiện 

quan trọng của 
địa phương cụ 
thể. 
 

6 2.2. Công cụ 
thu thập số 
liệu liên 
quan về 
không gian 
2.2.1. Sơ đồ 
nguồn tài 
nguyên 
2.2.2. Sơ đồ 
mặt cắt 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu: 
Vẽ và phân 
tích các công 
cụ được học 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 
2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 2.2.3. Vẽ 
bản đồ cộng 
đồng 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu: 
Vẽ và phân 
tích các công 
cụ được học 
 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
1, 
2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 KIỂM TRA 
GIỮA KỲ 

 GV chia nhóm 
và giao nội 
dung kiểm tra 

SV thực hiện 
và thuyết trình, 
nộp báo cáo  

A2.1 CLO 
2 

9 THỰC 
HÀNH  

0/2/0 Thực tế tại 
một địa 
phương 

Sinh viên thực 
hiện theo yêu 
cầu: 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

 Vẽ và phân 
tích bản đồ xã 
hội tại địa bàn 
Thuyết trình 
trước lớp 

 
 
 
 
 

10 2.3. Công cụ 
thu thập số 
liệu liên 
quan xã hội, 
con người 
2.3.1. Sơ đồ 
Ven 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu: 
Cho tình 
huống cụ thể, 
yêu cầu vẽ sơ 
đồ Venn  để 
giúp thân chủ 
giải quyết vấn 
đề đang gặp 
phải. 

A1.1, 
A1.2  

CLO 
1, 
2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 2.3.2. Phân 
tích SWOT 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu: 
Cho tình 
huống cụ thể, 
yêu cầu vẽ sơ 
đồ phân tích 
SWOT để giúp 
thân chủ giải 
quyết vấn đề 
đang gặp phải. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 
2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 2.3.3. Cây 
cuộc đời 
2.3.4. Xác 
định những 
thay đổi có ý 
nghĩa của 
cộng đồng 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu: 
 Vẽ cây cuộc 
đời của chính 
bản thân  

A1.1, 
A1.2  

CLO 
1, 
2,3 
 
 
 

13 2.4. Các 
công cụ 
dạng phân 
hạng và cho 
điểm 

1/1/0 Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 

A1.1, 
A1.2  

CLO 
1, 
2,3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 
tiết/buối) 

Nội dung chi 
tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

2.4.1. Xếp 
hạng cặp đôi 

14 2.4.2. Xếp 
hạng ma trận 
trực tiếp 
2.13. Xếp 
hạng ưu tiên 

1/1/0  Thuyết giảng 
Thực hành 
Vấn đáp 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thực hành 
Đọc [1], [2] 
Yêu cầu: 
 Cho trường 
hợp vấn đề cụ 
thể, yêu cầu vẽ 
xếp hạng ma 
trận trực tiếp 
và xếp hạng 
ưu tiên. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 
2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 THỰC 
HÀNH 
Sử dụng kết 
hợp các 
công cụ trên 
tại một cộng 
đồng 

0/2/0 Thực tế tại địa 
phương 

Sinh viên tổ 
chức cuộc họp 
dân để trình 
bày xin ý kiến 
của người dân 
thông qua bộ 
công cụ đã 
được học. 

A1.1 
A1.2 

CLO 
2,3 

16 Hướng dẫn 
ôn tập 

2/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 

Trình bày 
Lắng nghe và 
ghi chép 

A1.1 
A1.2 

CLO 
1,2,3 

17 THI CUỐI 
KỲ 

 Thi tiểu luận SV làm bài và 
nộp bài tiểu 
luận 

A3.1. CLO 
1, 
2,3 

8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 
hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 TS. Nguyễn Duy Cần 2009 PRA – Đánh giá nông thôn 

với sự tham gia của người 
dân 

NXB Nông 
nghiệp 

2 Chương trình khuyến 
nông có sự tham gia - 
PAEX 

2012 Bộ công cụ đánh giá nông 
thôn có sự tham gia - PRA 

NXB Nông 
nghiệp 

Sách, giáo trình tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 
hành VB 

3 Trung tâm nghiên cứu 
– tư vấn công tác xã 
hội và phát triển cộng 
đồng (SDRC) 

2007 Công cụ PRA – Phương pháp 
đánh giá nông thôn có người 
dân tham gia 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

1 

Tài liệu về phương 
pháp đánh giá 

nhanh có sự tham 
gia 

https://vietnam.vvob.org/vi/resources/một-
số-công-cụ-pra-thường-sử-dụng-trong-
đánh-giá-nông-thôn-có-sự-tham-gia 

 

2 

Tài liệu về phương 
pháp đánh giá 

nhanh có sự tham 
gia 

https://tailieu.vn/doc/bo-cong-cu-pra-cho-
vdp-167068.html  

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 Giảng đường B3, A5 Máy chiếu, loa, bảng 1 Tất cả 
2 Địa phương   1 Chương 2 
 

 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7  năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
  

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
  

 
 
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 
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52/ Kiểm huấn trong công tác xã hội  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành:  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1.Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Kiểm huấn trong công tác xã hội  
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Supervision in social work 
1.3 Mã học phần: 32021055 
1.4. Số tín chỉ: 2 TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 15 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết 
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: Bùi Đình Tuân 

Bdtuan@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương  

Nthphuong@ued.udn.vn 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 
- Học phần học trước: Không  
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2.Mô tả tóm tắt học phần 
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Học phần mô tả các yếu tố cơ bản của kiểm huấn, các đặc điểm, chức năng của kiểm 
huấn trong ngành công tác xã hội, các mô hình kiểm huấn trong công tác xã hội, tiến 
trình kiểm huấn và các kỹ năng kiểm huấn trong công tác xã hội. 
3.Mục tiêu học phần 
3.1.Mục tiêu chung 

Sinh viên phát biểu và phân tích được những kiến thức cơ bản  về kiểm huấn, 
chức năng nhiệm vụ, các loại hình kiểm huấn, tiến trình kiểm huấn và các kỹ năng 
trong kiểm huấn. Từ đó vận dụng vào trong quản lý ca và thực hành công tác xã hội. 

sinh viên sử hình thành kỹ năng trong kiểm huấn công tác xã hội, có thể vận 
dụng vào quá trình kiểm tra đánh giá công tác xã hội tại cơ sở. 

Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kiểm huấn trong công tác xã hội. 
Vận dụng để kiểm tra hiệu quả của quá trình can thiệp ca tại các cơ sở xã hội. 
 
3.2.Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Có kiến thức cơ bản về kiếm huấn trong công tác xã hội 
CO2: Vận dụng được kiến thức của kiểm huấn trong công tác xã hội để phân tích, 
đánh giá vấn đề và xây dựng kế hoạch quản lý, đào tạo, hỗ trợ cho nhân viên CTXH, 
cán bộ CTXH tại cơ sở  
CO3: Phát triển được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và phát triển bản thân  
4.Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

đánh giá 
của PIs 

CLO1 
CLO1.Vận dụng kiến thức của kiểm huấn vào tổ chức thực 
hiện kế hoạch can thiệp cho người được kiểm huấn 

PI3.3 .R 

CLO2 
CLO2.Vận dụng kiến thức của kiểm huấn vào lượng giá quá 
trình can thiệp, trợ giúp cho người được kiểm huấn 

PI3.4 .R,A 

CLO3 
CLO3.Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy tắc đạo đức 
nghề công tác xã hội trong quá trình kiểm huấn 

PI8.1 .R 

CLO4 
CLO4.Thực hiện hoạt động phát triển bản thân, hình thành ý 
tưởng khởi nghiệp trong quá trình học tập học phần 

PI8.2 .R 

5.Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
  PI3.3 PI3.4     PI8.1 PI8.2 

CLO1   .R        

CLO2    .R,A       

CLO3         .R  
CLO4          .R 
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6.Đánh giá học phần  
6.1Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1.Thời gian 
tham dự buổi 
học bắt buộc 

P1.2. Bài báo 
cáo và trình bày 
tại lớp  

R1 W1.2 
50% 

 CLO 1, 
2,  

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1 Tiểu luận R2 W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 
1,2,4 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1 Tiểu luận R3 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
2,3 

 
6.2.Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi 
tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1: Giới 
thiệu kiểm huấn 
trong công tác xã 
hội 
 
Lịch sử phát triển 
kiểm huấn 
Định nghĩa kiểm 
huấn 

2/0/0 Thuyết trình 
về hoạt động 
kiểm huấn 
 
Tổ chức thảo 
luận, tìm 
kiếm tài liệu 
về lịch sử 
phát triển của 
kiếm huấn  

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
(tr1-5) 
 
Tài liệu 2 
(tr16-25) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

2 Mối quan hệ 
giữa kiểm huấn 
và quản trị 

2/0/0 Thuyết trình,  
Phân tích mối 
quan hệ giữa 

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 



 
521 

Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi 
tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Mục đích và 
mục tiêu của 
kiểm huấn 
Cơ sở kiểm 
huấn 
(cơ sở, giá trị 
thái độ) 
 
Tính cá nhân, 
nghề nghiệp và tổ 
chức của kiểm 
huấn 

kiểm huấn và 
quản trị  
 
Phân tích mục 
đích và mục 
tiêu của kiểm 
huấn  
 
Thuyết trình, 
phân tích cơ 
sở của kiểm 
huấn  
 
Phân tích tính 
cá nhân, nghề 
nghiệp và tổ 
chức kiểm 
huấn 

Đọc bài 
Tài liệu 1, 
(tr5-10)  
 
 
 
Tài liệu 2 
(tr33-42) 
 

3 Chương 2: Chức 
năng của kiểm 
huấn trong công 
tác xã hội 
 
Ba chức năng 
của kiểm huấn 

2/0/0 Giới thiệu 3 
chức năng 
quan trọng 
của kiểm 
huấn 

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
(tr15-20) 
 
Tài liệu 2  
(tr34-38) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

4 Chức năng quản 
lý 
 

2/0/0 Phân tích các 
chức năng  
Chức năng 
đào tạo 
Tổ chức cho 
sinh viên thảo 
luận về chức 
năng quản lý  

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
trang 15-20 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

5 Chức năng đào 
tạo 
 

2/0/0 Phân tích các 
chức năng  
Chức năng 
đào tạo 
Tổ chức cho 
sinh viên thảo 
luận về chức 
năng đào tạo  

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
trang 24-36 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

6 Chức năng hỗ 
trợ 
 

2/0/0 Phân tích các 
chức năng  
Chức năng 

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi 
tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

đào tạo 
Tổ chức cho 
sinh viên thảo 
luận về chức 
năng hỗ trợ   

Đọc bài 
Tài liệu 1, 
trang 36-45 

7 Sự tự chăm sóc 
bản thân và 
nhân viên xã hội  

2/0/0 Phân tích  
Sự tự chăm 
sóc bản thân 
và nhân viên 
xã hội  
Tổ chức cho 
sinh viên thảo 
luận về sự tự 
chăm sóc của 
NV CTXH    

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
trang 46-49 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

8 Yếu tố con 
người trong 
kiểm huấn 

2/0/0 Phân tích yếu 
tố con người  
Kiểm huấn 
viên, người 
được kiểm 
huấn và mối 
quan hệ kiểm 
huấn  

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
(tr50-54) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

9 Kiểm tra giữa 
kỳ 

2/0/0 Những vấn đề 
chung của 
kiểm huấn và 
các chức năng 
của kiểm 
huấn 

SV làm bài  A2 CLO 
1, 2 

10 Chương 3: Mô 
hình và loại 
hình kiểm 
huấn 
 
3.1. Các mô 
hình kiểm huấn 
3.2. Các mô 
hình kiểm huấn 
trong cơ sở xã 
hội 
 

1/0/1 Phân tích cho 
sinh viên thấy 
về các mô 
hình kiểm 
huấn  
Mô hình cấu 
trúc – chức 
năng 
 
  

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
trang 55-65 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

11 3.2. Các mô 
hình kiểm huấn 
trong cơ sở xã 
hội 
 

 Mô hình cơ 
sở xã hội 
Mô hình 
tương tác 
Mô hình hợp 

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 

Tài liệu 1, 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi 
tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

tác nữ quyền   trang 55-65 
12 Chương 3: Mô 

hình và loại 
hình kiểm 
huấn 
 
3.1. Các mô 
hình kiểm huấn 
3.2. Các mô 
hình kiểm huấn 
trong cơ sở xã 
hội 
 

1/0/1 Phân tích cho 
sinh viên thấy 
về các mô 
hình kiểm 
huấn  
Mô hình cấu 
trúc – chức 
năng 
 
Mô hình cơ 
sở xã hội 
Mô hình 
tương tác 
Mô hình hợp 
tác nữ quyền   

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
trang 55-65 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

13 3.3. Các loại 
hình kiểm huấn 
3.4. Thực hiện 
chức năng kiểm 
huấn ứng với 
loại hình kiểm 
huấn 
3.5. Áp dụng 
mô hình kiểm 
huấn ứng với 
loại hình kiểm 
huấn 

1/0/1 Phân tích các 
loại kiểm 
huấn 
 
Thực hiện các 
chức năng 
kiểm huấn 
 
Thuyết trình 
các mô hình 
kiểm huấn  

 
 
SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 

Tài liệu 1, 
(tr66-77) 

Tài liệu 2 
(tr250-259) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

14 Chương 4: Bối 
cảnh, tiến trình 
và kỹ năng 
kiểm huấn 
4.1. Bối cảnh 
kiểm huấn 
4.2. Tiến trình 
kiểm huấn 
4.3. Các kỹ 
năng của kiểm 
huấn 
 

1/0/1 Thuyết trình 
bối cảnh, tiến 
trình của kiểm 
huấn 
 
Tổ chức cho 
Sv thảo luận 
về hoạt động 
kiểm huấn  

SV lắng nghe 
Theo dõi, thảo 
luận với bạn  
Đọc bài 
Tài liệu 1, 
(80-130) 
Tài liệu 2 
(tr259-261) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 

15 Chương 5: 
Thực hành 
kiểm huấn 
5.1. Tổ chức 
hoạt động kiểm 
huấn  

0/0/2 Tổ chức cho 
Sv gặp các 
sinh viên 
khoá dưới, tổ 
chức phân 
công nhiệm 

SV thực hiện 
việc phân chia 
nhiệm vụ 
Nhận nhóm 
SV để kiểm 
huấn để thực 

A3 CLO 
3,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi 
tiết 
của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

 vụ kiểm huấn 
cho khoá trên 
với khoá dưới 

hiện các chức 
năng kiểm 
huấn  

16 5.2. Thực hành 
kiểm huấn cho 
SV khoá 
sau/hoặc cơ sở 
xã hội tại 1  
5.3. Báo cáo 
hoạt động kiểm 
huấn 

0/0/2 Hướng dẫn, tổ 
chức cho SV 
triển khai hoạt 
động kiểm 
huấn 

Kiểm huấn cá 
nhân/ nhóm 
trong hoạt 
động tại cộng 
đồng (có thể 
là CTXH cá 
nhân/hoặc 
CTXH 
nhóm…) 

A3 CLO 
3,4 

17 Thi học kỳ     A3 
 

CLO 
1,2 
3, 4 
 
 
 

8.Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 MOLISA-ULSA- 2012 Tài liệu, Kiểm huấn công tác 
xã hội, Khóa đào tạo công tác 
xã hội cho các nhà quản lý 
trong lĩnh vực công tác xã hội 
(CSWA).  

 

Dự án đào 
tạo CTXH 

tại Việt Nam 
MOLISA-

ULSA-
CFSI-ASI-

AP-UNICEF  
2 Lê Chí An 

 
2007 Quản trị ngành Công tác xã 

hội.  
Nhà xuất 

bản Thanh 
Hóa, Thanh 

Hóa 
Sách, giáo trình tham khsảo 

1 Trần Đình Tuấn 2010   Công tác xã hội – Lý thuyết 
và Thực hành. 

 

NXB Đại 
học Quốc 
gia Hà Nội, 
Hà Nội 
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8.2.Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 Tập huấn Kiểm huấn 
CTXH 

https://www.tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-
dao-tao/tap-huan-chuyen-de-kiem-
huan-trong-thuc-hanh-thuc-tap-cong-
tac-xa-hoi 

1/6/2016 

    
9.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

1 Phòng học - Âm thanh 1 
Phục vụ tất cả các 
bài học 

2 Phòng học - Máy chiếu 1  
3 Phòng học - Giấy A0, A4, bút... 5 bộ  
 Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 20 

Trưởng khoa 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Bùi Đình Tuân 
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53/ Công tác xã hội với gia đình 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Công tác xã hội  Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội  

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với gia đình 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social works with family 
1.3 Mã học phần:  
1.4. Số tín chỉ: 2 TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 1TC (15 tiết)  
- Thực hành Loại 1: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 0TC (0 tiết)  
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS Lê Thị Lâm  

(ltlam@ued.udn.vn 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS Hà Văn Hoàng 

(hvhoang@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc   

☐ Tự chọn bắt buộc 

☒ Tự chọn tự do   
1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương   

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành   

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm   

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận   

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 



 
527 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về gia đình, các vấn đề của gia đình Việt 
Nam hiện nay; Các mục đích, nguyên tắc, lý thuyết, phương pháp, một số công cụ áp 
dụng công tác xã hội với gia đình. Đây là là học phần bắt buộc trong khối kiến thức 
chuyên ngành, thông qua đó sinh viên nhận diện được vấn đề gia đình, lập được kế 
hoạch can thiệp phù hợp nhằm giúp các gia đình giải quyết được vấn đề của họ; đồng 
thời từ thực tiễn nghiên cứu, đề xuất để cải thiện các chính sách, luật pháp về gia đình 
Việt Nam hiện nay.  

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

Giúp cho người học có kiến thức khái quát về công tác xã hội với gia đình từ đó thể 
vận dụng để lí giải và thực hành các can thiệp công tác xã hội để hỗ trợ các gia đình 
giải quyết được vấn đề của họ. 
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs):  
CO1: Người học có kiến thức cơ bản liên quan đến công tác xã hội với gia đình; vận 
dụng các tiến trình, các kỹ năng và công cụ vào làm việc với gia đình có vấn đề. 
CO2: Có năng lực vận dụng các phương pháp công tác xã hội để giải quyết vấn đề của 
gia đình và thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực công tác xã hội với gia đình 
CO3: Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong nhiều môi trường 
khác nhau; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm về vấn đề chuyên môn 
liên quan đến CTXH với gia đình; có thể hướng dẫn, giám sát những người khác thực 
hiện nhiệm vụ xác định trong lĩnh vực CTXH với gia đình. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

đánh giá 
của PIs 

CLO 1 

Phân tích được những vấn đề chung về công tác xã 
hội với gia đình (khái niệm, đặc điểm của gia đình, 
đặc điểm của các nhóm gia đình có vấn đề; quy 
trình CTXH với gia đình)  

PI1.1 
&PI1.2 

R 

CLO 2 
Vận dụng được các phương pháp, hoạt động, kỹ 
năng công tác xã hội trong trợ giúp các gia đình 
giải quyết vấn đề 

PI3.1 M,A 

PI3.2-
PI3.4 

R 

PI 4.1 R 

CLO 3 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua hoạt 
động học tập được thiết kế trong học phần 

PI6.1 R 

CLO 4   Phát hiện vấn đề  và đưa ra được những lập luận 
logic, thuyết phục trong trợ giúp cho gia đình giải 
quyết vấn đề 

PI7.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và điền A vào 
ô tương ứng 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

(CLO) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 

 
PLO2 PLO3 

 
PLO4 

 
PLO5 PLO6 

 
PLO7 

 
PLO8 

 
PI1.1 
&PI1.2 

 PI3.1 PI3.2-
PI3.4 

PI 4.1  PI6.1 PI7.1  

CLO 1 R         
CLO 2   M,A R R     
CLO3       R   
CLO4        R  

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 
đánh 
giá 

Bài đánh 
giá 

Phương 
pháp 
đánh 
giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọn
g số 
bài 

đánh 
giá 
(%) 

Trọng 
số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần 
có 

liên 
quan 

A1. 
Đánh giá 
quá 
trình 

 

A1.1 Bài tập 
ngắn trên lớp 

P1.1. 
Trình 
bày tại 

lớp 

R1  W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

 

CLO 
1, 2,3 

A2.Đánh 
giá giữa 
kỳ A2.1 Bài tập 

nhóm 

P2.1. 
Cuốn 

báo cáo 
và trình 
bày tại 

lớp 

R2 

W2.1 
100% 

30% 
(W2) 
 

CLO     
2 

A3. 
Đánh giá 
cuối kỳ A3.1 Tự luận 

P3.1. 
Hình 

thức và 
văn 

phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
50% 

 

CLO 
1,2 

 
 

P3.2. 
Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
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- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 

Bài đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 

1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH VÀ 
GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM 
1.1.Khái niệm 
Gia đình 
Hộ gia đình 
1.2.Chức năng của gia đình 
Chức năng sinh đẻ 
Chức năng kinh tế 
Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục 
và xã hội hóa 
Chức năng tâm lý - tình cảm 

2/0/0  Thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Chuẩn bị 
tài liệu 
Lắng nghe 
tích cực 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
1(Tr 247-
249), 5 (tr 
25-41) 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 

2 Thảo luận: 
Sự biến đổi các chức năng 

của gia đình Việt Nam hiện nay? 

0/2/0 Làm 
việc 
nhóm 

Thảo luận 
và trình bày 
sản phẩm 
nhóm 
Đọc tài liệu 
1(Tr 247-
249), 5 (tr 
25-41) 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
3 

3 
1.3./ Phân loại gia đình 

Xét về quy mô 
Xét trên góc độ xã hội học 

1.4. Đặc điểm của gia đình 
Việt Nam 

2/0/0 Thuyết 
trình, 
vấn đáp  

Đọc tài liệu 
số 1 

(tr.250-251; 
256-257); 3 
(tr.128-
184). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 

4 Thảo luận: 
Những biến đổi trong gia đình 
Việt Nam hiện nay 

0/2/0 Làm 
việc 
nhóm 

 A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,3 

5 1.5.Những vấn đề thường gặp 
trong các gia đình 

Việt Nam 
1.5.1.Nhóm vấn đề về cấu trúc 
gia đình 
1.5.2.Nhóm vấn đề về khó khăn 
khi không tiếp cận được các 
nguồn lực 

1.5.3. Nhóm vấn đề liên quan 
đến các thành viên trong gia 

1/0/0 Thuyết 
trình, 
vấn đáp  

Đọc tài 
liệu số 
1 (tr.257-
259). 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

đình 
 Thảo luận: 

Phân tích những vấn đề thường 
gặp trong gia 
đình Việt Nam? 

0/1/0 Làm 
việc 
nhóm 

 A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1, 
3 

6 Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XÃ 
HỘI VỚI GIA ĐÌNH 
2.1. Sơ lược lịch sử công tác xã 
hội với gia đình 
2.2. Khái niệm công tác xã hội 
với gia đình 
2.3. Vai trò của công tác xã hội 
gia đình 
2.3. Những lĩnh vực thực hành 
của CTXH với gia đình 
2.4. Một số lý thuyết ứng dụng 
trong CTXH với gia đình 
2.4.1. Lý thuyết hệ thống 
2.4.2. Lý thuyết sự phát triển của 
gia đình 
2.4.3. Tiếp cận theo các cấp độ 
nhu cầu của gia đình 
2.4.4. Tiếp cận tập trung vào giải 
pháp 
Thảo luận: 
Một số vấn đề cần lưu ý khi làm 
việc với gia đình 
Sự vận dụng các lý thuyết trong 
CTXH với gia đình 

1/1/0 Thuyết 
trình, 
vấn đáp, 
Làm 
việc 
nhóm 

-Nghe 
giảng 
-Thảo luận 
nhóm 
- Đọc trước 
tài liệu 1 
(tr.253-
256) 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 

 
 
 
 
 

7 

Chương 3: TIẾN TRÌNH GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH 

THEO CẤP ĐỘ NHU CẦU 

3.1. Các cấp độ nhu cầu của gia 
đình 
3.1.1. Nhu cầu gia đình cấp độ I 
3.1.2. Nhu cầu gia đình cấp độ II 
3.1.3. Nhu cầu gia đình cấp độ 
III 
3.1.4. Nhu cầu gia đình cấp độ 
IV 

1/0/0 Thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Nghe 
giảng/ghi 
chép/ tích 
cực xây 
dựng bài 
 
Đọc tài 
liệu số 
1(tr.317-
323),6 
(tr 125-
145). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
 
 
 

 Thảo luận: 
- Mô tả 4 cấp độ nhu cầu gia 
đình và chiến lược, kỹ thuật can 
thiệp phù hợp? 

0/1/0 Làm 
việc 
nhóm 

Thảo luận 
nhóm 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,3 

8 Kiểm tra giữa kỳ    A2.1 CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

9 3.2. Tiến trình làm việc với gia 
đình theo cấp độ 
nhu cầu 

3.3.1. Tiếp nhận ca/mở hồ sơ ca 
3.3.2. Thu thập thông tin 

3.3.3. Đánh giá cấp độ nhu cầu 
của gia đình 
3.3.4. Xây dựng kế hoạch đáp ứng 
nhu cầu 
3.3.5. Hỗ trợ triển khai kế hoạch 
3.3.6. Lượng giá/đóng hồ sơ 

1/0/0 Thuyết 
trình, 
vấn đáp 

Đọc tài 
liệu số 
1 (tr.323-
334). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 
 
 
 

Thảo luận: Vai trò của nhân 
viên CTXH trong tiến trình 

CTXH với gia đình 

0/1/0 Làm 
việc 
nhóm 

 A1.2  
 

CLO 
1,2,3 
 

10 Chương IV: Một số công cụ và 

kỹ năng trong công tác xã hội 

với gia đình 

4.1. Một số kỹ năng trong công 

tác xã hội với gia đình 
4.1.1.Vãng gia 
4.1.2. Kỹ năng quan sát 
4.1.3. Kỹ năng biện hộ 
 

4/2/0 Thuyết 
trình, 
vấn đáp, 
Làm 
việc 
nhóm 

Nghe giảng 
-Thảo luận 
nhóm 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 

 Chương IV: Một số công cụ và 

kỹ năng trong công tác xã hội 

với gia đình 

4.1. Một số kỹ năng trong công 

tác xã hội với gia đình (tt) 

4.1.4. Kỹ năng tham vấn gia đình 
4.1.5. Kỹ năng vẽ sơ đồ phả hệ 
4.1.6. Kỹ năng tổ chức các buổi 
họp gia đình 

 Thuyết 
trình, 
vấn đáp, 
Làm 
việc 
nhóm 

Nghe giảng 
-Thảo luận 
nhóm 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 

11 Chương IV: Một số công cụ và 

kỹ năng trong công tác xã hội 

với gia đình 

4.2. Một số kỹ thuật trong 

CTXH với gia đình 

4.2.1. Cấu trúc lại vấn đề 
4.2.2. Sử dụng các bức ảnh gia 
đình 

 Thuyết 
trình, 
vấn đáp, 
Làm 
việc 
nhóm 

Nghe giảng 
-Thảo luận 
nhóm 
- Thực hành 
các kỹ thuật 
theo sự 
hướng dẫn 
của giảng 
viên 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

4.2.3. Câu hỏi xoay vòng 
4.2.4. Đắp tượng 
4.2.5. Chiếc ghế trống 
Thực hành: 
-Thực hành các kỹ thuật trong 
CTXH với gia đình 

12 Chương V: Thực hành công 

tác xã hội với gia đình 

5.1. Công tác xã hội với gia đình 
nghèo 
 

1/5/0 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo 
luận 
nhóm 

Nghiên cứu 
bài 
giảng/Tích 
cực xây 
dựng bài/ 
thảo luận 
với nhóm 
để giải 
quyết tình 
huống cụ 
thể / đóng 
vai  

Đọc tài 
liệu số 

1 (tr.173-
178). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 2,4 

13 Chương V: Thực hành công 

tác xã hội với gia đình 

5.2. Công tác xã hội với gia đình 
có bạo lực 

 

 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo 
luận 
nhóm 

Nghiên cứu 
bài 
giảng/Tích 
cực xây 
dựng bài/ 
thảo luận 
với nhóm 
để giải 
quyết tình 
huống cụ 
thể / đóng 
vai  

Đọc tài 
liệu số 

1 (tr.173-
178). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 2,4 

14 Chương V: Thực hành công 

tác xã hội với gia đình 

5.3. Công tác xã hội với gia đình 
có người khuyết tật 

 

 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo 
luận 
nhóm 

Nghiên cứu 
bài giảng 
/Tích cực 
xây dựng 
bài/ thảo 
luận với 
nhóm để 
giải quyết 
tình huống 
cụ thể / 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 2,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH
L1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học Bài đánh 
giá 

CĐR 
học phần 
liên 
quan 

đóng vai  
-Đọc tài 
liệu số 
1 (tr.173-
178). 

15 Chương V: Thực hành công 

tác xã hội với gia đình 

5.4. Công tác xã hội với gia đình 
có người nghiện 
5.5. Công tác xã hội với gia đình 

có xung đột thế hệ 

 

 

 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo 
luận 
nhóm 

Nghiên cứu 
bài 
giảng/Tích 
cực xây 
dựng bài/ 
thảo luận 
với nhóm 
để giải 
quyết tình 
huống cụ 
thể / đóng 
vai  

Đọc tài 
liệu số 

1 (tr.173-
178). 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 2,4 

16 Công bố điểm thành phần 
Công bố danh sách sinh viên đủ 
điều kiện dự thi hết môn 
Hướng dẫn sinh viên ôn tập 

0/2/0 Vấn đáp, 
Thảo 
luận 

Thảo luận  
về các nội 
dung ôn tập 
  

  

17 Thi cuối kỳ (tự luận)    A3.1 CLO 1,2 

8. Học liệu 

8.1 Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Thị Thái Lan – 
Bùi Thị Xuân Mai 

2011 Giáo trình công tác xã 
hội cá nhân và gia đình 

NXB Lao động – Xã 
hội 

2 Lê Thị Lâm 2015 Đề cương bài giảng 
công tác xã hội với gia 

đình 

Tài liệu lưa hành nội 

bộ  

 
3 Nguyễn Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Lê 
Trang 

2011 Công tác xã hội với gia 
đình và trẻ em 

Trường ĐH Lao 
động – Xã hội. 

Sách, giáo trình tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

4 Ngô Công Hoàn 1993 Tâm lý học gia đình NXB Đại học Sư 
phạm Hà Nội 

5 Lê Thị Quý, Đặng Vũ 
Cảnh Linh 

2007 Bạo lực gia đình NXB. Khoa học xã 
hội, Hà Nội 

6 Lê Ngọc Văn 2012 Gia đình và biến đổi gia 
đình ở Việt Nam 

NXB. Khoa học xã 
hội 

7 Allie C.Kilpaltrick, 
Thomas P.Holland 

2008 Công tác xã hội với gia 
đình 

NXB. Khoa học xã 
hội, Hà Nội 

Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT 
Nội dung tham 

khảo 
Link trang web 

Ngày cập 
nhật 

8 Luật hôn nhân gia 
đình 2019 

https://luatvietnam.vn/tin-phap-
luat/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-10-
diem-noi-bat-nhat-2019-230-17384-
article.html 

15/7/2021 

 

Đà Nẵng, ngày 22 tháng  7 năm 20 
Trưởng khoa 

 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Lê Thị Lâm 
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54/Công tác xã hội với người nghèo 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành:  
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với người nghèo 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with the poor 
1.3 Mã học phần: 32021057 
1.4. Số tín chỉ: 2 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 15 tiết 
- Thực hành loại 1: 0 tiết 
- Thực hành loại 2: 15 tiết 
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Trịnh Thị Nguyệt 

Ttnguyet@ued.udn.vn  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương  

Nthphuong@ued.udn.vn  
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không  
- Học phần học trước: Nhập môn công tác xã hội  
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2.Mô tả tóm tắt học phần  
 Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn, bao gồm những kiến 
thức cơ bản về vấn đề nghèo đói và công tác xã hội với vấn đề nghèo đói. Nội dung 
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học phần đi sâu về vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo, phạm vi công tác xã hội 
với người nghèo, các phương pháp, kỹ năng thực hành công tác xã hội trong hoạt động 
xóa đói giảm nghèo tại cộng đồng. 
3.Mục tiêu học phần 
3.1.Mục tiêu chung 
 Phân tích được vấn đề nghèo đói trong đời sống xã hội; Trình bày được cách 
đánh giá tình trạng nghèo đói; Trình bày được các văn bản liên quan đến chính sách 
giảm nghèo và các mô hình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam; Trình bày được khái 
niệm, chức năng, nhiệm vụ của công tác xã hội với người nghèo; Phân tích được các 
phương pháp tiếp cận hỗ trợ người nghèo và Kể tên được một số dịch vụ công tác xã 
hội với người nghèo 
Bước đầu hình thành kỹ năng làm việc với người nghèo; Vận dụng được các phương 
pháp tiếp cận hỗ trợ người nghèo trong cộng đồng. 
Nhận ra được vai trò của công tác xã hội với vấn đề đói nghèo, từ đó tích cực tham gia 
vào các hoạt động xóa đói giảm nghèo tại cộng đồng. Đồng thời, người học rèn luyện 
kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thuyết trình, quan sát … 
 
3.2.Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Trình bày khái quát chung về vấn đề nghèo đói 
CO2: Đánh giá, phân tích các công tác xã hội với người nghèo, hộ nghèo 
CO3: Thực hiện được một số kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội với người nghèo  
 
4.Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
 
Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức độ 
của PIs 

CLO1 
Vận dụng kiến thức về CTXH với người nghèo đánh giá 
vấn đề nghèo của thân chủ 

PI3.1 .R 

CLO2 
Vận dụng kiến thức về CTXH với người nghèo để đánh 
giá chính chính sách phù hợp với thân chủ  

PI4.1 .R,A 

CLO3 
Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo trong giải quyết vấn 
đề cho thân chủ 

PI7.2 .R 

CLO4 Phân tích được vấn đề thân chủ nghèo đa diện, liên ngành  PI7.3 .R 
 
5.Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

  PI3.1 PI4.1   PI7.2 PI7.3  
CLO1   .R       
CLO2    .R.A      
CLO3       .R   
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Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO4        .R  

 
 
6.Đánh giá học phần  
6.1.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm 
danh hàng ngày 

R1.1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.2 

CLO 
1,2 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ tích
 cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các hoạt 
động 

trong giờ học 

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh 
giá 
 

R1.2 W1.2 
50% 

CLO2,3 

A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận  P2.1. Hình thức 
và văn phạm 

R4.1 
 

W2.1. 
10% 

 

W2 
0.3 

 

CLO 
3, 4 

P2.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W2.2.  
90% 

 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Kiểm tra cuối 
kỳ 

P3.1. Nội dung R6.1 
 

W3.1. 
20% 

W3 
0.5 

 

CLO 
1,2,3,4 

 

P3.2. Trình bày 
báo cáo rõ ràng 

R6.2   

P3.2. Trả lời 
câu hỏi đầy đủ, 
đúng, thuyết 
phục 

R6.3 W3.2.  
80% 
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6.2.Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
 
7.Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

  

1 Chương 1. 

KHÁI QUÁT 

CHUNG VỀ 

VẤN ĐỀ 

NGHÈO ĐÓI   
I. Một số khái 
niệm cơ bản 
1. Nghèo đói 
a.Theo quan niệm 
nghèo đói của 
quốc tế 
b. Theo quan 
niệm nghèo đói 
của Việt Nam 

2/0/0 - Nghe giảng do 
GV trình bày 
1. Quan niệm của 
anh/chị về nghèo 
đói? 
2. Khi nói đến 
người nghèo 
anh/chị nghĩ và 
muốn làm gì? 
Hình thức đánh 
giá:  
- Ý thức học tập 
+ trả lời các câu 
hỏi. 
Địa điểm học: - 
Giảng đường 
 

- Hỏi – đáp: 
theo câu hỏi  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

2 CLO4 Người 
nghèo 
CLO5 Hộ nghèo 
CLO6 Nghèo trẻ 
em 
CLO7 Chuẩn 
nghèo 

2/0/0 Hình thức tổ 
chức dạy học:  
- Nghe giảng do 
GV trình bày 
 

Thảo luận:  
1.Anh/ chị hãy 
phân biệt các 
khái niệm người 
nghèo, hộ 
nghèo, xã nghèo, 
huyện nghèo? 
2. Giải thích sự 
khác biệt về 
chuẩn nghèo 
giữa thành thị và 
nông thôn, giữa 
các thời kỳ khác 
nhau? 

  

3 II. Thực trạng 
về nghèo đói 
trên thế giới và 
ở Việt Nam 
1. Thực trạng 
nghèo đói trên 
thế giới 
2. Thực trạng 
nghèo đói ở Việt 
Nam 
Thực trạng nghèo 
đói ở các vùng 
trong nước 
Thực trạng nghèo 
đói ở khu vực 
thành thị, nô 
ng thôn và nhóm 
di cư 
Tình hình xóa đói 
giảm nghèo hiện 
nay 
 Nguyên nhân 

2/0/0 Hình thức tổ 
chức dạy học:  
- Nghe giảng do 
GV trình bày 

 

Phân tích thực 

trạng nghèo, 

nghèo đói, các 

vấn đề nghèo:  
Vấn đề về vật 
chất 
Vấn đề về tâm lý 
Vấn đề về xã hội 

- Hỏi – đáp theo 
câu hỏi: Hãy 
phân tích những 
nguyên nhân 
khách quan và 
chủ quan dẫn tới 
nghèo đói? 
Bài tập thảo 
luận: Chia lớp 
thành 4 nhóm  
- Lấy một ví dụ 
cụ thể về hộ 
nghèo, người 
nghèo, hãy vẽ 
những vấn đề 
người nghèo gặp 
phải 
Hình thức đánh 
giá:  
- Trả lời câu hỏi 
- Sản phẩm các 
nhóm trình bày 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
3, 4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

của nghèo đói 
Nhóm nguyên 
nhân chủ quan 
Nhóm nguyên 
nhân khách quan 
3.  Các vấn đề xã 

hội của hộ nghèo, 

người nghèo 
 

trên giấy A0 
 

4 Chương 2. 

CÔNG TÁC XÃ 

HỘI VỚI 

NGƯỜI 

NGHÈO, HỘ 

NGHÈO   

I. Chương trình, 

hệ thống dịch vụ 

xã hội hỗ trợ 

người nghèo 
1.Khái niệm dịch 
vụ xã hội 
2. Hệ thống dịch 
vụ xã hội đối với 
người nghèo 
2.1. Hỗ trợ người 
nghèo về nhà ở 
2.2. Hỗ trợ người 
nghèo về giáo 
dục 
2.3. Hỗ trợ người 
nghèo về chăm 
sóc sức khỏe 
2.4. Hỗ trợ người 
nghèo về học 
nghề  
2.6. Hỗ trợ người 
nghèo tiếp cận 
các dịch vụ trợ 
giúp pháp lý 

2/0/0 Hình thức tổ 
chức dạy học:  
- Nghe giảng do 
GV trình bày 
- Hỏi – đáp:  
 

* Thảo luận câu 
hỏi: Lựa chọn 
một dịch vụ xã 
hội cụ thể, 
anh/chị hãy 
đánh giá khả 
năng tiếp cận 
DVXH của 
người nghèo tại 
địa phương? 
- Trình bày nội 
dung được phân 
công thảo luận 
Hình thức đánh 
giá:  
- Ý thức học tập 
và chuẩn bị bài 
của sinh viên.         
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

5 3.  Một số 
chương trình 
xóa đói giảm 
nghèo điển hình 
của Việt Nam 
trong thời gian 
qua 
       3.3.1. Nghị 
quyết 
30a/2008/NQ-CP 
về Chương trình 
hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và 
bền vững đối với 
61 huyện nghèo 
(hiện nay là 62 
huyện). 
3.3.2 Nghị Quyết 
80/NQ-CP về “ 
Định hướng giảm 
nghèo bền vững 
thời kỳ từ năm 
2011 đến 2020”  
3.3.3.Nghị quyết 
số 100/2015  phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư thực hiện 
các Chương trình 
mục tiêu Quốc 
gia giai đoạn 
2016 – 2020. 
3.3.4. Chương 
trình 135 giai 
đoạn 3 (2012-
2015) 

3.3.5. Chương 

trình mục tiêu 

quốc gia giảm 

nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-

2020 

2/0/0 Hình thức tổ 
chức dạy học:  
- Nghe giảng do 
GV trình bày 
        

- Hỏi – Đáp: 
Phân tích 
chương trình 
mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo 
bền vững giai 
đoạn 2011-
2020? Đưa ra 
nhận định về 
tính bền vững 
của chương 
trình? 
Hình thức đánh 
giá:  
- Bằng bài viết 
gửi qua mail. 
- Báo cáo của 
nhóm trước lớp 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

6 II. Một số mô 
hình xóa đói 
giảm nghèo 
Tổ phụ nữ tín 
dụng tiết kiệm 
Mô hình Câu lạc 
bộ VAC 
Mô hình hợp tác 
xã sản xuất 
Mô hình trang 
trại 
Mô hình vườn –
rừng (miền núi và 
trung du) 
Các mô hình 
khác 

2/0/0 Hình thức tổ 
chức dạy học: 
-Nghe giảng do 
giáo viên trình 
bày 
  
 

- Bài tập thực 
tế: Anh/chị hãy 
tìm hiểu một mô 
hình hỗ trợ 
người nghèo tại 
địa phương,mô 
tả cách thức 
hoạt động, phân 
tích tính hiệu 
quả, tính bền 
vững của mô 
hình. 
Hình thức đánh 
giá:  
- Bằng bài viết 
gửi qua mail. 
- Báo cáo của 
nhóm trước lớp        

A1.1, 
A1.2  
 

CLO3 

7 Bài giữa kỳ Thực 
hành tìm hiểu các 
mô hình xoá đói 
giảm nghèo tại tổ 
dân phố/xã 

2/0/0 Thực hành Thực hành  
Báo cáo  

A2 CLO3 
CLO4 

8 III. Công tác xã 

hội với người 

nghèo 

1. Khái niệm 

công tác xã hội 

với người nghèo 

2. Quan điểm 

tiếp cận hỗ trợ 

người nghèo 

2.1. Tiếp cận theo 

khía cạnh đảm 

bảo quyền con 

người 

2.2. Tiếp cận theo 

khía cạnh đáp 

ứng các nhu cầu 

2/0/0 Hình thức tổ 
chức dạy học:  
- Bài tập nhóm: 
Chia lớp thành 4 
nhóm 
1. Nếu anh/chị có 
nhiệm vụ hỗ trợ 
một gia đình 
nghèo ở cộng 
đồng? Anh/chị sẽ 
thiết kế các hoạt 
động nào theo 
tiến trình công 
tác xã hội để 
giúp đỡ họ? 
+ Mô tả trường 
hợp gia đình 
nghèo 
+ Thiết kế các 
hoạt động theo 

+ Một nhóm 
trình bày 
+ Một nhóm 
phản biện  
Hình thức đánh 
giá:  
- Bằng bài viết 
gửi qua mail. 
- Báo cáo của 
nhóm trước lớp  
-Mỗi nhóm có 
sản phẩm theo 
GV yêu cầu 
- Đặt câu hỏi 
cho nhóm trình 
bày.       

A1.1 
A1.2 

CLO2 
CLO3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

cơ bản 

2.3. Tiếp cận 

mang tính chia sẻ 

trách nhiệm xã 

hội 

2.4. Tiếp cận đảm 

bảo sự công bằng 

trong xã hội 

3. Tiến trình 

công tác xã hội 

với người nghèo 
3.3.1. Bước 1. 
Tiếp nhận 
trường hợp/mở 
hồ sơ trường  
3.3.2. Bước 2: 
Thu thập thông 
tin 
3.3.3. Bước 3: 
Đánh giá, xác 
định vấn đề  
3.3.4. Bước 4: 
Lập kế hoạch hỗ 
trợ   
3.3.5. Bước 5: 
Thực hiện kế 
hoạch can thiệp  
3.3.6. Bước 6: 
Lượng giá/ Kết 
thúc  
 

tiến trình công 
tác xã hội 
Hình thức đánh 
giá:  
- Bằng bài viết 
gửi qua mail. 
- Báo cáo của 
nhóm trước lớp  
(trình bày vào 
tuần tiếp theo)        
 

9 CÁC NHÓM 
TRÌNH BÀY KẾT 
QUẢ THẢO 
LUẬN 

2/0/0 Hình thức tổ 
chức dạy học:  
-  Các nhóm 
trình bày kết quả 
thảo luân 
 

- Đọc tài liệu,  
- Ghi chép,  
- Chuẩn bị báo 
cáo theo nhóm 
được phân công. 

A1.1 
A1.3 

CLO3 
CLO4 

10 Chương 3. MỘT 

SỐ KỸ NĂNG 

1/0/1 Hình thức tổ 
chức dạy học:  
-  Hỏi- đáp:   

- Đọc tài liệu,  
- Ghi chép,  
- Chuẩn bị báo 

A1.1 
A1.2 

CLO2 
CLO3 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

CƠ BẢN 

TRONG CÔNG 

TÁC XÃ HỘI 

VỚI NGƯỜI 

NGHÈO 

I. Kỹ năng lập kế 

hoạch sản xuất 

phát triển kinh tế 

gia đình 

1. Khái nịêm về 

lập kế hoạch sản 

xuất 

2.  Tiến trình lập 

kế hoạch sản xuất 

kinh tế gia đình 

3. Nguyên tắc 

của việc lập kế 

hoạch phát triển 

kinh tế gia đình 
4 .Một số công cụ 
sử dụng trong lập 
kế hoạch phát 
triển kinh tế hộ 
gia đình. 

1. Lập kế hoạch 
sản xuất là 
gì?Tại sao phải 
lập kế hoạch sản 
xuất? 
2. Để lập kế 
hoạch sản xuất 
phát triển kinh tế 
gia đình  cần 
những điều kiện 
gì? 
 

cáo theo nhóm 
được phân công. 
* Bài tập nhóm: 
Áp dụng kỹ năng 
lập kế hoạch sản 
xuất vào một 
tình huống cụ 
thể. 
Hình thức đánh 
giá:  
- Trả lời câu hỏi 
- Tham gia tích 
cực giải quyết 
bài tập tình 
huống. 
- Mỗi nhóm có 
sản phẩm theo 
GV yêu cầu 
- Đặt câu hỏi 
cho nhóm trình 
bày. 
 

11 Thực hành vận 

dụng các kỹ 

năng vào phân 

tích trường hợp   

1/0/1 Phân tích tình 
huống  

Thảo luận 
Báo cáo  

A2 CLO2 
CLO3 
CLO4 

12 II. Kỹ năng lập 

kế hoạch giảm 

nghèo có sự 

tham gia của 

người dân 
Khái niệm về lập 
kế hoạch giảm 

 -  Hỏi – đáp:  
1.Theo anh/chị 
một kế hoạch 
giảm nghèo khả 
thi cần lưu ý đến 
những yếu tố 
nào? 
2. Tại sao khi lập 
kế hoạch giảm 

 
Đọc tài liệu,  
- Ghi chép,  
- Chuẩn bị báo 
cáo theo nhóm 
được phân công. 
* Bài tập cá 
nhân (Lựa chọn 
1 trong 2 câu 

A1.1 
A1.2 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

nghèo 
Thế nào là sự 
tham gia của 
người dân? 
Tiến trình xây 
dựng kế hoạch 
giảm nghèo có sự 
tham gia của 
người dân 

Bước 1: Phân 
tích thực tại của 
hộ gia đình 
Bước 2: Xác định 
mục tiêu 
 

nghèo cần có sự 
tham gia của 
người dân? 
* Bài tập 
chương 3: Chia 
lớp thành 4 
nhóm tiến hành 
sắm vai vận 
dụng kỹ năng 
CTXH với người 
nghèo 
- Nhóm 1: Tổ 
chức họp dân 
xác định hộ 
nghèo 
- Nhóm 2: Tổ 
chức họp dân 
phân hạng ưu 
tiên ( về loại cây 
trồng, vật 
nuôi....) 
- Nhóm 3: Thảo 
luận nhóm để 
xác định hộ 
nghèo 
- Nhóm 4: Viết 
thư ngỏ + sắm 
vai vận động 
nguồn lực cho hộ 
nghèo 
Yêu cầu:  
+ Thời gian trình 
bày: 10 phút 
+ Sản phẩm: 
Biên bản nhóm + 
Kịch bản chi tiết 
theo yêu cầu của 
GV 

hỏi): 
 1.Anh/chị hãy 
lựa chọn một mô 
hình xóa đói 
giảm ngheo 
đánh giá ưu 
điểm và hạn chế 
của mô hình đó, 
đề xuất biện 
pháp khắc phục. 
2. Nếu là nhân 
viên công tác xã 
hội có nhiệm vụ 
hỗ trợ hộ nghèo 
tại cộng đồng, 
anh/chị hãy thiết 
kế một mô hình 
xóa đói giảm 
nghèo hỗ trợ cho 
người dân? 
Hình thức đánh 
giá:  
- Ý thức học tập 
và chuẩn bị bài 

13 Bước 3: Xác định 
các hoạt động 
giảm nghèo 
Bước 4: Triển 

1/0/1 -  Hỏi – đáp:  
1.Theo anh/chị 
một kế hoạch 
giảm nghèo khả 
thi cần lưu ý đến 

 
Đọc tài liệu,  
- Ghi chép,  
- Chuẩn bị báo 
cáo theo nhóm 

A1.1 
A1.2 

CLO2 
CLO3 
CLO4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

khai thực hiện kế 
hoạch giảm 
nghèo 
Bước 5: Theo 
dõi, giám sát và 
đánh giá dự án 
giảm nghèo 
      4.    Một số 
công cụ huy động 
sự tham gia  

của người dân 
Phương pháp 
PRA 
Phương pháp vẽ 
sơ đồ cộng đồng 
Phương pháp 
phân loại hộ giàu 
nghèo 
Phương pháp 
thảo luận nhóm 
Phương pháp 
phỏng vấn sâu 
III. Kỹ năng huy 
động nguồn lực 
 

những yếu tố 
nào? 
2. Tại sao khi lập 
kế hoạch giảm 
nghèo cần có sự 
tham gia của 
người dân? 
* Bài tập 
chương 3: Chia 
lớp thành 4 
nhóm tiến hành 
sắm vai vận 
dụng kỹ năng 
CTXH với người 
nghèo 
- Nhóm 1: Tổ 
chức họp dân 
xác định hộ 
nghèo 
- Nhóm 2: Tổ 
chức họp dân 
phân hạng ưu 
tiên ( về loại cây 
trồng, vật 
nuôi....) 
- Nhóm 3: Thảo 
luận nhóm để 
xác định hộ 
nghèo 
- Nhóm 4: Viết 
thư ngỏ + sắm 
vai vận động 
nguồn lực cho hộ 
nghèo 
Yêu cầu:  
+ Thời gian trình 
bày: 10 phút 
+ Sản phẩm: 
Biên bản nhóm + 
Kịch bản chi tiết 
theo yêu cầu của 
GV 

được phân công. 
* Bài tập cá 
nhân (Lựa chọn 
1 trong 2 câu 
hỏi): 
 1.Anh/chị hãy 
lựa chọn một mô 
hình xóa đói 
giảm ngheo 
đánh giá ưu 
điểm và hạn chế 
của mô hình đó, 
đề xuất biện 
pháp khắc phục. 
2. Nếu là nhân 
viên công tác xã 
hội có nhiệm vụ 
hỗ trợ hộ nghèo 
tại cộng đồng, 
anh/chị hãy thiết 
kế một mô hình 
xóa đói giảm 
nghèo hỗ trợ cho 
người dân? 
Hình thức đánh 
giá:  
- Ý thức học tập 
và chuẩn bị bài 

14 Trình bày kết 0/0/2 Hình thức tổ Sinh viên gửi A2 CLO2 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

quả bài tập 

chương 3 

chức dạy học:  
-  Các nhóm 
trình bày kết quả 
thảo luân 
+ Một nhóm 
trình bày 

bài viết gửi qua 
mail. 
- Báo cáo của 
nhóm trước lớp  
-Mỗi nhóm có 
sản phẩm theo 
GV yêu cầu 
- Đặt câu hỏi 
cho nhóm trình 
bày.       
 

 CLO3 
CLO4 

15 Thực hành phân 
tích trường hợp 
nghèo và xây 
dựng kế hoạch 
can thiệp 

0/0/2 Thực hành  - Báo cáo của 
nhóm trước lớp  
-Mỗi nhóm có 
sản phẩm theo 
GV yêu cầu 
- Đặt câu hỏi 
cho nhóm trình 
bày.       
 

A1.1 
A1.2 
A2 

CLO2 
CLO3 
CLO4 

16  Hệ thống ôn 
tập + giải đáp 
thắc mắc toàn 
môn học 
- Công bố điểm 
chuyên cần, điểm 
điều kiện 
- Công bố danh 
sách sinh viên đủ 
điều kiện thi hết 
môn 
 

0/0/2  - Hệ thống đề 
cương ôn tập 
- Đặt câu hỏi 
thắc mắc về 
chương trình ôn 
tập. 

  

17 Thi học kỳ     A3 CLO 
1,2,3 
4 

 
8.Học liệu 
8.1.Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 
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TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp 
chí/ 

nơi ban hành 
VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Trọng Tiến 2012 Nguyễn Trọng Tiến (2013), 
Giáo trình Công tác xã hội với 
người nghèo, Cục Bảo trợ xã 
hội. 

 

Cục Bảo trợ xã 
hội. 

 

2 Trần Xuân Kỳ  2011 Giáo trình Công tác xã hội với 
người nghèo 

Nhà xuất bản 
Lao động – Xã 

hội, Hà Nội. 
Sách, giáo trình tham khsảo 

3 Nghị quyết số 30a/NQ-
CP của Chính phủ về “ 
Chương trình giảm 
nghèo nhanh và bền vững 
đối với 61 huyện nghèo” 
ngày 27/12/2008. 

   

4  Nghị Quyết 80/NQ-CP 
của Chính phủ về “ Định 
hướng giảm nghèo bền 
vững thời kỳ từ năm 2011 
đến 2020” ngày 
19/5/2011. 

   

5 Nghị quyết số 
100/2015/QH13 của 
Quốc hội,  phê duyệt chủ 
trương đầu tư thực hiện 
các Chương trình mục 
tiêu Quốc gia giai đoạn 
2016 – 2020, ngày 12 
tháng 11 năm 2015. 

   

6 Quyết định số 900/QĐ-
TTg “về phê duyệt danh 
sách xã đặc biệt  khó 
khăn, xã biên giới, xã an 
toàn khu vào diện đầu tư 
của chương trình 135 
giai đoạn 2017-2020”. 

   

7 Quyết định số 1722/QĐ-
TTg “ phê duyệt chương 
trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016-2020”. 
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8.2.Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 

Ngày 

cập 

nhật 

1 

Công tác xã hội đối với 
người nghèo dân tộc thiểu 
số - Giải pháp thoát nghèo 

bền vững 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.as
px?tintucID=26850 

 

2 
Tăng cường năng lực cho 
cán bộ CTXH góp phần 
giảm nghèo bền vững 

http://btxh.gov.vn/danh-muc-tin/cong-tac-xa-

hoi/tang-cuong-nang-luc-cho-can-bo-ctxh-gop-

phan-giam-ngheo-ben-vung_t114c40n359 

 

3 
Trung tâm công tác xã hội 
thực hiện công tác xã hội 

với người nghèo 

http://sldtbxh.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-

tin?/trung-tam-cong-tac-xa-hoi-thuc-hien-cong-

tac-xa-hoi-voi-nguoi-ngheo/5342340 

 

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số lượng 

1 Phòng học - Âm thanh, máy chiếu, 
Giấy A0, A4, bút... 1 Tất cả các bài 

     
 
 Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Trịnh Thị Nguyệt 
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55/ Công tác xã hội với phụ nữ 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với phụ nữ 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work with women 
1.3 Mã học phần:     32021126 

1.4. Số tín chỉ: 2TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 1 TC (15  tiết)  
- Thực hành Loại 1: 1 TC ( 15 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 0 TC  
- Tự học:  60  tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS Lê Thị Lâm  

 (ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS Hà Văn Hoàng 

(hvhoang@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết:  Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần học trước: Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần song hành:  Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☒ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về các nhóm đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh 

đặc biệt, luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, 

phụ nữ yếu thế. Giới thiệu về các mô hình trợ giúp, can thiệp cho phụ nữ có hoàn cảnh 

đặc biệt và hướng dẫn các hoạt động thực hành công tác xã hội trong trợ giúp cho phụ 

nữ có hoàn cảnh đặc biệt. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

Giúp cho người học có kiến thức khái quát về công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh 

đặc biệt từ đó sinh viên có thể vận dụng để giải thích, đánh giá và thực hiện các can 

thiệp công tác xã hội với  phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt nhằm nâng cao năng lực giải 

quyết vấn đề.  

3.2 Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO1: Người học có kiến thức khái quát về phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt  và công tác 
xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt 
CO2: Hình thành các kỹ năng can thiệp công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh đặc 
biệt 
CO3: Có ý thức vận dụng giải quyết các vấn đề công tác xã hội liên quan đến phụ nữ 
có hoàn cảnh đặc biệt 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức đánh 

giá 

CLO 1 
 Đánh giá các vấn đề, nhu cầu cần trợ giúp của cá nhân, 
nhóm phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, các mô hình, nguồn 
lực trợ giúp cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt 

PI1.2 R,A 

CLO 2 
 Vận dụng được các phương pháp, hoạt động, kỹ năng 
CTXH trong hỗ trợ, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề 
cho các cá nhân, nhóm phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt  

P3.1&P3.2 R 

PI4.1 R 

CLO 3 Sử dụng linh hoạt các phương tiện giao tiếp phù hợp với 
bối cảnh, tình huống và đối tượng giao tiếp 

PI6.2 R 

CLO 4 Phát hiện vấn đề, đưa ra các lập luận logic, thuyết phục 
trong diễn giải vấn đề,  bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ có 
hoàn cảnh đặc biệt  

PI7.1 R 

CLO 5  Ý thức được quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội trong các 
hoạt động  CTXH với phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, tham gia 

   P8.1 R 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức đánh 

giá 

phục vụ cộng đồng  
  

 PI8.4 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 
Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 PI1.2  P3.1&P3.2 PI4.1  PI6.2 PI7.1 
P8.1&PI8.

4 

CLO 1 .R,A        

CLO 2   .R .R     

CLO3       .R   
CLO 4       .R  
CLO 5        .R 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 
đánh 
giá 

Bài đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Tiêu 
chí 

Rubric 

Trọng 
số bài 
đánh 

giá (%) 

Trọn
g số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần 
có liên 
quan 

A1. 
Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Bài tập 
ngắn trên lớp 

P1.1. Trình 
bày tại lớp 

R1   W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

CLO 
1, 
2,4,5 

 A2. 
Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày tại 
lớp 

R2 W1.2 
100% 

(W1) 
30% 

CLO 
1,2,3 

A3. 
Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Tự luận P3.1. Hình 
thức và văn 
phạm 

R4.1 
 

   W3.1. 
10% 

 (W3) 
50% 

CLO 
1,2 

P3.2. Nội 
dung bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
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- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số  
tiết (LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1-2 Chương 1. MỘT SỐ VẤN 
CHUNG VỀ PHỤ NỮ, PHỤ 
NỮ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC 
BIỆT (6 tiết) 
A/Lý thuyết (04 tiết) 

Khái niệm cơ bản 
Phụ nữ 
Phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt 

1.2 Thực trạng một số nhóm 
phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt 
1.2.1. Phụ nữ khuyết tật 
1.2.2. Phụ nữ cao tuổi 
1.2.3. Phụ nữ bị mua bán 
1.2.4. Phụ nữ bị bạo lực gia đình 
1.3. Đặc điểm của phụ nữ có 
hoàn cảnh đặc biệt 
1.3.1. Đặc điểm tâm lý 
1.3.2. Đặc điểm thể chất 
1.3.2. Quan hệ xã hội 
1.4. Những khó khăn của phụ 
nữ có hoàn cảnh đặc biệt 
1.4.1. Chỗ ở và điều kiện sinh 
hoạt 
1.4.2. Việc làm và thu nhập 
1.4.3. Điều kiện và chăm sóc sức 
khỏe 
1.4.4. Cơ hội tiếp cận với các 
dịch vụ xã hội 
1.4.5. Cơ hội và điều kiện học 
tập 
1.4.6. Hôn nhân và gia đình 
1.4.7. Kỳ thị và phân biệt đối xử 

4/0/0 Thuyết 
trình/ vấn 
đáp 

Đọc tài liệu 1/  
Ghi chép/ 
Tích cực xây 
dựng bài 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số  
tiết (LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan  3 Chương 1. MỘT SỐ VẤN 

CHUNG VỀ PHỤ NỮ, PHỤ 
NỮ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC 
BIỆT (tt) 
B/ Thảo luận  (02 tiết) 
Nội dung:  
1/Phân tích thực trạng của một 
số nhóm phụ nữ có hoàn cảnh 
đặc biệt 
2/ Đánh giá nhu cầu của phụ nữ 
có hoàn cảnh đặc biệt 

0/2/0 Thảo luận 
nhóm 

Thảo luận/ 
trình bày theo 
nhóm 

 CLO 1 

 4-5 Chương 2: LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN 
QUAN ĐẾN PHỤ NỮ VÀ 
PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH 
ĐẶC BIỆT (06 tiết) 
A/ Lý thuyết (04 tiết) 
2.1. Luật pháp quốc tế về Phụ 
nữ 
2.1.1. Công ước CEDAW 
2.1.2. Chính sách về phụ nữ 
trong mục tiêu thiên niên kỷ 
2.1.3. Cương lĩnh hành động 
Bắc kinh 
2.2. Luật pháp, chính sách của 
Việt Nam 
2.2.1. Hiến pháp, pháp luật  Việt 
Nam 
2.2.2. Luật bình đằng giới 
2.2.3. Luật hôn nhân và gia đình 

4/0/0 Thuyết 
trình/ vấn 
đáp 

Đọc tài liệu 1/  
Ghi chép/ 
Tích cực xây 
dựng bài 

 CLO 1 

  6 Chương 2: LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN 
QUAN ĐẾN PHỤ NỮ VÀ 
PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH 
ĐẶC BIỆT (tt) 
B/ Thảo luận (02 tiết) 
Tìm hiểu các chính sách và pháp 
luật cụ thể liên quan đến các 
nhóm PNCHCĐB: i) Phụ nữ bị 
bạo lực; (ii) PN bị mua bán; (iii) 
PN Cao tuổi; (iv) PN khuyết tật 
 

0/2/0 Thảo luận Thảo 
luận/trìnhh 
bày theo 
nhóm 

 CLO 1 

    7 Chương 3. CÁC MÔ HÌNH 
TRỢ GIÚP PHỤ NỮ CÓ 
HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 
A/ Lý thuyết (1  tiết) 
4.1 Các mô hình của cơ quan 

1/0/0 Thuyết 
trình/ vấn 
đáp 

Đọc tài liệu 1/  
Ghi chép/ 
Tích cực xây 
dựng bài 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số  
tiết (LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan nhà nước, các tổ chức xã hội 

4.2. Các mô hình trợ giúp tại 
cộng đồng 

 Chương 3. CÁC MÔ HÌNH 
TRỢ GIÚP PHỤ NỮ CÓ 
HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT (tt) 
 B/ Thảo luận 
1/ Thực trạng các mô hình theo 
nhóm đối tượng: (i) Phụ nữ bị 
bạo lực; (ii) PN bị mua bán; (iii) 
PN Cao tuổi; (iv) PN khuyết tật 
2/  Đánh giá khó khăn và thuận 
lợi, hiệu quả khi thực hiện mô 
hình 

0/3/0  Thảo luận 
và báo 
cáo sản 
phẩm 
nhóm 

Thảo luận và 
báo cáo sản 
phẩm nhóm 

 CLO 1, 3 

8 Kiểm tra giữa kỳ    A2.1 CLO 1 
  9 Chương 4. CÔNG TÁC XÃ 

HỘI VỚI MỘT SỐ NHÓM 
PHỤ NỮ CÓ HOÀN CẢNH 
ĐẶC BIỆT (13 tiết) 
A/ Lý thuyết (1 tiết) 
4.1. Khái niệm CTXH với phụ 
nữ có hoàn cảnh đặc biệt 
4.2. Mục đích CTXH với phụ nữ 
có hoàn cảnh đặc biệt 
4.3. Nguyên tắc CTXH với phụ 
nữ có hoàn cảnh đặc biệt 
4.4. Vai trò CTXH với phụ nữ 
có hoàn cảnh đặc biệt 
 

2/0/0  Thuyết 
trình/ 
Vấn đáp 

Đọc tài liệu 1/  
Ghi chép/ 
Tích cực xây 
dựng bài 

 CLO 1,2 

10 -11 Chương 4. TÁC XÃ HỘI VỚI 
MỘT SỐ NHÓM PHỤ NỮ 
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 
(tt) 
B/ Thảo luận, thực hành   
Phân tích vai trò của nhân viên 
công tác xã hội với PNCHCĐB 

2/2/0  Thảo luận và 
báo cáo sản 
phẩm nhóm 

 CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số  
tiết (LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan  4.5. Thực hành CTXH với một 

số nhóm phụ nữ có hoàn cảnh 
đặc biệt (06 tiết) 
4.5.1. CTXH với phụ nữ khuyết 
tật 
4.5.1.1. Hỗ trợ xác định mức độ 
khuyết tật 
4.5.1.2. Hỗ trợ sinh kế, dụng cụ 
hỗ trợ  
4.5.1.3. Biện hộ chính sách 
 

 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo luận  
nhóm 

Nghiên cứu 
bài giảng/Tích 
cực xây dựng 
bài/ thảo luận 
với nhóm để 
giải quyết tình 
huống cụ thể / 
đóng va 

 CLO 
2,4,5 

12-13 4.5.2. CTXH với Phụ nữ cao 
tuổi 
4.5.2.1. Chăm sóc sức khỏe cho 
phụ nữ cao tuổi 
4.5.2.2. Xây dựng nhóm tự giúp 
cho PN cao tuổi 
4.5.2.3.Giải quyết mâu thuẫn gia 
đình 
4.5.2.4.  Hoạt động văn hóa văn 
nghệ 
4.5.2.5.  Giải quyết khó khăn về 
tài chính 
 

2/2/0 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo luận  
nhóm 

Nghiên cứu 
bài giảng/Tích 
cực xây dựng 
bài/ thảo luận 
với nhóm để 
giải quyết tình 
huống cụ thể / 
đóng va 

 CLO 
2,4,5 

14 4.5.3. CTXH với Phụ nữ bị mua 
bán 
4.5.3.1. Can thiệp khủng hoảng 
4.5.3.2. Biện hộ 
4.5.3.3. Hướng dẫn nhóm tự lực 

0/2/0 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo luận  
nhóm 

Nghiên cứu 
bài giảng/Tích 
cực xây dựng 
bài/ thảo luận 
với nhóm để 
giải quyết tình 
huống cụ thể / 
đóng va 

 CLO 
2,4,5 

15-16 4.5.4. CTXH với Phụ nữ bị bạo 
lực gia đình 
4.5.4.1. Quản lý ca đối với phụ 
nữ bị bạo lực gia đình 
4.5.4.2. Tạo chỗ ở an toàn 
4.5.4.3. Tham vấn và trị liệu tâm 
lý 
4.5.4.4. Hỗ trợ chăm sóc sức 
khỏe, y tế 
4.5.4.5. Hỗ trợ việc làm, sinh kế 

2/2/0 Thuyết 
trình/ 
Bài tập 
tình 
huống/ 
Thảo luận  
nhóm 

Nghiên cứu 
bài giảng/Tích 
cực xây dựng 
bài/ thảo luận 
với nhóm để 
giải quyết tình 
huống cụ thể / 
đóng va 

 CLO 
2,4,5 
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Tuần/ 
Buổi 
(2 tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ Chương 

Số  
tiết (LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 4.5.4.6. Tổ chức các hoạt động 

truyền thông 

17 Thi cuối kỳ (tiểu luận)      CLO 1,2 

 
8. Học liệu 

8.2. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm XB 
Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1  Lê Thị Lâm  2015 Đề cương bài giảng công tác xã 
hội với phụ nữ 

Tài liệu lưu 
hành nội bộ 

Sách, giáo trình tham khảo 

2 Lê Thị Quý, Đặng 
Vũ Cảnh Linh 

 
2007 

Bạo lực chống phụ nữ trong gia 
đình, một sự sai lệch giá trị 

NXB Khoa 
học xã hội, Hà 
Nội 

3 
 

 Quỹ dân số Liên 
hợp quốc 
(UNFPA) 

2015 Cẩm nang hướng dẫn làm việc với 
nam giới gây ra bạo lực (dành cho 

nhân viên công tác xã hội) 

 

4 
 

Lê Thị Quý 2004 Phòng chống buôn bán phụ nữ và 
trẻ em qua biên giới 

NXB Phụ nữ 

 
5 
 

Khuất Thu 
Hồng 

2016 “Tự hào biểu trưng” – “Thể diện” 
và “Số phận” – Lý do tại sao bạo 

lực chìm trong im lặng” 

 

6 
 

 Lê Thị Lâm 2020 Công tác xã hội nhóm với nữ 
sinh viên trong phòng ngừa 

quấy rối tình dục  

 Luận án 

Tiên sĩ công 

tác xã hội 

7  
ActionAid Quốc 
tế tại Việt Nam 

2014 Tài liệu hội thảo “Thành phố an 

toàn cho phụ nữ và trẻ em gái - 

nơi giấc mơ thành sự thật”.  

 

 

8.3. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 
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TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

8 

Huy động sự tham 
gia của nam giới 

trong phòng ngừa bạo 
lực 

https://www.partners4prevention.org/sites/default/files/r
esources/vn_policy_brief_vietnamese_-_final-
compressed.pdf 

16/7/2021 

9 
Kết quảnghiên cứu 
quốc gia về bạo lực 
gia đình ở Việt Nam  

https://www.gso.gov.vn/wp-
content/uploads/2020/10/01.bcaotomtat_29112010.pdf  20/7/2021 

10 
 

Quyết định số 
1464/QĐ-TTg về 
phòng ngừa ứng phó 
bạo lực trên cơ sở giới 

 Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. 
https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-
hoi/quyet-dinh-1464-qd-ttg-de-an-phong-ngua-ung-pho-
bao-luc-tren-co-so-gioi-2016-2020-317915.aspx 

12/5/2020 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

 A1, A5, A6, B3 Máy tính, bảng chiếu, 
phấn, bảng, micro 1 Tất cả các bài học 

         Đà Nẵng, ngày  22 tháng 07 năm 2021 

Trưởng khoa 
 

 
Nguyễn Thị Trâm Anh 

 

Trưởng bộ môn 
 

 
Nguyễn Thị Hằng Phương 

 

Giảng viên biên soạn 
 

 
Lê Thị Lâm 
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56/ Công tác xã hội với dân tộc thiểu số 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Trình độ đào tạo: Đại học     Ngành: Công tác xã hội  Mã số: 77601011 
        Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với người dân tộc 
thiểu số 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social works with ethnic minorities 
1.3 Mã học phần:  32021119 
1.4. Số tín chỉ: 2 TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 1 TC (15 tiết)  
- Thực hành Loại 1: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành Loại 2: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học:  60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Lê Thị Lâm  

(ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: THS. Trịnh Thị Nguyệt 

(ttnguyet@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 
- Học phần học trước:  Không 
- Học phần song hành:  Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc   

☐ Tự chọn bắt buộc 

☒ Tự chọn tự do   
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1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương   

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành   

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm   

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận   

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Công tác xã hội với người dân tộc thiểu số là học phần thuộc nhóm học phần tự chọn 

trong khối kiến thức chuyên ngành công tác xã hội. Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản 

về dân tộc, dân tộc thiểu số, vai trò của công tác xã hội trong làm việc với người dân tộc 

thiểu số. Sau khi học xong học phần này sinh viên có kiến thức khái quát về công tác xã hội 

với người dân tộc thiểu số từ đó có thể vận dụng để nhận diện, đánh giá các vấn đề xã hội 

của cộng đồng dân tộc thiểu số, xây dựng kế hoạch can thiệp công tác xã hội cho người dân 

tộc thiểu số giải quyết vấn đề, cải thiện cuộc sống. 

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

Giúp cho người học có kiến thức khái quát về công tác xã hội với người dân tộc thiểu 

số từ đó có thể vận dụng để đánh giá và thực hiện các can thiệp công tác xã hội cho người 

dân tộc thiểu số giải quyết vấn đề, cải thiện cuộc sống.  

3.2.Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Người học có những kiến thức cơ bản về dân tộc thiểu số, công tác xã hội 
với người dân tộc thiểu số; phương pháp, tiến trình công tác xã hội để trợ giúp người 
dân tộc thiểu số.  

CO2: Có kỹ năng đánh giá vấn đề xã hội của cộng đồng người dân tộc thiểu số và 
thực hiện các can thiệp công tác xã hội để giải quyết vấn đề mà người dân tộc thiểu số cần 
hỗ trợ. 

CO3: Hình thành năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá 
và cải thiện hiệu quả các hoạt động công tác xã hội với người dân tộc thiểu số. 

CO4: Có thái độ ứng xử phù hợp và tuân thủ đạo đức nghề khi thực hành công tác xã 
hội với người người dân tộc thiểu số. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
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Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
  

CLO 1 

Phân tích được những vấn đề chung của công tác xã hội 
với dân tộc thiểu số    
( đặc điểm, nhu cầu của các nhóm dân tộc thiểu số; Đánh 
giá các vấn đề của nhóm dân tộc thiểu số; Đánh giá được 
việc sử dụng các phương pháp CTXH trong việc trợ giúp 
các nhóm đối tượng)  

PI1.2 R,A 

CLO 2 
Vận dụng các phương pháp, hoạt động, kỹ năng công tác 
xã hội để giải quyết vấn đề của nhóm dân tộc thiểu số.  

PI3.1- 
PI3.2 

R 

CLO 3 Đề xuất được các ý tưởng mới trong hỗ trợ cho cộng đồng 
DTTS 

PI7.2 R 

CLO 4 Ý thức được hành vi ứng xử phù hợp với quy điều đạo 
đức trong các hoạt động công tác xã hội với dân tộc thiểu 
số  

PI8.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 
 

 

PLO2 PLO3 
 

PLO4 
 

PLO5 PLO6 PLO7 
 

PLO8 
 

 
PI1.2  PI3.1- 

PI3.2 
   PI7.2 PI8.1 

CLO 1 
.R,A        

CLO 2 
  .R      

CLO 3 
      .R  

CLO4 
       .R 

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
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Thành 
phần đánh 

giá 
Bài đánh giá Phương pháp 

đánh giá 
Tiêu chí 
Rubric 

Trọng 
số bài 
đánh 

giá (%) 

Trọn
g số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 
A1. Đánh 
giá quá 
trình 
 

A1.1 Bài tập 
ngắn trên lớp 

 

P1.1. Trình 
bày tại lớp 

R1 W1.1 
100% 

20% 
(W1) 

 

CLO 1, 
2,3 

A2. 
Đánh giá 
giữa kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày tại 
lớp 

R2 W1.2 
100% 

 
30% 
W2 

CLO 1,2 

A3. 
Đánh giá 
cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P3.1. Hình 
thức và văn 
phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3. 
50% 

CLO 
1,2,3 

P3.2. Nội dung 
bài viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
HL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Phương 
pháp học 

tập 

  

1 CHƯƠNG I: KHÁI 

QUÁT VỀ DÂN TỘC 

VÀ DÂN TỘC 

THIỂU SỐ 

1. Những vấn đề chung 

về dân tộc và dân tộc 

thiểu số 

1.1. Khái niệm liên quan 

1.1.1. Khái niệm về dân 
tộc 
1.1.2. Khái niệm về dân 

2/0/0 Thuyết 
trình, vấn 
đáp, làm 
việc nhóm 

Lắng nghe, 
ghi chép, 
làm việc 
nhóm 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
HL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

tộc thiểu số  
2 1.2. Đặc điểm kinh tế, xã 

hội và văn hóa các dân 

tộc thiểu số Việt Nam 
1.2.1. Đặc điểm kinh tế 
1.2.2. Đặc điểm xã hội 
1.2.3. Đặc điểm về văn 
hóa 
 

2/0/0 Tổ chức và 
hướng dẫn 
thảo luận 
nhóm  

-Làm việc 
nhóm 
-Trình bày 
kết quả 
 

 CLO 1 

3 1.3. Luật pháp, chính 

sách của của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam về 

vấn đề dân tộc và dân 

tộc thiểu số 

 

2/0/0 Thuyết 
trình, vấn 
đáp, làm 
việc nhóm 

Lắng nghe, 
ghi chép, 
làm việc 
nhóm 
 

 CLO 1 

4 1.4. Một số vấn đề  khó 

khăn cơ bản của  nhóm 

dân tộc thiểu số  

1.4.1.  Nghèo đói 

1.4.2. Văn hóa, lối sống 

1.4.3. Sức khỏe, vệ sinh 

môi trường 

1.4.4. Vấn đề giáo dục  

0/2/0 Tổ chức và 
hướng dẫn 
thảo luận  
về biểu 
hiện, 
nguyên 
nhân và sự 
ảnh hưởng 
của các vấn 
đề  

Thảo luận 
nhóm và 
trình bày 
kết quả 
Đọc tài 
liệu 
1;2;4;5;6 

A1.2 CLO 1 

5 CHƯƠNG II: 

NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỚI 

NGƯỜI DÂN TỘC 

THIỂU SỐ 

2.1. Khái niệm, đối 

tượng và phương pháp 

tiếp cận 

2.1.1. Khái niệm CTXH 
với đồng bào dân tộc 
thiểu số 
2.1.2. Đối tượng nghiên 
cứu 

 
 
2/0/0 

Thuyết 
trình, vấn 
đáp, làm 
việc nhóm 

Lắng nghe/ 
ghi chép/ 
làm việc 
nhóm 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
HL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

2.1.3. Phương pháp tiếp 
cận 
2.2. Vai trò, chức năng 

của công tác xã hội với 

các dân tộc thiểu số 

2.2.1. Vai trò, vị trí của 
công tác xã hội với các 
dân tộc thiểu số 
2.2.2. Mục tiêu của các 
hoạt động công tác xã hội 
với dân tộc thiểu số 
2.2.3. Chức năng, 

nhiệm vụ của công tác 

xã hội với dân tộc thiểu 

số 

6 Thảo luận (1 tiết): 

Thực trạng vai trò của 
công tác xã hội trong 
trợ giúp người dân tộc 
thiểu số trong thực 
tiễn hiện nay 

0/2/0 Tổ chức và 
hướng dẫn 
thảo luận  

Thảo luận 
nhóm và 
trình bày 
kết quả 
Đọc tài 
liệu 
1;2 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 

7 2.3. Các phương pháp 

CTXH trong CTXH với 

đồng bào dân tộc thiểu 

số 

2.3.1. Phương pháp 
CTXH với cá nhân  
 2.3.2. Phương pháp 
CTXH với nhóm  
2.3.2. Phương pháp 
CTXH với cộng đồng dân 
tộc thiểu số 
2.4. Một số lý thuyết 

ứng dụng khi trợ giúp 

đồng bào dân tộc thiểu 

số 

2/0/0 Thuyết 
trình, làm 
việc nhóm 

Lắng nghe/ 
ghi chép/ 
làm việc 
nhóm 
 

 CLO 1 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
HL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

2.4.1. Lý thuyết hệ thống 
và sinh thái 
2.4.2. Lý thuyết nhu cầu 
2.4.3. Lý thuyết nhận thức 
và hành vi 

8 Kiểm tra giữa kỳ    A2.1 CLO 1 
9 Thảo luận (02 tiết) 

Thang bậc nhu cầu 
của cộng đồng các 
dân tộc thiểu số hiện 
nay? 

0/2/0 Tổ chức và 
hướng dẫn 
thảo luận 

Thảo luận 
nhóm và 
trình bày 
kết quả 
Đọc tài 
liệu 
1;2 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1 
 

10 CHƯƠNG III: CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỚI 

VẤN ĐỀ NGHÈO ĐÓI 

ĐỐI VỚI NHÓM DÂN 

TỘC THIỂU SỐ 

1.1.Một số hoạt động 

CTXH với vấn đề giảm 

nghèo cho người DTTS 

1.2. Quy trình giải quyết 

vấn đề nghèo đói theo 

tiến trình của công tác 

xã hội (theo tiến trình 

phát triển cộng đồng) 

1.2.1. Nhận diện vấn đề 
của cộng đồng 
1.2.2. Lập kế hoạch 

giảm nghèo của cộng 

đồng có sự tham gia 

của người dân 
1.2.3. Thực hiện kế hoạch 
1.2.4. Theo dõi, giám sát 
và đánh giá dự án 

2/0/0 Thuyết 
trình/ vấn 
đáp/ làm 
việc nhóm 

  CLO 
1,2,3 

11 Thảo luận  

Vai trò của tri thức bản 
địa trong phát triển kinh 

 0/2/0 Tổ chức và 
hướng dẫn 
thảo luận 

Thảo luận 
nhóm và 
trình bày 
kết quả 
Đọc tài 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
HL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

tế cho người dân tộc 
thiểu số 

liệu 
1;2 

12 Chương IV: CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỀ VẤN 

ĐỀ VĂN HÓA, LỐI 

SỐNG ĐỐI VỚI 

NGƯỜI DTTS 

4.1. Các vấn đề văn hóa 

lối sống của nhóm dân 

tộc thiểu số 
4.1.1. Những đặc điểm 
văn hóa đặc trưng  
4.1.2. Lối sống cơ bản 
trong cộng đồng dân tộc 
thiểu số 
4.1.3. Nguyên nhân dẫn 
đến lối sống lạc hậu của 
cộng đồng dân tộc thiểu 
số  

1/1/0 Thuyết 
trình, vấn 
đáp về các 
vấn đề văn 
hóa lối 
sống của 
nhóm dân 
tộc thiểu số 
Hướng dẫn 
thảo luận 
nhóm về  
Ảnh hưởng 
của các hủ 
tục văn hóa 
đến cộng 
đồng dân 
tộc thiểu số 

Lắng nghe/ 
ghi chép/ 
làm việc 
nhóm/ 
trình  bày 
kết quả 
thảo luận/ 
Đọc tài 
liệu [1], 
[2], [3]  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1,2,4 

13 Chương IV: CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỀ VẤN 

ĐỀ VĂN HÓA, LỐI 

SỐNG ĐỐI VỚI 

NHÓM DÂN TỘC 

THIỂU SỐ (Tt) 

4.2. Quy trình bảo tồn 

và phát huy văn hóa cho 

cộng đồng dân tộc thiểu 

số theo tiến trình của 

công tác xã hội 

 

1/1/0 Thuyết trình 
về quy trình 
bảo tồn và 
phát huy 
văn hóa lối 
sống  cộng 
đồng DTTS/ 
Giao nhiệm 
vụ và hướng 
dẫn thảo 
luận về 
“Biện pháp 
nhằm thay 

đổi các tập 

quán, hủ 

tục lạc hậu 

cho cộng 

đồng DTTS 

Lắng nghe/ 
ghi chép/ 
làm việc 
nhóm và 
trình bày 
kế hoạch 
nhằm thay 

đổi các 

tập quán, 

hủ tục lạc 

hậu cho 

cộng đồng 

DTTS cụ 

thể 

  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1,2,4 
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Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
HL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

cụ thể” 

 
14 CHƯƠNG V: CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỚI 

VẤN ĐỀ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE VÀ VỆ 

SINH MÔI TRƯỜNG 

CỦA NGƯỜI DTTS 

5.1. Quan niệm và thực 

trạng chăm sóc sức khỏe 

và vệ sinh môi trường 

của người DTTS 

5.1.1. Quan niệm về sức 
khỏe và kinh nghiệm 
phòng bệnh, chữa bệnh 
của đồng bào DTTS 

5.1.2. Thực trạng vấn đề 
chăm sóc sức khỏe và vệ 
sinh môi trường cho 
nhóm dân tộc thiểu số 
5.2. Một số hoạt động 

CTXH nhằm giải quyết 

vấn đề sức khỏe và vệ 

sinh môi trường 

5.2.1. Đẩy mạnh quá 
trình giáo dục nâng 
cao nhận thức cho các 
nhóm dân tộc thiểu số 
5.2.2. Vận động xã hội 
hóa chăm sóc sức khỏe 
cho người dân tộc 
5.2.3. Đánh giá 
thường xuyên việc 
triển khai các chính 
sách giáo dục của 
chính phủ và việc giới 
thiệu các dịch vụ công 
tác xã hội hỗ trợ công 
tác chăm sóc sức khỏe 
và bảo vệ môi trường 

1/1/0 Thuyết trình 
và thảo luận 
nhanh về 
Quan niệm 
và thực 
trạng chăm 
sóc sức 
khỏe và vệ 
sinh môi 
trường của 
người 
DTTS/ 
 

Lắng nghe/ 
ghi chép/ 
làm việc 
nhóm 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1,2,3 
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8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

Tuần/ 
Buổi 
(2tiết/ 
buối) 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/T
HL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học 
Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan 

15 CHƯƠNG VI: CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỀ VẤN 

ĐỀ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG GIÁO DỤC 

VỚI NHÓM DÂN TỘC 

THIỂU SỐ  

6.1. Xác định và phân 

tích vấn đề chất lượng 

giáo dục  

 

1/1/0 Thuyết 
trình/ Làm 
việc nhóm/ 
giao và 
đánh giá kết 
quả thảo 
luận  

Lắng nghe/ 
ghi chép/ 
làm việc 
nhóm/ 
trình bày 
kết quả 
thảo luận  
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 
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CHƯƠNG VI: CÔNG 

TÁC XÃ HỘI VỀ VẤN 

ĐỀ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG GIÁO DỤC 

VỚI NHÓM DÂN TỘC 

THIỂU SỐ (Tt) 

6.2. Những vấn đề ảnh 

hưởng đến chất lượng 

giáo dục  

 

 
0/2/0 
 
 
 
 
 
 
 

Giao nhiệm 
vụ và hướng 
dẫn thảo 
luận về 
“Ảnh hưởng 
của quan 
niệm lạc 
hậu về giáo 
dục đến 
cộng đồng 
dân tộc 
thiểu số” 

Lắng nghe/ 
ghi chép/ 
làm việc 
nhóm/hoàn 
thành bài 
tập 
 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 

 6.3. Một số hoạt động 

CTXH trong nâng cao 

chất lượng giáo dục cho 

dân tộc thiểu số  

6.3.1. Đẩy mạnh quá 
trình nhận thức 
6.3.2. Biện hộ, điều phối 
dịch vụ giáo dục  
6.3.3.Đánh giá thường 
xuyên việc triển khai các 
chính sách giáo dục của 
chính phủ và việc giới 
thiệu các dịch vụ công tác 
xã hội hỗ trợ 

1/1/0 -Thuyết 
trình 
-Giao bài 
tập 
-Giải đáp 
thắc mắc  
-Hướng dẫn 
SV thảo 
luận  kế 
hoạch 
truyền 
thông nâng 
cao nhận 
thức của 
người dân 
tộc thiểu số 
về giáo dục- 
đào tạo 

Thảo 
luận/Hoàn 
thành bài 
tập được 
giao 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,2 

17 Thi cuối kỳ (Tiểu luận)    A3.1 CLO 1, 
2,3 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1 Cục Bảo trợ xã hội 2017 Công tác xã hội với các dân 

tộc thiểu số (tài liệu hướng 
dẫn thực hành dành cho cán 

bộ xã hội cấp cơ sở) 

 

2  Lê Thị Lâm  2015 Đề cương bài giảng Công tác 
xã hội với người dân tộc thiểu 
số 

Tài liệu lưu hành 
nội bộ 

3 Bộ Lao động thương 
binh và xã hội  

2017 Tài liệu hướng dẫn thực hành 
công tác xã hội với dân tộc 
thiểu số 

 

4  Lê Sĩ Giáo (chủ 
biên) 

 Dân tộc học đại cương NXB Giáo dục 
Việt Nam 

Sách, giáo trình tham khsảo 
4 Đặng Cảnh Khanh 2006. Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc 

thiểu số, những phân tích xã hội 
học 

NXB Thanh niên 

5 Nguyễn Thế Huệ 2001 Dân số các dân tộc miền núi và 
trung du Bắc bộ từ sau đổi mới 

NXB Văn hóa dân 
tộc 

6 Hà Quế Lâm 2002 Xóa đói giảm nghèo ở vùng dân 
tộc thiểu số ở nước ta hiện nay 

– thực trạng và giải pháp 

NXB Chính trị 

quốc gia. 

 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

T
T 

Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Công tác xã hội với 
người nghèo dân tộc 
thiểu số 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/ch
itiet.aspx?tintucID=26850 15/07/2020 

2 

Công tác xã hội trong 
xóa đói giảm nghèo 
vùng dân tộc miền núi: 
Kinh nghiệm từ Bắc 
Giang 

http://laodongxahoi.net/cong-tac-xa-hoi-
trong-xoa-doi-giam-ngheo-vung-dan-toc-
mien-nui-kinh-nghiem-tu-bac-giang-
1315805.html 

15/07/2020 

3 

Tiếp cận dịch vụ xã 
hội cơ bản cho nhóm 
dân tộc thiểu số: Thực 
trạng và hàm ý chính 
sách 

http://gopfp.gov.vn/chi-tiet-an-pham/-
/chi-tiet/tiep-can-dich-vu-xa-hoi-co-ban-
cho-nhom-dan-toc-thieu-so-%0Athuc-
trang-va-ham-y-chinh-sach-8308-
3307.html 

15/07/2020 

 4 Dân tộc thiểu số ở 
Việt Nam  

https://vietnam.opendevelopmentmekong.
net/vi/topics/ethnic-minorities-and-
indigenous-people/ 

15/07/2020 

  5 
Chính sách dân tộc của 
Việt Nam qua 35 năm 
đổi mới  

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/gu
est/van_hoa_xa_hoi/-/2018/821701/chinh-
sach-dan-toc-cua-viet-nam-qua-35-nam-
doi-moi.aspx 

15/07/2020 

 

 9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 
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TT 

 

Tên giảng 
đường, 
PTN, 

xưởng, cơ 
sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục 
vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, phần 

mềm,… 
Số lượng 

 A1, A5, A6, 
B3 

Máy tính, bảng chiếu, phấn, bảng, 
micro 1 Tất cả các bài học 

                                 Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Lê Thị Lâm 
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57/Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khoẻ tâm thần 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social Work in Mental Health 
1.3 Mã học phần: 32021039 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 

1.5. Phân bố thời gian:  
- Lý thuyết: 30 tiết 
- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội, Công tác 

xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm 
- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:   

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 
☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     
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2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe tâm thần, cơ sở pháp lý và các hoạt 
động chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những hiểu biết 
cần thiết về các loại bệnh tâm thần; kiến thức cơ bản về công tác xã hội trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe tâm thần. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để làm 
việc có hiệu quả với một số nhóm người bệnh tâm thần. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

 Học phần trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng cho người học về sức khỏe 
tâm thần, người bệnh tâm thần; cơ sở pháp lý và các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm 
thần ở Việt Nam. Qua đó giúp người học nâng cao nhận thức và kỹ năng về nghề công 
tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, từ đó người học tự tin hơn và 
làm việc hiệu quả với người bệnh tâm thần. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
 CO1: Người học có những kiến thức cơ bản về sức khỏe tâm thần và chuyên 
sâu về công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần để có thể vận dụng 
hỗ trợ giải quyết những vấn đề của thân chủ trong hoạt động chuyên môn. 
 CO2: Vận dụng có hiệu quả các kỹ năng làm việc với thân chủ là người rối 
nhiễu tâm trí hoặc người bệnh tâm thần: Kỹ năng phòng ngừa để tự bảo vệ, kỹ năng 
tham vấn, kỹ năng phản biện… 
 CO3: Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong nhiều môi 
trường khác nhau, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức độ đánh 

giá của PIs 

CLO 1 
Phân tích những vấn đề cơ bản trong sức khỏe tâm 
thần, chăm sóc sức khỏe tâm thần và các mô hình 
chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện nay. 

PI1.2 .R,A 

CLO 2 

Vận dụng được vai trò của công tác xã hội trong chăm 
sóc người có vấn đề tâm thần; các hoạt động công tác 
xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng 
đồng. 

PI3.1 .R 

CLO 3 
Vận dụng tiến trình công tác xã hội để lập kế hoạch, 
đánh giá và cải thiện hoạt động công tác xã hội trong 
việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng 

PI3.2 .R 

CLO 4 Vận dụng các kỹ năng để biện hộ, vận động kết nối 
các nguồn lực để đánh giá và cải thiện hoạt động công 

PI4.1 .R 
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Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
Pis Mức độ đánh 

giá của PIs 

tác xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại 
cộng đồng. 

CLO 5  Hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nghề công tác 
xã hội 

PI8.1 .R 

7. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 

 

Chuẩn 
đầu ra 
học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2  PI3.1 
PI3.2 

PI4.1    PI8.1 

CLO 1 .R,A         
CLO 2   .R       
CLO 3    .R      
CLO 4     .R     
CLO 5         .R 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 
Thành 
phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Phương 
pháp đánh 
giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 
thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 
phần có 
liên 
quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời
 gian 

tham dự buổi 
học bắt buộc. 
 

P1.1. Điểm 
danh hàng 
ngày 
 

R1 W1.1 
50% 

 
 
 
 
W1 
0.2 

CLO 
1,2,3,4 

A1.2. Tính 
chủ động, 
mức độ tích

P1.2. Giảng 
viên/SV đánh 
giá 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 
2,3,4,5 
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 cực 
chuẩn bị bài 
và tham gia 
các hoạt động 

trong giờ học 

 

A2. Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Bài tập 
nhóm 

P2.1. Cuốn 
báo cáo và 
trình bày tại 
lớp 

R2 
 

W2.1 
100% 

W2 
0.3 
 

CLO 2, 
3 

A3. Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Kiểm tra 
cuối kỳ 

P3.1. Tự luận R4 W3.1 
100% 

W3 
0.5 
 

CLO 
1,2,3,4 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương pháp 
giảng dạy 

Phương pháp 
học tập 

1 Chương 1. KHÁI 
QUÁT CHUNG 
VỀ SỨC KHỎE 
TÂM THẦN VÀ 
CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 
TÂM THẦN 
1.1. Khái quát 
chung về sức 
khỏe tâm thần 
1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Một số loại 

rối nhiễu tâm trí 

và bệnh tâm thần 
phổ biến 

1.1.3. Thực 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: 
Nêu các triệu 
chứng, hội 
chứng của 
một số rối 
loạn tâm 
thần. 
Nhận diện 
các rối loạn 
tâm thần qua 
một số tình 
huống cụ thể 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

trạng, nguyên 
nhân, hậu quả 

của rối nhiễu 

tâm trí và bệnh 

tâm thần 
2 Chương 2: 

LUẬT PHÁP, 
CHÍNH SÁCH, 
MẠNG LƯỚI 
VÀ CÁC 
CHƯƠNG 
TRÌNH HỖ TRỢ 
NGƯỜI CÓ RỐI 
LOẠN TÂM 
THẦN 
2.1. Luật pháp, 
chính sách liên 
quan đến vấn đề 
chăm sóc sức 
khỏe tâm thần 
2.1.1. Thế giới  
2.1.2. Việt Nam 

2.2. Các mô 
hình, dịch vụ 
chăm sóc sức 
khỏe tâm thần 
2.2.1. Các dịch 

vụ chăm sóc sức 

khỏe tâm thần 
trên thế giới 

2.2.2. Mạng lưới 

chăm sóc sức 

khỏe tâm thần 
trong lĩnh vực y 

tế tại Việt Nam 

2.2.3. Các 

chương trình, dự 
án về chăm sóc 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: 
1/ Thảo luận 
về các chính 
sách mà 
người bệnh 
tâm thần 
được hưởng 
2/ Hãy giới 
thiệu các 
dịch vụ, 
chương trình, 
dự án chăm 
sóc sức khỏe 
tâm thần mà 
bạn biết. 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
1, 2 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

sức khỏe tâm 
thần hiện nay  

3 Chương 3: KHÁI 
QUÁT CHUNG 
VỀ CÔNG TÁC 
XÃ HỘI 
TRONG CHĂM 
SÓC SỨC 
KHỎE TÂM 
THẦN 
3.1. Khái niệm 
công tác xã hội 
trong chăm sóc 
sức khỏe tâm 
thần 
3.2. Chức năng, 
nhiệm vụ của 
công tác xã hội 
trong chăm sóc 
sức khỏe tâm 
thần 
3.3. Vai trò của 
nhân viên công 
tác xã hội trong 
chăm sóc sức 
khỏe tâm thần 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: 
1/ Trong các 
nhiệm vụ của 
CTXH trong 
chăm sóc 
SKTT, 
nhiệm vụ 
nào quan 
trọng nhất? 
Tại sao? 
2/ Vai trò 
của nhân 
viên CTXH 
trong chăm 
sóc SKTT 
được thực 
hiện như thế 
nào trong bối 
cảnh hiện 
nay? 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
2, 3, 
4 

4 3.4. Các hoạt 
động can thiệp 
của công tác xã 
hội trong chăm 
sóc sức khỏe tâm 
thần tại cộng 
đồng 
3.3.1. Phát hiện 

sớm người bị rối 

nhiễu tâm trí 

bệnh tâm thần 
3.3.2. Can thiệp 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: 
1/ Khi phát 
hiện một phụ 
nữ có ý định 
tự tử, anh/ 
chị sẽ làm 
gì? 
2/ Sử dụng 
sơ đồ phả hệ 
và sơ đồ sinh 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
2, 3, 
4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

khẩn cấp của 
CTXH 

3.3.3. Xác định 

và phân tích vấn 

đề 

thái để xác 
định vấn đề 
và các nguồn 
lực hỗ trợ 
người bệnh 
tâm thần 
trong tình 
huống cụ thể. 

5 3.3.4. Các hoạt 

động hỗ trợ 

chăm sóc tại nhà 
3.3.5. Hỗ trợ tâm 

lý, tư vấn thay 

đổi nhận thức 

3.3.6. Hỗ trợ vật 
chất, việc làm 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: 
1/ Những nội 
dung cần tư 
vấn cho 
người trực 
tiếp chăm 
sóc người 
bệnh tâm 
thần? Nhân 
viên CTXH 
cần làm gì để 
tư vấn có 
hiệu quả? 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 
2, 3, 
4 

6 3.3.7. Hướng dẫn 

việc đảm bảo an 

toàn trong giao 

tiếp, cung cấp 
dịch vụ cho 

người bệnh tâm 

thần 

3.3.8. Kết nối, 
chuyển gửi 

3.3.9. Biện hộ 

trong chăm sóc 

SKTT 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Thực hành: 
Lập kế hoạch 
biện hộ cho 
người bị 
bệnh tâm 
thần được 
hưởng chính 
sách của nhà 
nước. 
 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
2, 3, 
4 

7 3.3.10. Truyền 
thông trong 

chăm sóc sức 

khỏe tâm thần 

3/0/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
2, 3, 
4 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Yêu cầu: 
- Lựa chọn 
một nhóm 
đối tượng 
cần truyền 
thông (phụ 
nữ, trẻ em, 
NCT...) 
- Xác định 
nội dung và 
hình thức 
truyền thông 
phù hợp cho 
đối tượng. 

8 KIỂM TRA 
GIỮA KỲ 

 Gv chia 
nhóm và 
giao nội 
dung kiểm 
tra 

SV thảo luận 
và trình bày 
bằng báo cáo 
và thuyết 
trình 

A2.1 CLO 
2,3,4 

9 THỰC HÀNH 
Lồng ghép nội 
dung truyền 
thông về chăm 
sóc sức khỏe tâm 
thần trong buổi 
sinh hoạt tổ dân 
phố hoặc sinh 
hoạt định kỳ của 
một tổ chức đoàn 
hội (hội phụ nữ, 
hội người cao 
tuổi…) 

0/3/0 Theo dõi, 
nhận xét 

Viết kịch bản 
sinh hoạt tại 
nhà. 
Tập truyền 
thông 

A1.1. 
A1.2. 
 
 

CLO 
2,3,4 

10 Chương 4: 
CÔNG TÁC XÃ 
HỘI VỚI MỘT 
SỐ ĐỐI 
TƯỢNG MẮC 
BỆNH TÂM 
THẦN 
4.1. Phụ nữ có 
vấn đề về tâm 

1/2/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 
Thực hành 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: 
- Các biện 
pháp phòng 
ngừa chăm 
sóc phụ nữ bị 
rối loạn tâm 

A1.1, 
A1.2  
 
 
 
 
 

CLO 
2, 
3,4,5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

thần 
4.1.1. Phụ nữ bị 

trầm cảm 

thần khi 
mang thai và 
sinh con 
- Cho tình 
huống phụ 
nữ bị trầm 
cảm khi sinh. 
Lập kế hoạch 
can thiệp, hỗ 
trợ thân chủ 
trong tình 
huống đó. 

11 4.1.2. Phụ nữ có 

vấn đề lo âu 

1/2/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: 
Thảo luận về 
các hoạt 
động CTXH 
can thiệp, hỗ 
trợ người 
phụ nữ đó. 
- Nhóm 1: 
Mô tả tình 
huống một 
phụ nữ bị lo 
âu sau một 
biến cố.  
- Nhóm 2: 
Mô tả tình 
huống một 
phụ nữ đơn 
thân gặp vấn 
đề lo âu.  

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
2, 
3,4,5 

12 4.1.3. Phụ nữ bị 

tâm thần phân 

liệt 

1/ 2/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: Mô 
tả tình huống 
một phụ nữ 
bị tâm thần 
phân liệt. 

A1.1, 
A1.2  
 
 

CLO 
2, 
3,4,5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Thảo luận 
nhóm, lập kế 
hoạch can 
thiệp, hỗ trợ 
người phụ nữ 
đó. 

13 4.2. Chăm sóc 
sức khỏe cho trẻ 
em bị rối nhiễu 
tâm trí 
4.2.1. Trẻ tự kỷ 

1/ 2/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: Mô 
tả tình huống 
một trẻ em bị 
tự kỷ Thảo 
luận nhóm, 
lập kế hoạch 
can thiệp, hỗ 
trợ gia đình 
chăm sóc trẻ. 

A1.1, 
A1.2  
 
 
 
 

CLO 
2, 
3,4,5 

14 4.2.2. Trẻ tăng 
động giảm chú ý 

1/ 2/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: Mô 
tả tình huống 
một trẻ em 
tăng động, 
giảm chú ý. 
Thảo luận 
nhóm, lập kế 
hoạch can 
thiệp, hỗ trợ 
gia đình 
chăm sóc trẻ. 

A1.1, 
A1.2  
 
 
 

CLO 
2, 
3,4,5 

15 4.3. Chăm sóc 
sức khỏe tâm 
thần cho người 
cao tuổi bị sa sút 
trí tuệ 

1/2/0 Thuyết giảng 
Vấn đáp 
Thảo luận 
nhóm 

Lắng nghe 
Vấn đáp 
Thảo luận 
Đọc tài liệu 
số 1, 2 
Yêu cầu: Mô 
tả tình huống 
một người 
cao tuổi bị sa 
sút trí tuệ. 

A1.1, 
A1.2  
 
 
 

CLO 
2, 
3,4,5 
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Tuần/ 
Buổi 
(3 
tiết/buối) 

Nội dung chi tiết 
 của Bài học/ 
Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2) 

Hoạt động dạy và học  Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Thảo luận 
nhóm, lập kế 
hoạch can 
thiệp, hỗ trợ 
NCT và gia 
đình NCT hỗ 
trợ chăm sóc 
sktt. 

16 - Hệ thống lại 
kiến thức  
toàn học phần 
- Hướng dẫn ôn 
thi kết thúc học 
phần 

3/0/0 Giải đáp thắc 
mắc của sinh 
viên 

Xem lại toàn 
bộ môn học 
Chuẩn bị các 
câu hỏi để 
trao đổi với 
giảng viên 

A1.1. 
A1.2 

CLO 
1,2, 
3,4, 5 

17 THI CUỐI KỲ  Thi tự luận SV thi tự 
luận 

A3.1. CLO 
1,2,3, 
4, 5 

 8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 
hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Bộ Lao động – thương 
binh và xã hội, Unicef 

2017 Công tác xã hội trong chăm 
sóc sức khỏe tâm thần 

NXB Chính 
trị quốc gia 

Sách, giáo trình tham khảo 

2 Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

2015 Giáo trình Công tác xã hội 
trong chăm sóc sức khỏe tâm 
thần 

NXB Lao 
động – xã 
hội 

3 Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

2015 Giáo trình Quản lý trường 
hợp và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần 

NXB Lao 
động – xã 
hội 

4 Nguyễn Sinh Phúc 2015 Giáo trình Đại cương chăm 
sóc sức khỏe tâm thần  

NXB Lao 
động – xã 
hội 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 
nhật 

1 Tài liệu về sức khỏe www.ebook.edu.vn  
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TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 
nhật 

tâm thần 
9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 
 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở 
TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 
Các phòng học A5, 
B3 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

Phạm Thị Kiều Duyên 
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58/Tiếng anh chuyên ngành Công tác xã hội 
UNIVERSITY OF SICENCE AND 
EDUCATION 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

 FACULTY OF PSYCHOLOGY – 
EDUCATION 

 Independence - Freedom - Happiness 

  
UNDERGRADUATE PROGRAM 

 
Training level: undergraduate     Major:  Social work. Code: 77601011 
Specialization: 

COURSE SYLLABUS 
1. General information 

1.1 Course name (in Vietnamese) Tiếng anh chuyên ngành Công tác 
xã hội 

1.2 Course name (In English) English for Social work program 
1.3 Code: 32021043 
1.4. Number of credits: 2 Credits 
1.5. Time allocation:  

- Theory: 15h 
- Type 1 Practice: 0  
- Type 2 Practice: 15 h 
- Self - study: 90 h  

1.6. Lecturers in charge of the course:  
- Main Lecturer: ThS. Nguyễn Đức Nam  

ducnam@sharevn.org 
- List of co-teaching lecturers: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Nthphuong@ued.udn.vn 
- In charge of  Social work 

1.7. Conditions for taking part in the 
course: 

 

- Prerequisite course(s): No 
- Previous course(s): No  
- Parallel course(s): No 

1.8 Course Type: ☐ Compulsory 
☐ Compulsory elective 

☒ Free elective 
1.9 Knowledge 

☐ General Education    
☐ Fundamental  
☒ Specialized  
☐ Pedagogical skills     
☐ Internship and Thesis     
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2. Course description 

The module provides students with knowledge of English and English for social work. 
Students will learn topics in social work in English such as poverty issues; violence 
issues; Elderly; women; disabilities; gay; HIV; social policy and social security. 
3. Course Objectives 

3.1. General Course Objective 

The module provides students with knowledge of English and English for social work. 
Students will learn topics in social work in English such as poverty issues; violence 
issues; Elderly; women; disabilities; gay; HIV; social policy and social security. 
3.2. Specific Course Objectives (COs) 
CO1. Use information technology, using foreign languages  
CO2. Use communication skills, teamwork skills 
4. Course Learning Outcomes (CLOs) 

After completing the course, students will be able to: 
Course 

Learning 
Outcomes 

(CLOs 

Contents PIs PIs 
level 

CLO1 
Applying basic information technology skills in searching 
specialized documents 

PI5.1 .R,A 

CLO2 Using foreign language software for social work 
(dictionaries, translation...) 

PI5.2 .M,A 

CLO3 Using foreign languages in social work majors PI5.3 .M,A 

CLO4 Organize and supervise effective group work in learning 
activities of the module 

PI6.1 .R 

CLO5 Flexible use of verbal and non-verbal means to develop 
communication skills, teamwork skills in the course 

PI6.2 .R 

5. Matrix of course learning outcomes (CLOs) and program learning outcomes 
(PLOs): 

The level of contribution and support of CLOs to the PLO is specifically determined as 
follows: 

Course 
Learning 
Outcomes 
(CLOs) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

    PI5.1 PI5.2 PI5,3 PI6.1 PI6.2   

CLO1     .R,A       

CLO2      .M,A .     

CLO3       M,A     

CLO4        .R    

CLO5         .R   
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6. Course assessment  
6.1. Methods and forms of testing - assessment of the course 
Student learning outcomes are assessed by the following components: formative 
assessment, mid-term assessment, end-of-term assessment, and other assessment 
activities. 
 

Assessmen
t 

Componen
t 

Assessment 
forms 

Assessment 
methods 

Rubric's 
Criterion 

Assessmen
t forms 
Weight 

 (%) 

Assess
ment 

compo
nents 

Weight 
(%) 

CLO 

A1. 
Formative 
Assessmen
t 
 

A1.1. Time 
Attend 
compulsory 
classes. 
 

P1.1. Daily 
attendance 
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,5 

A1.2. Group 
actitities 
Proactivity in all 
lesson, 
preparation and 
participation in 
activities during 
class time 

P1.2. Evaluation 
of 
lecturers/students  

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5 

A1.3. Group 
actitities 

P2.1.Dedication R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3,4,5 P2.2.Attitude to 

participate in groups 
(Group cooperation) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Delivered 
product quality 

W2.3 
50% 

P2.4.Speaking 
presentation 

W2.4 20% 

A2. Mid-
term 
assessment 

A2.1. Essay P3.1. Form and 
grammar 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO1,2 

P3.2. Content R4.2 W3.2.  
90% 

A3. End of 
term 
assessment 

A3.1 Questions 
and Answers 

P5.1. Answer the 
question 

R5.1 
 

W4.1. 
80% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,2,4,5 

P5.2. Style and 
language of 
presentation 

R5.2 W4.2.  
20% 
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6.2. Student’s tasks 
 Students have to perform the following tasks: 
- Attending at least 80% of the lessons of the course; 
- Participating in group work activities as prescribed by the course; 
- Self-studying the problems assigned by the lecturer outside the class time; 
- Completing all course assessment forms. 
 
7. Lesson plan and content 

Week/ 
Session 
(2 periods/ 
session) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theory
/ Type 
1 
Practice 
/ Type 
2 
Practice
) 

Teaching and learning 
activities 

Asse
ssme
nt 
form 

CLO
s Teaching 

methods 
Assessment 

form 

1 What is social 
work? 
 
 

1/0/1 Present 
Introductio
n to the 
subject 
 

Learning 
through reading 
Participate in 
discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document1 
(p44-55) 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

2 Disability 1/0/1 Present 
Introductio
n to the 
subject 
 

Learning 
through reading 
Participate in 
discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document1 
(p15-25) 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

3 Social worker 
help People 
with disabilities 
 overcome 
chalenges 

1/0/1 Present 
Introductio
n to the 
subject 
 

Join the 
discussion with 
the teacher and 
friends 
Read the 
document (79-
105) 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

4 Children with 
autistic 
spectrum 

1/0/1 Present 
Introductio
n to the 

Learning 
through reading 
Participate in 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  

CLO 
1, 2 
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Week/ 
Session 
(2 periods/ 
session) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theory
/ Type 
1 
Practice 
/ Type 
2 
Practice
) 

Teaching and learning 
activities 

Asse
ssme
nt 
form 

CLO
s 

disorder subject 
 

discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document1, 66-
84 

 

5 Special features 
in the 
development of 
children with 
autistic 
spectrum 
disorder  

1/0/1 Present 
Introductio
n to the 
subject 
 

 A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

6 Mental health 1/0/1 Present 
Introductio
n to the 
subject 
 

Learning 
through reading 
Participate in 
discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document 
80-95 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

7 Gender-
equality 

1/0/1 Present Join the 
discussion with 
the teacher and 
friends 
Read the article 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

8 Health care 1/0/1 Present 
Introductio
n to the 
subject 
 

Learning 
through reading 
Participate in 
discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document 
80-95  

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

9 Exam    A2 CLO
1,2 

10 Social work in 
schools 

1/0/1 Introductio
n to the 
subject 

Learning 
through reading 
Participate in 
discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 
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Week/ 
Session 
(2 periods/ 
session) 

Detailed 
content of the 
Lesson / 
chapter 

No. of 
periods 
(Theory
/ Type 
1 
Practice 
/ Type 
2 
Practice
) 

Teaching and learning 
activities 

Asse
ssme
nt 
form 

CLO
s 

91-102 
11 Poverty  1/0/1 Introductio

n to the 
subject 
Present 
 

Learning 
through reading 
Participate in 
discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document 
103-116 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

12 How Social 
Workers Help 
Women Living 
in Poverty 

1/0/1 Present Learning 
through reading 
Participate in 
discussions 
with teachers 
and friends 
Reading 
document 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

13 Social work in 
hospital and 
medical center 

1/0/1 Introductio
n to the 
subject 

Join the 
discussion with 
the teacher and 
friends 
Read the article 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

14 Age 
discrimination 

1/0/1 Present Join the 
discussion with 
the teacher and 
friends 
Read the article 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

15 Social work 
practice in 
community 
development 

1/0/1 Introductio
n to the 
subject 

Join the 
discussion with 
the teacher and 
friends 
Read the article 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

16 Review all the 
topics 

1/0/1  Join the 
discussion with 
the teacher and 
friends 
Read the article 

A1.1, 
A1.2 
A1.3  
 

CLO 
1, 2 

17 Exam    A3 CLO
1,2 

 
8. Learning materials 
8.1. Books, textbooks, reference materials 
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No. Author 
Publishing 

year 
Title of book, textbook, 

title of article, document 

Publishing 
house, 
journal 
/place of 

publication 
Books, lectures, main textbooks 
1 Jessica Gladden et al. 2021 Introduction to Social Work Ferris State 

University 

2 Ronald Yesudhasm 
Malarm, P.V. 
Laavanya 

 Social Work. An 
Introductory Text Book 

 

8.2. List of website addresses for references 
No. Contents Website Update date  

1 What is social work https://www.ifsw.org/what-is-social-
work/global-definition-of-social-work/  

2 
An introduction to 
social work 

 

https://www.open.edu/openlearn/health-
sports-psychology/social-care-social-
work/introduction-social-work/content-
section-0?intro=1 

 

9. Facilities  

No 
Classroom, lecture 

hall, laboratory, 
practice room… 

Equipment, tool, software…   
For 

Content/Chapter Item Quantity 

 Room B3, A6 Mic, Projject,...  Fuull time 
 
 Da Nang, … 

Dean 
 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Head of Division 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Lecturer 
 
 

  
Nguyễn Đức Nam 



 
590 

59/ Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán người 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Công tác xã hội với người di cư và 
nạn nhân buôn bán người 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social Work for Migrants and 
Victims of Trafficking 

1.3 Mã học phần: 32021040 
1.4. Số tín chỉ: 2TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 1 TC (15 tiết)  
- Bài tập/Thảo luận: 1 TC (15 tiết) 
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 TC (0 tiết)  
- Tự học: 60 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Hà Văn Hoàng 

(E-mail: hvhoang@ued.udn.vn)  
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

(Email: ptkduyen@ued.udn.vn) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội  

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  
- Học phần tiên quyết: Không 
- Học phần học trước: Không 
- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    
☐ Tự chọn bắt buộc 
☒ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    
☐ Kiến thức Cơ sở ngành 
☒ Kiến thức Chuyên ngành     
☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     
☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
 



 
591 

2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán người đề cập đến 

những nội dung cơ bản về sự hình thành và phát triển, khái niệm, đối tượng, mục tiêu, 
vai trò, chức năng, cơ sở lý luận của Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn 
bán người; thực trạng di cư và nạn nhân buôn bán người và những vấn đề đặt ra; các 
hoạt động của công tác xã hội trong trợ giúp người di cư và nạn nhân buôn bán người. 
3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác xã hội với 

người di cư và nạn nhân buôn bán người cũng như hình thành năng lực nhận diện, xây 
dựng kế hoạch, thực hiện, lượng giá các vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm người di cư 
và nạn nhân buôn bán người trên cơ sở vận dụng các mô hình, phương pháp và kỹ 
năng công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán người 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
- CO1: Có kiến thức chung về Công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn 

bán người: lịch sử hình thành và phát triển, khái niệm, đối tượng, mục đích, chức 
năng, vai trò, giá trị định hướng, cơ sở lý luận của Công tác xã hội với người di cư và 
nạn nhân buôn bán người 

- CO2: Có kỹ năng nhận diện và đánh giá vấn đề di cư và nạn nhân buôn bán 
người, kỹ năng can thiệp công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán người 

- CO3: Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện  
- CO4: Có thái độ ứng xử phù hợp và tuân thủ đạo đức nghề khi thực hiện can thiệp 

công thiệp công tác xã hội với người di cư và nạn nhân buôn bán người 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ 

của PIs 

CLO1 Đánh giá được thực trạng người di cư và nạn nhân buôn bán 
người trên thế giới và ở Việt Nam 

PI1.2 
PI3.1 

R 
R,A 

CLO2 Xây dựng được kế hoạch can thiệp công tác xã hội cho người 
di cư và nạn nhân buôn bán người 

PI3.2 
 

R 

CLO3 
Tổ chức thực hiện các hoạt động được xây dựng trong kế 
hoạch can thiệp công tác xã hội cho người di cư và nạn nhân 
buôn bán người 

PI3.3 
PI4.1 
PI4.2 

R 
R 
R 

CLO4 Lượng giá được quá trình can thiệp công tác xã hội với người 
di cư và nạn nhân buôn bán người 

PI3.4 R 

CLO5 Ứng xử phù hợp khi thực hiện can thiệp công tác xã hội với 
người di cư và nạn nhân buôn bán người 

PI8.1 R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
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Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 
PIs 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PI1.2  PI3.1 PI3.2 PI3.
3 

PI3.
4 

PI4.1 PI4.2     

CLO1 R  R,A          

CLO2    R         

CLO3     R  R R     

CLO4      R       

CLO5            R 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 
trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1. Thời gian 
tham dự buổi học 
bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 
theo buổi học  
 

R1 
 

W1.1 
50% 

 
 
 
 

W1 
0.1 

CLO 
1,2,3,4,5 

A1.2. Tính chủ 
động, mức độ 
tích cực 
chuẩn bị bài và 
tham gia các 
hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá của 
giảng viên/SV  
 

W1.2 
50% 

CLO 
1, 2,3,4,5 

A1.3. Bài tập 
nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 
0.1 

CLO 
1, 2,3,4,5 P2.2.Thái độ tham 

gia nhóm (Hợp tác 
nhóm) 

W2.2. 
20% 

P2.3. Chất lượng 
sản phẩm giao nộp 

W2.3 
50% 

P2.4.Trình bày nói W2.4 20% 
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A2. Đánh 
giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức và 
văn phạm 

R4.1 
 

W3.1. 
10% 

W3 
0.3 

CLO1,2 

P3.2. Nội dung bài 
viết 

R4.2 W3.2.  
90% 

A3. Đánh 
giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P4.1. Hình thức và 
văn phạm 

R4.1 
 

W4.1. 
10% 

W4. 
0.5 

CLO 
1,2,4,5 

P4.2. Nội dung bài 
viết 

R4.2 W4.2.  
90% 

 
6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 
  

Tuần/ 
Buổi 
(3 tiết/ 
tuần) 

Nội dung chi tiết của Bài 
học/Chương 

Số tiết 
(LT/ 
THL1 
/THL2
) 

Hoạt động dạy và 
học 

Bài 
đánh 
giá 

CĐR học 
phần liên 
quan Phương 

pháp 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp 

học tập 

1 Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ  
VÀ NẠN NHÂN BUÔN 
BÁN NGƯỜI 
1.1. Sự hình thành và phát 
triển công tác xã hội với 
người di cư và nạn nhân buôn 
bán người 
1.1.1. Công tác xã hội với 
người di cư và nạn nhân buôn 
bán người trên thế giới 
1.1.2. Công tác xã hội với 
người di cư và nạn nhân buôn 
bán người ở Việt Nam 
1.2. Khái niệm công tác xã 
hội với người di cư và nạn 
nhân buôn bán người 
1.2.1. Khái niệm công tác xã 
hội với người di cư 
1.2.2. Khái niệm công tác xã 
hội với nạn nhân buôn bán 
người 

2/0/0 Thuyết 
trình 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu 
số 1  
(tr. 2-
10) 
 

A1.1 
A1.2 

CLO 1,5 
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2 Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ  
VÀ NẠN NHÂN BUÔN 
BÁN NGƯỜI 
1.3. Vai trò, chức năng của 
công tác xã hội với người di 
cư và nạn nhân buôn bán 
người 
1.3.1. Vai trò, chức năng của 
công tác xã hội với người di 
cư và nạn nhân buôn bán 
người 
1.3.2. Vai trò, chức năng của 
công tác xã hội với nạn nhân 
buôn bán người 
1.4. Mục tiêu, đối tượng 
nghiên cứu của công tác xã 
hội với người di cư và nạn 
nhân buôn bán người 
1.4.1. Mục tiêu, đối tượng 
nghiên cứu của công tác xã 
hội với người di cư  
1.4.2. Mục tiêu, đối tượng 
nghiên cứu của công tác xã 
hội với nạn nhân buôn bán 
người 

1/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo 
luận 
 

Thảo 
luận 
 
Tài liệu 
số 1  
(tr. 13-
15) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 

CLO 1,5 

3 Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
1.5. Các giá trị định hướng 
của công tác xã hội với người 
di cư và nạn nhân buôn bán 
người 
1.5.1. Các giá trị định hướng 
của công tác xã hội với người 
di cư  
1.5.2. Các giá trị định hướng 
của công tác xã hội với nạn 
nhân buôn bán người 
 

2/0/0 Thuyết 
trình 

 
Công 
não 

 
 

Công 
não 
 
Tài liệu 
số 1  
(tr. 15-
22) 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 1,5 

4 Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ 
CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
1.6. Nhân viên công tác xã 
hội với người di cư và nạn 
nhân buôn bán người 
1.6.1. Nhân viên công tác xã 

1/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo 
luận 

 
 

Thảo 
luận 
Tài liệu 
số 1  
(tr. 15-
22) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 1,5 
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hội với người di cư  
1.6.2. Nhân viên công tác xã 
hội với nạn nhân buôn bán 
người 

5 Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI, THỰC TRẠNG 
VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ BUÔN 
BÁN NGƯỜI 
2.1. Cơ sở lý luận của công 
tác xã hội với người di cư và 
nạn nhân buôn bán người 
2.1.1. Một số lý thuyết cơ bản 
ứng dụng trong công tác xã 
hội với người di cư và nạn 
nhân buôn bán người 

2/0/0 Thuyết 
trình 

 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu 
số 3 
(tr. 162-
220) 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO 
1,2,5 

6 Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI, THỰC TRẠNG 
VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ BUÔN 
BÁN NGƯỜI 
2.1. Cơ sở lý luận của công 
tác xã hội với người di cư và 
nạn nhân buôn bán người 
2.1.2. Cơ sở pháp lý của công 
tác xã hội với người di cư và 
nạn nhân buôn bán người 

2/0/0 Thuyết 
trình 

 
Phát vấn 

Trả lời 
 
Tài liệu 
số 1(tr. 
46-66) 
Tài liệu 
số 4,5 
 
 

A1.1 
A1.2 
 

CLO1,2,5 

7 Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI, THỰC TRẠNG 
VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ BUÔN 
BÁN NGƯỜI 
2.2. Thực trạng vấn đề di cư 
và buôn bán người và những 
vấn đề đặt ra  
2.2.1. Thực trạng di cư và 
những vấn đề đặt ra 

1/1/0 Thuyết 
trình 

 
Thảo 
luận 

Thảo 
luận  
Tài liệu 
số 1 
(từ tr. 6-
10; 27-
38) 
Tài liệu 
số 4 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
1,2,5 

8 KIỂM TRA GIỮA KỲ   Tự luận A2.1 CLO1 
9 Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI, THỰC TRẠNG 
VẤN ĐỀ DI CƯ VÀ BUÔN 
BÁN NGƯỜI 
2.2. Thực trạng di cư và buôn 

1/1/0 Thuyết 
trình 

 
Thảo 
luận 

Thảo 
luận 
  
Tài liệu 
số 1 (từ 
tr. 19-
26; 38-

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
1,2,5 
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bán người và những vấn đề 
đặt ra  
2.2.2. Thực trạng buôn bán 
người và những vấn đề đặt ra 

45) 
 

10 Chương 3. HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
3.1. Hoạt động trợ giúp công 
tác xã hội với người di cư 
3.1.1. Can thiệp giải quyết các 
vấn đề gặp phải của người di 
cư 

1/1/0 Thuyết 
trình 

 
Thảo 
luận 

Thảo 
luận 
  
Tài liệu 
số 1 (từ 
tr. 67-
70) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
2,3,4,5 

11 Chương 3. HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
3.1. Hoạt động trợ giúp công 
tác xã hội với người di cư 
3.1.1. Can thiệp giải quyết các 
vấn đề gặp phải của người di 
cư (tiếp theo) 

0/2/0 Thảo 
luận 
 

Thảo 
luận 
 
Tài liệu 
số 1 (từ 
tr. 67-
70); 
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
2,3,4,5 

12 Chương 3. HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
3.1. Hoạt động trợ giúp công 
tác xã hội với người di cư 
3.1.2. Kiến nghị, vận động 
chính sách 
3.1.3. Hỗ trợ các nhóm nguy 
cơ 

1/1/0 Thuyết 
trình 
Thảo 
luận 
 

Thuyết 
trình 
Thảo 
luận 
Tài liệu 
số 1 (tr. 
70-73) 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO22,3,
4,5 

13 Chương 3. HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
3.1. Hoạt động trợ giúp công 
tác xã hội với người di cư 
3.1.4. Truyền thông nâng cao 
nhận thức cộng đồng về di cư 
an toàn và phòng tránh những 
rủi ro trong di cư 

0/2/0 Thảo 
luận 
 

Thảo 
luận 
 
Tài liệu 
số 1 (từ 
tr. 73-
75); 
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
2,3,4,5 

14 Chương 3. HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 

1/1/0 Thuyết 
trình 

Thuyết 
trình 

A1.1 
A1.2 
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VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
3.2. Hoạt động trợ giúp công 
tác xã hội với nạn nhân buôn 
bán người 
3.2.1. Can thiệp hỗ trợ nạn 
nhân bị buôn bán trở về tái 
hòa nhập cộng đồng 

Thảo 
luận 
 

Thảo 
luận 
 
Tài liệu 
số 1 (từ 
tr. 75-
81) 
 

A1.3 
 

15 Chương 3. HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
3.2. Hoạt động trợ giúp công 
tác xã hội với nạn nhân buôn 
bán người 
3.2.2. Hỗ trợ các nhóm nguy 
cơ 

0/2/0 Thảo 
luận 
 

Thảo 
luận 
 
Tài liệu 
số 1 (tr. 
81-82); 
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
2,3,4,5 

16 Chương 3. HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI NGƯỜI DI CƯ VÀ 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
NGƯỜI 
3.2. Hoạt động trợ giúp công 
tác xã hội với nạn nhân buôn 
bán người 
3.2.3. Truyền thông nâng cao 
nhận thức cộng đồng về 
phòng chống buôn bán người 

0/2/0 Thảo 
luận 
 

Thảo 
luận 
 
Tài liệu 
số 1 (từ 
82-83); 
 
 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
 

CLO 
2,3,4,5 

17 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN   Tự luận A3.1 CLO 
1,2,3,4,5 

 
8. Học liệu 
 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 

Sách, bài giảng, giáo trình chính 
1  Nguyễn Hiệp Thương  2012 Công tác xã hội với người di 

cư và nạn nhân buôn bán 
người 

Trường Đại 
học Sư phạm 
Hà Nội 

Tài liệu tham khảo 
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TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
2 David Trees, Vũ Phạm 

Thị Nguyên Thanh, 
Trần Ban Hùng  

 Báo cáo đánh giá các mô hình 
hỗ trợ tái hòa nhập cho các 
nạn nhân của nạn mua bán 
người  

Hà Nội 

3 Nguyễn Hồi Loan, 
Nguyễn Thị Kim Hoa 
(đồng chủ biên) 

2015 Giáo trình Công tác xã hội 
đại cương 

NXB Đại 
học Quốc 
gia Hà Nội 

4 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2020 Luật Cư trú Hà Nội 

5 Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam 

2011 Luật Phòng, chống mua bán 
người 

Hà Nội 

6 Tổng cục thống kê, 
Quỹ dân dố Liên hợp 
quốc 

2016 Điều tra di cư nội địa quốc 
gia 2015: Các kết quả chủ 
yếu” 

NXB Thông 
tấn 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Công tác xã hội với người di cư 
và nạn nhân bị buôn bán người 

https://congtacxahoi.com.vn/ 10/7/2021 

2 
Social Work for Migrants and 
Victims of Trafficking 

https://www.ifsw.org/ 12/7/2021 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội 
dung Bài 

học/Chương  
Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

1 

Các phòng học A5, B3, 
A6 
Phòng thực hành A5-
308 

-Máy tính, máy chiếu, 
loa 
- Giấy A0, A4, bút dạ, 
băng keo 

01 
 

 Tất cả các bài học 

 
 Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Trưởng khoa 
 

 
TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 

 
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 

 
TS. Hà Văn Hoàng 
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60/ Thực tập tốt nghiệp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 
   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Thực tập tốt nghiệp 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Graduation internship  
1.3 Mã học phần: 30361847 
1.4. Số tín chỉ: 6TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 tiết  
- Bài tập/Thảo luận: 0 tiết 
- Thực hành/Thí nghiệm: 240 tiết  
- Tự học: 480 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

(nthphuong@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên  

(ptkduyen@ued.udn.vn) 
TS. Hà Văn Hoàng 
(hvhoang@ued.udn.vn) 
TS. Lê Thị Lâm 
(ltlam@ued.udn.vn) 
ThS. Bùi Đình Tuân 
(bdtuan@ued.udn.vn) 
ThS. Trịnh Thị Nguyệt 
(ttnguyet@ued.udn.vn) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Nhập môn CTXH, CTXH với cá 
nhân, CTXH với nhóm, Phát triển 
cộng đồng, An sinh xã hội, Chính 
sách xã hội, phương pháp nghiên cứu 
khoa học trong công tác xã hội. 
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- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:  

1.8 Loại học phần: ☒ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     
1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☒ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần “Thực tập tốt nghiệp” là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức thực 
tập và khóa luận trong chương trình đào tạo ngành công tác xã hội. Học phần thực tập 
tốt nghiệp gồm hai phần: Phần làm việc trên lớp và tại cộng đồng/cơ sở. Nội dung trên 
lớp bao gồm: nội quy, quy định, kế hoạch, lựa chọn địa điểm… và phần đánh giá tổng 
kết khi kết thúc thực tập. Nội dung tại cơ sở thực tập là quá trình hội nhập vào cộng 
đồng và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội. 

3. Mục tiêu học phần 
3.1. Mục tiêu chung 

Học phần giúp sinh viên củng cố, mở rộng hệ thống tri thức ngành công tác xã hội 
đã học; đồng thời giúp sinh viên có được sự trải nghiệm thực tế về các hoạt động có 
liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai tại các cơ quan, tổ chức xã hội, các tổ chức 
NGOs... với các nhóm đối tượng xã hội khác nhau, các vấn đề xã hội khác nhau. Qua 
đó, sinh viên có sự hiểu biết sâu rộng hơn về nghề nghiệp của ngành công tác xã hội, 
có thái độ nghề nghiệp tích cực và hướng tới nghề nghiệp phù hợp, góp phần hoàn 
thiện nhân cách nghề nghiệp. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 
CO 1: Vận dụng được những kiến thức cơ bản của công tác xã hội để thực 

hiện các hoạt động thực tập nhận thức nghề nghiệp tại các cơ sở xã hội. 
CO 2: Vận dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt vấn đề; kỹ 

năng quan sát, kỹ năng phản biện, phê phán, kỹ năng làm việc nhóm; có khả năng sử 
dụng CNTT cơ bản. Phát triển kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ, quan sát, thu 
thập thông tin, kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

CO 3: Có khả năng vận dụng được một số kỹ năng g ở mức căn bản như kỹ 
năng thiết lập quan hệ, thâm nhập tổ chức, hòa nhập cộng đồng, truyền thông, làm việc 
nhóm và lắng nghe để đánh giá các vấn đề công tác xã hội cụ thể. 
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CO 4: Rèn luyện tính nghiêm túc, yêu nghề trong loại hình học tập nghiên cứu 
thực tiễn.  

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn đầu 
ra (CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức độ đánh 

giá của PIs 

CLO 1 
 Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 
trong thực tập tốt nghiệp ngành công tác xã hội 

PI2.1 
PI2.2 
PI2.3 
PI2.4 

M,A 
M,A 
M,A 
M,A 

CLO 2 

Thực hiện các hoạt động thực hành trong thực 
tập tốt nghiệp ngành công tác xã hội giúp cá 
nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng nâng cao 
năng lực giả 

PI3.1 
PI3.2 
PI3.3 
PI3.4 

M,A 
M,A 
M 
M 

CLO 3 
Thực hiện biện hộ, vận động chính sách, kết nối 
nguồn lực trong thực tập tốt nghiệp để nâng cao 
năng lực cho cá nhân, nhóm, cộng đồng 

PI4.1 
PI4.2 
PI4.3 

R 
M,A 
M 

CLO 4 
Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại 
ngữ trong hoạt thực tập tốt nghiệp. 

PI5.1 
PI5.2 
PI5.3 

M,A 
M,A 
R,A 

CLO 5 Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo; năng lực 
giải quyết vấn đề phức tạp trong thực tập tốt 
nghiệp. 

PI7.1 
PI7.2 
PI7.3 

M,A 
M,A 
R,A 

CLO 6 Thực hiện quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội; 
phát triển bản thân; tham gia phục vụ cộng đồng và 
tinh thần khởi nghiệp. 

PI8.1 
PI8.2 
PI8.4 

R 
R,A 
R,A 

 
5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và 

điền A vào ô tương ứng 
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Chuẩn 
đầu ra 

học 
phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 
PLO7 PLO8 

 PI2.1 PI2.2 PI2.3 PI2.4 PI3.1 PI3.2 PI3.3 PI3.4 PI4.1 PI4.2 PI4.3 PI5.1 PI5.2 PI5.3  PI7.1 PI7.2 PI7.3 PI8.1 PI8.2 PI8.4 

CLO 1  M,A M,A M,A M,A                  

CLO 2      M,A M,A M M              

CLO 3          R M,A M           

CLO 4             M,A M,A R,A        

CLO 5                 M,A M,A R,A    

CLO 6                    R R,A R,A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Thời

 gian 

tham dự buổi 

học bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh 

theo buổi học  

 

R1 

 

W1.1 

50% 

 

 

 

 

W1 

0.1 

CLO 

1,2,3,4,5 

A1.2. Tính 

chủ động, 

mức độ tích

 cực 

chuẩn bị bài 

và tham gia 

các hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá của 

giảng viên/SV  

 

W1.2 

50% 

CLO 

1, 2,3, 

4,5,6 

A1.3. Bài tập 

nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 

0.1 

CLO 

1, 2,3, 

4,5,6 

P2.2.Thái độ tham 

gia nhóm (Hợp tác 

nhóm) 

W2.2. 

20% 

P2.3. Chất lượng 

sản phẩm giao nộp 

W2.3 

50% 

P2.4.Trình bày nói W2.4 20% 

A2. Đánh 

giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức và 

văn phạm 

R8.1 

 

W3.1. 

40% 

W3 

0.3 

CLO 

1,2,3,4 

 P3.2. Nội dung bài 

viết 

R8.2 W3.2.  

60% 

A3. Đánh 

giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P4.1. Nội dung R6.1 

 

W4.1. 

70% 

W4. 

0.5 

CLO 

1,2,3 

4,5,6 R4.2. Trình bày 

báo cáo rõ ràng 

R6.2 W4.2.  

20% 

R4.3.Trả lời câu hỏi 

đầy đủ, đúng, 

thuyết phục 

R6.3 W4.3.  

10% 



 

 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 

- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 

- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 

- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 

 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/ 

THL1/ 

THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

liên 

quan 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Phương 

pháp học tập 

1 Phần 1: HOẠT 

ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 

ĐÀO TẠO TRƯỚC 

KHI ĐI THỰC TẬP 

TỐT NGHIỆP CTXH 

 

1.1 Phổ biến kế hoạch 

tham quan thực tập tốt 

nghiệp 

1.2. Hướng dẫn viết báo 

cáo thực tập tốt nghiệp 

0/0/0 Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

- Lắng nghe  

- Nghiên 

cứu kỹ kế 

hoạch, các 

biểu mẫu 

cần dùng 

trong quá 

trình thực 

tế 

- Trao đổi 

với giảng 

viên/ sinh 

viên 

A1.1, 

A1.2  

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

2 Phần 2: HOẠT 

ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 

THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP 

2.1. Tìm hiểu về cơ sở 

thực tập 

2.2. Tìm hiểu đối tượng 

về đối tượng, SV muốn 

thực tập. 

 

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

Lắng nghe, 

ghi chép cẩn 

thận 

Trao đổi tại 

các cơ sở 

Quan sát các 

hoạt động 

diễn ra tại 

các cơ sở. 

Tham gia 

các hoạt 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

nghiệp 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

A1.1, 

A2.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 



 

Tuần/ 

Buổi 

 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/ 

THL1/ 

THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

liên 

quan 

3 2.2. Triển khai thực 

hiện các công việc 

chuyên môn theo vị trí 

công việc được phân 

công tại cơ sở thực tập 

2.3. Lên kế hoạch tiếp 

cận và hỗ trợ đối tượng 

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

Tham gia 

các hoạt 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

nghiệp 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

A1.1, 

A2.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

4 2.4. Đánh giá các vấn 

đề của đối tượng 

2.5. Lên kế hoạch hỗ trợ 

đối tượng  

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

Tham gia 

các hoạt 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

nghiệp 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

A1.1, 

A2.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

5 2.6. Triển khai kế hoạch 

hỗ trợ đối tượng 

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

Tham gia 

các hoạt 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

nghiệp 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

A1.1, 

A2.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

6 2.6. Triển khai kế hoạch 

hỗ trợ đối tượng (tt) 

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

Tham gia 

các hoạt 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

nghiệp 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

A1.1, 

A2.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

7 2.6. Triển khai kế hoạch 

hỗ trợ đối tượng (tt) 

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

Tham gia 

các hoạt 

A1.1, 

A2.1 

CLO 

1, 2, 



 

Tuần/ 

Buổi 

 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/ 

THL1/ 

THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

liên 

quan 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

nghiệp 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

 3,4,5,6 

8 2.8. Lượng giá quá trình 

làm việc với đối tượng 

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

Tham gia 

các hoạt 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

nghiệp 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

A1.1, 

A2.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

9 2.9 Kết thúc các công 

việc ở cơ sở thực tập 

theo thời gian quy định 

0/0/30 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Theo dõi, 

giám sát 

Tổng kết và 

chia tay cơ 

sở 

Báo cáo với 

giảng viên 

hướng dẫn  

A1.1, 

A2.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

10 Phần 3: HOẠT ĐỘNG 

SAU THỰC TẬP      

3.1. Tổng kết, rút kinh 

nghiệm về đợt thực tập 

tốt nghiệp 

3.1.1. Sinh viên trao 

đổi, chia sẻ về đợt thực 

tập 

3.1.2. Giảng viên tổng 

kết, nhận xét và rút kinh 

nghiệm 

3.2. Nộp báo cáo thực 

tập tốt nghiệp 

3.3. Sinh viên báo cáo 

thực tập tốt nghiệp 

0/0/0 Vấn đáp Viết bài thu 

hoạch 

Trao đổi ý 

kiến, kinh 

nghiệm về 

đợt thực tế 

Đề xuất với 

Khoa, 

trường 

A3.1 

 

CLO 

1, 2, 

3,4,5,6 

 

 

 



 

8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Khoa Tâm lý – giáo 

dục, Trường Đại học 

Sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng 

2019 Sổ tay thực hành công tác xã 

hội 

(lưu hành nội bộ)  

 

2 Trần Đình Tuấn  2010 Công tác xã hội - Lý thuyết và 

thực hành 
NXB 

ĐHQG Hà 

Nội 

Sách, giáo trình tham khảo 
1 Nguyễn Thị Kim Hoa 

(chủ biên) 

2012 Sổ tay công tác xã hội NXB ĐH 

Quốc gia 

Hà Nội 

2 Nguyễn Hồi Loan – 

Nguyễn Thị Kim Hoa  
 

2015 Giáo trình Công tác xã hội đại 

cương 
NXB 

ĐHQG Hà 

Nội 

 
8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 
    

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  

Tên thiết bị, dụng cụ, 
phần mềm,… 

Số 
lượng 

1 Giảng đường B3 Loa, máy chiếu 1 Phần 1, 3 

2 Cơ sở thực tập    Phần 2 

 Đà Nẵng, ngày 23 tháng 7 năm 2021 
Trưởng khoa 

 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Trình độ đào tạo: Đại học   Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 

Chuyên ngành: Công tác xã hội 

   
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 
1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Khoá luận tốt nghiệp 
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Graduation thesis 
1.3 Mã học phần: 30361338 

1.4. Số tín chỉ: 6TC 

1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 TC (0 tiết)  

- Bài tập/Thảo luận: 0TC (0 tiết) 

- Thực hành/Thí nghiệm: 6 TC (90 tiết)  

- Tự học: 135 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính: Bộ môn CTXH  

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Nthphuong@ued.udn.vn ThS. Phạm 

Thị Kiều Duyên 

Ptkduyen@ued.udn.vn 

TS. Lê Thị Lâm 

Ltlam@ued.udn.vn 

TS. Hà Văn Hoàng 

Hvhoang@ued.udn.vn 

ThS. Bùi Đình Tuân  

Bdtuan@ued.udn.vn 

ThS. Trịnh Thị Nguyệt 

Ttnguyet@ued.udn.vn 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Nhập môn CTXH, CTXH với cá 

nhân, CTXH với nhóm, Phát triển 

cộng đồng, An sinh xã hội, Chính 



 

sách xã hội, phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong công tác xã hội. 

- Học phần học trước: Không  

- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    

☐ Tự chọn bắt buộc 

☒ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức ☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☐ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☒ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
1. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần “Khoá luận tốt nghiệp” là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức thực 

tập và khóa luận trong chương trình đào tạo ngành công tác xã hội. Học phần 

khoá luận tốt nghiệp gồm hai phần: Phần làm việc trên lớp và tại cộng đồng/cơ sở. 

Nội dung trên lớp bao gồm: nội quy, quy định, kế hoạch, lựa chọn địa điểm… và 

phần đánh giá tổng kết khi kết thúc thực tập. Nội dung tại cơ sở thực tập là quá 

trình hội nhập vào cộng đồng và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội. 

2. Mục tiêu học phần 
3.1.Mục tiêu chung 

Học phần giúp sinh viên củng cố, mở rộng hệ thống tri thức ngành công tác xã hội 

đã học; đồng thời giúp sinh viên có được sự trải nghiệm thực tế về các hoạt động 

có liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai tại các cơ quan, tổ chức xã hội, các 

tổ chức NGOs... với các nhóm đối tượng xã hội khác nhau, các vấn đề xã hội khác 

nhau. Qua đó, sinh viên có sự hiểu biết sâu rộng hơn về nghề nghiệp của ngành 

công tác xã hội, có thái độ nghề nghiệp tích cực và hướng tới nghề nghiệp phù 

hợp, góp phần hoàn thiện nhân cách nghề nghiệp. 
3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong khoá luận tốt nghiệp 

ngành công tác xã hội 

CO2. Thực hiện các hoạt động thực hành trong thực hiện khoá luận tốt nghiệp 

ngành công tác xã hội giúp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng nâng cao năng 

lực giải quyết vấn đề 

CO3: Thực hiện biện hộ, vận động chính sách, kết nối nguồn lực trong khoá luận tốt 

nghiệp để nâng cao năng lực cho cá nhân, nhóm, cộng đồng 

CO4: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động xây dựng 

và quản lý dự án 



 

CO5: Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo; năng lực giải quyết vấn đề phức tạp 

trong khoá luận tốt nghiệp 

CO6: Thực hiện quy tắc đạo đức nghề công tác xã hội; phát triển bản thân; tham gia 

phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp 

 
4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs 
Mức 

độ của 
PIs 

CLO1 

Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong khoá luận 

tốt nghiệp ngành công tác xã hội, Thiết kế và lựa chọn được các 

công cụ nghiên cứu; Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng 

ngoại ngữ để tìm kiếm tài liệu 

PI2.1 
PI2.2 
PI5.1 

PI5.3 

.M,A 

.M,A 

.R,A 
.R,A 

CLO2 

Đánh giá được thực trạng vấn đề của cá nhân, gia đình, nhóm và 

cộng đồng; đưa ra các lập luận logic, thuyết phục; tư duy phản 

biện, sáng tạo trong hỗ trợ thân chủ  

PI2.3 
PI3.1 
PI3.2 
PI7.1 

PI7.2 

.M,A 

.R,A 

.R,A 

.R 
.R 

CLO3 

Đưa ra được khuyến nghị; đề xuất được biện pháp đa diện; tổ 

chức thực hiện kế hoạch can thiệp và lượng giá được để giải 

quyết vấn đề cho thân chủ 

PI2.4 
PI3.3 
PI3.4 
PI7.3 

.M,A 

.R,A 

.R,A 
.R 

CLO4 
Thực hiện được các hành vi ứng xủ phù hợp với đạo đức nghề 

nghiệp  

PI8.1 .R 

CLO5 
Hình thành được ý tưởng khởi nghiệp trong quá trình thực hiện 

khoá luận  

PI8.3 .R 

 
 



 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 
 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 PI2.1 PI2.2 PI2.3 PI2.4 PL3.1 PLI3.2 PLI3.3 PLI3.4  PI5.1 PI5.3  PI7.1 PI7.2 PI7.3 PI8.1 PI8.2 

CLO1  .M,A .M,A        .R,A .R,A       

CLO2    .M,A  .R,A .R,A       .R .R    

CLO3     .M,A   .R,A .R,A       .R   

CLO4                 .R  

CLO5                  .R 



 

6. Đánh giá học phần  
6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá 

trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp đánh 
giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Thời

 gian 

tham dự buổi 

học bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh theo 

buổi học  

 

R1 

 

W1.1 

50% 

 

 

 

 

W1 

0.1 

CLO 

1,2,3,4,5 

A1.2. Tính 

chủ động, 

mức độ tích

 cực 

chuẩn bị bài 

và tham gia 

các hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá của 

giảng viên/SV  

 

W1.2 

50% 

CLO 

1, 2,3,4,5 

A1.3. Bài tập 

nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 

0.1 

CLO 

1, 2,3,4,5 
P2.2.Thái độ tham 

gia nhóm (Hợp tác 

nhóm) 

W2.2. 

20% 

P2.3. Chất lượng sản 

phẩm giao nộp 

W2.3 

50% 

P2.4.Trình bày nói W2.4 20% 

A2. Đánh 

giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức và 

văn phạm 

R8.1 

 

W3.1. 

40% 

W3 

0.3 

CLO1,2 

P3.2. Nội dung bài 

viết 

R8.2 W3.2.  

60% 

A3. Đánh 

giá cuối kỳ 

A3.1 Tự luận P4.1. Nội dung R6.1 

 

W4.1. 

70% 

W4. 

0.5 

CLO 

1,2,4,5 

R4.2. Trình bày báo 

cáo rõ ràng 

R6.2 W4.2.  

20% 

R4.3.Trả lời câu hỏi 

đầy đủ, đúng, thuyết 

phục 

R6.3 W4.3.  

10% 

 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

Thực hiện các hoạt động của khoá luận  



 

Hoàn thành tất cả yêu cầu của khoá luận  

 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 

 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/ 

THL1/ 

THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Phương 

pháp học 

tập 

1 Hướng dẫn sinh viên 
về các yêu cầu của 
Khoá luận  
MỞ ĐẦU 
Lý do chọn đề tài 

Tổng quan vấn đề 

nghiên cứu 

Ý nghĩa của nghiên cứu 

Đối tượng và khách thể 

nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu 

(phạm vi thời gian, 
không gian và giới hạn 
nội dung NC) 
Câu hỏi nghiên cứu 

Mục đích và nhiệm vụ 

nghiên cứu 

Giả thuyết nghiên cứu 

Phương pháp nghiên 

cứu 

 

0/20/0 Thuyết 

giảng 

Vấn đáp 

Lắng nghe  

Nghiên cứu 

kỹ kế 

hoạch, các 

biểu mẫu 

cần dùng 

trong quá 

trình thực tế 

Trao đổi với 

giảng viên/ 

sinh viên 

A1.1, 

A1.2  

 

CLO 1, 

2, 3,4,5 

2-11 Hướng dẫn SV thực 
hiện khoá luận  
 
NỘI DUNG CHÍNH 
Chương 1. Cơ sở lý 
luận và thực thực tiễn 
của nghiên cứu 
Lý thuyết ứng dụng 

trong nghiên cứu (Cách 

tiếp cận trong nghiên 

cứu) 

Các khái niệm công cụ 

Đặc điểm  địa bàn 

nghiên cứu   

Chương 2. Trình bày 
kết quả nghiên cứu  
2.1.  

2.2.  

0/20/0 Thực tập 

tại các cơ 

sở xã hội ở 

các địa 

phương 

Lắng nghe, 

ghi chép 

cẩn thận 

Trao đổi tại 

các cơ sở 

Quan sát 

các hoạt 

động diễn 

ra tại các cơ 

sở. 

Tham gia 

các hoạt 

động tại các 

cơ sở 

Thực hiện 

viết đề tài 

thực tập tốt 

A1.1, 

A2.1 

A3.1 

CLO 

1,2,3, 

4,5,6,  

7,8,9, 

10,11,12, 

13,14,15 



 

Tuần/ 

Buổi 

 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/ 

THL1/ 

THL2) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR học 

phần liên 

quan … 
Chương 3. (nếu có) 
 

… 

nghiệp 

10 KẾT LUẬN (tóm tắt 
toàn bộ nghiên cứu 
một cách ngắn gọn) 
KHUYẾN NGHỊ (nếu 

có)  
(Dựa vào những kết 
quả nghiên cứu, có thể 
đưa ra những khuyến 
nghị phù hợp về nghiên 
cứu, mô hình, phương 
pháp ...) 
TÀI LIỆU THAM 
KHẢO 
- Yêu cầu xếp thứ tự tài 
liệu tham khảo theo 
quy định  

Phụ lục 

0/20/0 Vấn đáp  A3.1 

 

CLO 

1,2,3, 

4,5,6,  

7,8,9, 

10,11,12, 

13,14,15 

 

 
8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
8.2. Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Khoa Tâm lý – giáo 

dục, Trường Đại học 

Sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng 

2019 Sổ tay thực hành công tác xã 

hội 

(lưu hành nội bộ)  

 

2 Trần Đình Tuấn  2010 Công tác xã hội - Lý thuyết và 

thực hành 
NXB 

ĐHQG Hà 

Nội 

8.3. Sách, giáo trình tham khảo 
 Các loại tài liệu liên 

quan đến đề tài... 

 CTXH cá nhân 

CTXH nhóm 

CTXH phụ nữ/ trẻ em... 

 

 
 



 

8.4. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 

nhật 

1 
Đánh giá được những 

việc  

https://htt.edu.vn/hoc-nganh-cong-tac-

xa-hoi-la-hoc-gi/ 
 

2 SV đi thực tập  

https://edu2review.com/news/viec-

lam/cong-viec-thuc-tap-cho-sinh-vien-

nganh-cong-tac-xa-hoi-5154.html 

 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 
 Không cần Vì đi thực tập tại cơ sở    

 
 Đà Nẵng, ngày    tháng   năm 2021 

Trưởng khoa 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 
 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

 

  



 

62/ Xây dựng chương trình giáo dục cộng đồng 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học  Ngành: Công tác xã hội Mã số: 77601011 

Chuyên ngành:  

   
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 
1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Xây dựng chương trình giáo dục 

cộng đồng  
1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Building a community education 

program 
1.3 Mã học phần: 32031041 

1.4. Số tín chỉ: 3 TC  

1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 30 tiết 

- Bài tập/Thảo luận: 15 tiết 

- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết 

- Tự học: 120 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

Nthphuong@ued.udn.vn 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

Ptkduyen@ued.udn.vn 

TS. Lê Thị Lâm 

Ltlam@ued.udn.vn 

TS. Hà Văn Hoàng 

Hvhoang@ued.udn.vn 

ThS. Bùi Đình Tuân  

Bdtuan@ued.udn.vn 

ThS. Trịnh Thị Nguyệt 

Ttnguyet@ued.udn.vn 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 

1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 

- Học phần học trước: Không  

- Học phần song hành: Không 

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc    



 

☒ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do     

1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương    

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành     

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm     

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận     

 
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về phương pháp nghiên cứu, đánh giá 

thực trạng của cộng đồng;  để xây dựng được chương trình giáo dục cho cộng đồng 

nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho đối tượng của cộng đồng (cá nhân, 

nhóm hoặc cộng đồng); đồng thời với sự đánh giá và thấu hiểu cộng đồng, người học 

có thể thực hiện các hoạt động truyền thông, biện hộ, vận động chính sách, kết nối 

nguồn lực cho cá nhân, nhóm và cộng đồng. Thông qua môn học, người học còn phát 

triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thực hiện được dạo đức nghề  

3. Mục tiêu học phần 
3.1.Mục tiêu chung 
 Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các hoạt động nghiên cứu, đánh 

giá về thực trạng của cộng đồng để xây dựng được chương trình giáo dục cho cộng 

đồng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho đối tượng của cộng đồng (cá 

nhân, nhóm hoặc cộng đồng); đồng thời với sự đánh giá và thấu hiểu cộng đồng, 

người học có thể thực hiện các hoạt động truyền thông, biện hộ, vận động chính sách, 

kết nối nguồn lực cho cá nhân, nhóm và cộng đồng. Thông qua môn học, người học 

còn phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thực hiện được dạo đức nghề  

3.2.Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Có kiến thức về hoạt động nghiên cứu, đánh giá thực trạng các vấn đề của cộng 

đồng.  

CO2: Áp dụng được kiến thức công tác xã hội để thực hiện được các hoạt động thực 

hành, biện hộ, vận động chính sách và kết nối nguồn lực trong xây dựng chương trình 

giáo dục cộng đồng  

CO3: Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thực hiện được các 

quy tắc đạo đức nghề nghiệp  

  



 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 

Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) PIs Mức độ 
của PIs 

CLO1 Đánh giá các vấn đề của cộng đồng PI3.1 .M,A 

CLO2 
Xây dựng chương trình giáo dục cộng đồng trong việc 

giải quyết các vấn đề xã hội 
PI3.2 .M 

CLO3 Tổ chức chương trình giáo dục cộng đồng PI3.3 .M 

CLO4 
Tổ chức giám sát làm việc nhóm trong quá trình xây dựng 

chương trình giáo dục cộng đồng  

PI6.1 .R,A 

CLO5 

Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với quy tắc đạo đức 

nghề công tác xã hội và xây dựng kế hoạch học tập trong 

quá trình xây dụng chương trình giáo dục cộng đồng 

PI8.1 

 

.R,A 

 

CLO6 

Xây dựng được kế hoạch học tập để phát triển phẩm chất và năng lực nghề 
nghiệp trong quá trình học tập học phần 

PI8.2 .R,A 

CLO7 
Tham gia hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng trong quá 

trình học tập học phần 

PI8.4 .R 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo (PLOs): 
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

Chuẩn đầu 
ra học phần 

(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
  PI3.1 PI3.2 PI3.3   PI6.1  PI8.1 PI8.2 PI8.4 

CLO1   .M,A          

CLO2    .M         
CLO3     .M        
CLO4        .R,A     
CLO5          .R,A   
CLO6           .R,A  
CLO7            .R 

 
  



 

6. Đánh giá học phần  
6.1.Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 

đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần đánh 

giá 

Bài đánh giá Phương pháp đánh 
giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọng 
số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR học 
phần có 

liên quan 

A1. Đánh 

giá quá 

trình 

A1.1. Thời

 gian 

tham dự buổi 

học bắt buộc. 

P1.1. Điểm danh theo 

buổi học  

 

R1 

 

W1.1 

50% 

 

 

 

 

W1 

0.1 

CLO 

1,2,3,4,5 

A1.2. Tính 

chủ động, 

mức độ tích

 cực 

chuẩn bị bài 

và tham gia 

các hoạt động 

trong giờ học 

P1.2. Đánh giá của 

giảng viên/SV  

 

W1.2 

50% 

CLO 

1, 2,3,4,5 

A1.3. Bài tập 

nhóm 

P2.1.Chuyên cần R2. W2.1 10% W2 

0.1 

CLO 

1, 2, 

3,4,5 

P2.2.Thái độ tham gia 

nhóm (Hợp tác nhóm) 

W2.2. 

20% 

P2.3. Chất lượng sản 

phẩm giao nộp 

W2.3 

50% 

P2.4.Trình bày nói W2.4 20% 

A2. Đánh 

giá giữa kỳ 

A2.1. Tự luận P3.1. Hình thức và văn 

phạm 

R4.1 

 

W3.1. 

10% 

W3 

0.3 

CLO 

 4,5, 

6,7 P3.2. Nội dung bài viết R4.2 W3.2.  

90% 

A3. Đánh 

giá cuối kỳ 

A3.1 Báo cáo cá 

nhân  

P4.1. Nội dung R6.1 

 

W4.1. 

70% 

W4. 

0.5 

CLO  

1,4 

,5,6 R4.2. Trình bày báo 

cáo rõ ràng 

R6.2 W4.2.  

20% 

R4.3.Trả lời câu hỏi 

đầy đủ, đúng, thuyết 

phục 

R6.3 W4.3.  

10% 



 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 

- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 

- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 

- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

 
7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 

Buổi 

(3 tiết/ 

buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

liên 

quan 

Phương 

pháp giảng 

dạy 

Phương 

pháp học 

tập 

1 Chương 1. Tổng 
quan về xây dựng 
chương trình giáo 
dục cộng đồng 
Khái niệm giáo dục 

cộng đồng  

Các yếu tố cơ bản của 

giáo dục cộng đồng 

0/3/0 Thuyết trình, 

phân tích 

khái niệm  

Giáo dục 

cộng đồng là 

một quá 

trình được 

sử dụng để: 

• tạo nhận 

thức về một 

vấn đề 

• nâng cao 

kiến thức, 

hiểu biết và 

kỹ năng của 

mọi người 

• ảnh hưởng 

đến giá trị 

và thái độ 

của mọi 

người 

• khuyến 

khích hành 

vi của các 

thành viên 

có trách 

nhiệm hơn. 

Lắng nghe 

Thảo luận  

Ghi chép 

Đọc tài liệu 

1 (1-10) 

 

A1.1, 

A1.2  

 

CLO 

1, 2 

2 Giáo dục dựa vào 

cộng đồng  

Giáo dục cộng đồng 

0/3/0 Phân tích 

giáo dục dựa 

vào cộng 

Lắng nghe  

Ghi chép 

Đọc tài liệu 

A1.1, 

A1.2  

 

CLO 

1, 2 



 

Tuần/ 

Buổi 

(3 tiết/ 

buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

liên 

quan 

tiếp cận từ ngoài 

cộng đồng  

 

đồng và giáo 

dục tác động 

từ phía 

ngoài vào 

cộng đồng  

Tổ chức cho 

sinh viên 

thảo luận sự 

giáo dục chủ 

động và giáo 

dục bị động 

1 (5-10) 

 

3 Chương 2  
Kế hoạch giáo dục 
cộng đồng 
Vấn đề của cộng 

đồng 

Các bên liên quan 

trong cộng đồng  

 

0/3/0 Thuyết trình 

và phân tích 

các vấn đề 

của cộng 

đồng hiện có 

 

Hướng dẫn 

SV phân tích 

vấn đề cộng 

đồng  

Lắng nghe  

Ghi chép 

Thảo luận  

Đọc tài liệu 

1 (10-14) 

 

A1.1, 

A1.2  

 

CLO 

3,4 

4 Các nhóm mục tiêu 

(mục tiêu tổng thể) 

Các mục đích nhỏ 

của chương trình  

 

0/3/0 Phân tích 

các nhóm 

mục tiêu 

tổng thể của 

cộng đồng  

 

Các mục 

tiêu nhỏ/ 

theo từng 

giai đoạn  

Lắng nghe  

Ghi chép 

Thảo luận  

Đọc tài liệu 

1 (10-14) 

 

A1.1, 

A1.2  

 

CLO 

3,4 

5 Các phương pháp 

giáo dục cộng đồng  

Tài trợ cho dự án  

 

0/3/0 Thuyết trình, 

phân tích 

các phưogn 

pháp giáo 

dục cộng 

đồng hiện có  

 

Phân tích 

các nguồn 

tài trợ cho 

các dự án 

phát triển 

cộng đồng 

 A1.1, 

A1.2  

 

CLO 

3,4 



 

Tuần/ 

Buổi 

(3 tiết/ 

buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

liên 

quan 

(điều 

kiện/quản 

lý…) 

6 Kế hoạch hành động  

Đánh giá chương 

trình giáo dục cộng 

đồng 

0/3/0 Thuyết trình 

và phân tích 

các kế hoạch 

hành động 

cho chương 

trình giáo 

dục cộng 

đồng  

 

Các phương 

pháp đánh 

giá chương 

trình giáo 

dục cộng 

đồng  

Lắng nghe  

Ghi chép 

Thảo luận  

Đọc tài liệu 

1 (24-26) 

 

A1.1, 

A1.2  

 

CLO 

3,4 

7 Thi giữa kỳ 0/3/0 Trình bày 

tổng quan về 

chương trình 

giáo dục 

cộng đồng  

 

Các bước 

trong giáo 

dục cộng 

đồng  

Sinh viên 

thực hiện 

bài làm 

A2 CLO 

1,2 

8 Chương 3. Thực hành 

xây dựng chương 

trình giáo dục cộng 

đồng 
 
3.1. Phân tích vấn đề 

cộng đồng (đặc điểm/ 

nhu cầu/ thế mạnh/ 

cơ hội…) 

0/3/0 Hướng dẫn 

SV sử dụng 

công cụ  

SWOT, 

PRA để 

đánh giá 

cộng đồng 

 

Lắng nghe  

Ghi chép 

Thảo luận  

Đọc tài liệu 

1 (14-16) 

 

A1 CLO 

2,3, 

4,5 

9 3.2 Xây dựng một 

chương trình giáo dục 

cho cộng đồng (làm 

việc với cộng đồng) 

0/3/0 Hướng dẫn 

SV làm việc 

với cộng 

đồng về nhu 

cầu của cộng 

đồng  

Lắng nghe  

Ghi chép 

Thảo luận  

Đọc tài liệu 

1 (16-18) 

 

A1 CLO 

2,3, 

4,5 

10 3.3. Tìm các nguồn 0/3/0 Mô tả các Lắng nghe  A1 CLO 



 

Tuần/ 

Buổi 

(3 tiết/ 

buối) 

Nội dung chi tiết 

 của Bài học/ Chương 

Số tiết 

(LT/TH 

/TN) 

Hoạt động dạy và học  
Bài 

đánh 

giá 

CĐR 

học 

phần 

liên 

quan 

tài trợ/ kết nối các 

nguồn lực cho 

chương trình 

nguồn lực 

cộng đồng  

Ghi chép 

Thảo luận  

Đọc tài liệu 

1 (16-18) 

2,3, 

4,5 

11 3.4. Triển khai  hoạt 

động giáo dục cho 

cộng đồng 

0/3/0 Sử dụng mô 

hình 5W – 

1H để thực 

hiện chương 

trình 

Why/ 

What/When/ 

Who/ Where 

How   

 

Lắng nghe  

Ghi chép 

Thảo luận 

  

Đọc tài liệu 

1 (32-59) 

 

A1 CLO 

2,3, 

4,5 

12 3.5. Thực hiện từng 

mục tiêu  

Sử dụng phương 

pháp bảng kiểm cho 

các hoạt động  

0/3/0 Trả lời từng 

câu hỏi và 

điền vào bản 

mục tiêu khi 

thực hiện 

các mục tiêu 

Tài liệu 1 

(48) 

A1 CLO 

2,3, 

4,5 

13 3.6. Đánh giá hiệu 

quả của hoạt động 

giáo dục cộng đồng  

0/3/0 Đánh giá 

hiệu quả  

 A1 CLO 

2,3, 

4,5 

14 Viết báo cáo xây 

dựng chương trình 

giáo dục cộng đồng  

0/3/0 Viết báo cáo  A1 CLO 

2,3, 

4,5 

15 Trình bày báo cáo 

chương trình giáo dục 

cộng đồng  

0/3/0 Thuyết trình 

báo cáo 

 A2 CLO  

3,4,5 

16 Trình bày báo cáo 

chương trình giáo dục 

cộng đồng  

0/3/0 Thuyết trình 

báo cáo 

 A2 CLO  

3,4,5,6 

17 Báo cáo cuối kỳ và 

triển lãm chương 

trình GDCĐ 

0/3/0 Thuyết trình 

báo cáo 

 A3 CLO  

1,2,3, 

4,5,6,7 

 
  



 

8. Học liệu 
8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, bài giảng, giáo trình chính 

2 Caroline Ford   What We Need Is... A 

Community Education Project 

An eight-step guide to running 

a community education project 

Published 

by: 

Environment 

Protection 

Authority 

Sách, giáo trình tham khsảo 
3 Tài liệu cho Cơ quan 

hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) hỗ trợ xuất 

bản 

2016 Sổ tay dướng dẫn phát trển 

cộng đồng 
NXB Thanh 

Niên 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập 
nhật 

1 

Nâng cao nhận thức 

của cộng đồng về 

công tác xã hội: Cần 

sự vào cuộc của toàn 

xã hội 

 

http://m.laodongxahoi.net/nang-cao-

nhan-thuc-cua-cong-dong-ve-cong-tac-

xa-hoi-can-su-vao-cuoccua-toan-xa-

hoi-1314064.html 

 

2 Giáo dục cộng đồng 
http://rises.edu.vn/vi/giao-duc-cong-

dong/ 
 

3 
Chương trình giáo dục 

cộng đồng 

https://www.sa.vnca.org.au/vi/portfolio-

item/giao-duc-cong-dong/ 
 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 

 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 
1 Phòng học - Âm thanh 1 Tất cả các bài 
 Phòng học - Máy chiếu 1  
 Phòng học - Giấy A0, A4, bút... 5 bộ  
 
  
  



 

Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 20 
Trưởng khoa 

 

 

 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

 



 

 

63/Dự án khởi nghiệp nghề công tác xã hội 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: TÂM LÝ-GIÁO DỤC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Trình độ đào tạo: Đại học.        Ngành: Công tác xã hội  Mã số: 77601011 
Chuyên ngành: Công tác xã hội 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1 Tên học phần (tiếng Việt) Dự án khởi nghiệp nghề công tác xã hội 

1.2 Tên học phần (tiếng Anh) Social work career start-up project 

1.3 Mã học phần: 32031042 
1.4. Số tín chỉ: 3TC 
1.5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết: 0 TC 
- Thực hành loại 1:  0 TC  

- Thực hành loại 2: 3 TC (45 tiết)  
- Tự học: 90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  
- Giảng viên phụ trách chính: TS Lê Thị Lâm  

(ltlam@ued.udn.vn) 
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên 

Ptkduyen@ued.udn.vn 
TS. Lê Thị Lâm 
Ltlam@ued.udn.vn 
TS. Hà Văn Hoàng 
Hvhoang@ued.udn.vn 
ThS. Bùi Đình Tuân  
Bdtuan@ued.udn.vn 
ThS. Trịnh Thị Nguyệt 
Ttnguyet@ued.udn.vn 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công tác xã hội 
1.7. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  Nhập môn công tác xã hội; Khởi nghiệp;  
  Xây dựng và quản lý dự án 

- Học phần học trước:  
- Học phần song hành:  Không có  

1.8 Loại học phần: ☐ Bắt buộc   



 

☒ Tự chọn bắt buộc 

☐ Tự chọn tự do   
1.9 Thuộc khối kiến thức 

☐ Kiến thức Giáo dục đại cương   

☐ Kiến thức Cơ sở ngành 

☒ Kiến thức Chuyên ngành   

☐ Kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm   

☐ Kiến thức Thực tập và Khóa luận   

 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Dự án khởi nghiệp nghề công tác xã hội là học phần tự chọn bắt buộc, thuộc 

khối kiến thức chuyên ngành trong khung chương trình đào tạo cử nhân ngành công tác xã 

hội, góp phần đáp ứng chuẩn đầu ra về năng lực khởi nghiệp, sáng tạo phục vụ cộng đồng 

cho người học. Học phần gồm 3 tín chỉ thực hành nhằm tạo môi trường để người học có thể 

vận dụng những tri thức về khoa học công tác xã hôi để xây dựng dự án khởi nghiệp có tính 

sáng tạo, mới mẻ, khả thi, nhằm giải quyết các vấn đề xã hội trong thực tiễn, phục vụ cộng 

đồng, xã hội theo sứ mệnh nghề công tác xã hội. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sau khi 

sinh viên nắm được kế hoạch môn học, được phân nhóm, các nhóm nhỏ sẽ xác định vấn đề 

công tác xã hội  và vận dụng  quy trình khởi nghiệp để đề xuất ý tưởng và kế hoạch cụ thể 

cho ý tưởng khởi nghiệp được đề xuất. Kết thúc học phần, sinh viên hoàn thành báo cáo và 

trình bày kết quả dưới sự hướng dẫn và đánh giá của hội đồng, theo hình thức triễn lãm dự 

án.  

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở vận dụng các tri thức khoa học công tác xã hội và tiến trình, kỹ năng khởi 

nghiệp, người học thiết kế được ý tưởng và bản kế hoạch chi tiết cho dự án khởi 

nghiệp nghề công tác xã hội. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (Course Objectives: COs) 

CO1: Người học có năng lực vận dụng tri thức khoa học công tác xã hội và khởi 

nghiệp để thiết kế dự án chi tiết về khởi nghiệp nghề công tác xã hội có tính sáng tạo, 

khả thi, phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng;  

CO2: Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về khởi nghiệp nghề công tác 

xã hội; 



 

CO3: Hình thành thái độ đúng đắn về nghề nghiệp, tác phong và phẩm chất của nhân 

viên công tác xã hội, tích cực sáng tạo, vậng dụng tri thức  khoa học công tác xã hội 

vào giải quyết vấn đề thực tiễn; Nghiêm túc tuân thủ quy điều đạo đức nghề công tác 

xã hội. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes: CLOs) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: 
Chuẩn 
đầu ra 
(CLOs) 

Nội dung Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 
PIs Mức 

đánh giá 
Pis 

CLO 1 

Lý giải tính cấp thiết của vấn đề xã hội cần giải quyết 
từ góc độ công tác xã hội; Phân tích được quy trình, kế 
hoạch xây dựng dự án khởi nghiệp nghề công tác xã 
hội  

PI1.2 

R 

CLO 2  

Vận dụng được các hoạt động nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực công tác xã hội trong quá trình xây dựng 
dự án khởi nghiệp nghề công tác xã hội (Phát hiện, 
đánh giá được thực trạng vấn đề và vai trò của CTXH 
trong giải quyết vấn đề tại địa bàn nghiên cứu; Đề xuất 
được biện pháp, khuyến nghị để giải quyết vấn đề xã 
hội từ tiếp cận của công tác xã hội; ..) 

PI2.3&PI2.4 R,A 

CLO 3 Thiết kế được kế hoạch khởi nghiệp nghề công tác xã 
hội có tính sáng tạo, tính khả thi, có thể góp phần tạo 
việc làm cho mình và cho người khác, đóng góp cho sự 
phát triển của cộng đồng 

PI3.1&PI3.2 R,A 

PI3.3 R 

CLO 4 Phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp để tìm kiếm các 
nguồn lực, nhà đầu tư nhằm xây dựng mạng lưới, thu 
hút được các nguồn tài trợ, gọi vốn cho dự án khởi 
nghiệp đề xuất 

PI4.1 R 

CLO 5 Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình xây 
dựng kế hoạch khởi nghiệp nghề công tác xã hội 
 

PI6.1 R 

CLO 6 Lập luận lo gic, thuyết phục về ý tưởng và kế hoạch 
khởi nghiệp nghề công tác xã hội 

PI7.1 R 

CLO 7  Đề xuất được ý tưởng mới để giải quyết các vấn đề 
CTXH trong thực tiễn  

PI7.2 R,A 

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo (PLOs): 

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

  



 

Điền một trong các mức I, R, M hoặc chừa trống (nếu không có sự liên hệ) và điền 
A vào ô tương ứng 

Chuẩn 
đầu ra 
học phần 
(CLOs) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) 

PLO1 
 

PLO2 
 

PLO3 
 

   
PLO4 

 
PLO5 

PLO6 
 

PLO7 
  PLO8 

 PI1.2 PI2.3&PI2.4 PI3.1&PI3.2 
 

   
PI3.3   PI4.1  PI6.1 PI7.1  PI7.2  

CLO 1 R          

CLO 2  R,A         

CLO3   R,A R       
CLO4     R      
CLO5       R    
CLO6        R   
CLO 7         R,A  

6. Đánh giá học phần  

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, 
đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác. 

Thành 
phần 
đánh 
giá 

Bài đánh giá Phương pháp 
đánh giá 

Tiêu chí 
Rubric 

Trọng số 
bài đánh 
giá (%) 

Trọn
g số 

thành 
phần 
(%) 

CĐR 
học 

phần có 
liên 

quan 
 A1. 
Đánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Bài tập 

ngắn trên lớp 

P1.1. Trình 

bày tại lớp 

R1 W1.1 

100% 

20% 

(W1) 

CLO 
1,2,3 

A2. 
Đánh 
giá giữa 
kỳ 

A2.1. Đánh 

giá hoạt động 

- nhật ký cá 

nhân 

P2.1. Cuốn 

nhật ký  

R8 W1.2 

100% 

W2. 

30% 

CLO 
2,3, 5 

A3. 
Đánh 
giá cuối 
kỳ 

A3.1 Đánh 

giá báo cáo 

theo nhóm 

P3.1. Hình 

thức và văn 

phạm 

R7.1 

 

W3.1. 

10% 

W3. 

50% 

CLO 3, 
6,7 

 
 P3.2. Nội 

dung bài viết 

R7.2 W3.2.  

90% 

  

 
 



 

6.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
-Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần; 
-Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần; 
-Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp; 
-Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  Bài 

đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Phương 
pháp 
giảng 
dạy 

Phương 
pháp 

học tập 

1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị  
-Tổ chức lớp học,xây dựng 
nhóm, phân giáo viên kiểm 
huấn 
-Phổ biến kế hoạch, lộ trình, 
tiêu chí đánh giá của môn học 

0/0/5 Thuyết 
trình/Vấn 
đáp/ 
Thảo 
luận 

Hoàn 
thành 
bản kế 
hoạch 
học tập 
học 
phần 

A1.1, 
A1.2  
 

CLO 1,5 

2 Giai đoạn 2: Hình thành và đề 
xuất ý tưởng 
Xác định được vấn đề xã hội có 
tính cấp thiết hiện nay, Thực 
trạng các biện pháp, hoạt động 
đã có nhằm giải quyết vấn đề 
đó trong thực tiễn 
Khảo sát thị trường, đánh giá 
nhu cầu của cộng đồng, mức độ 
các hoạt động, dịch vụ công tác 
xã hội liên quan đến vấn đề xác 
định 

0/0/10 Đàm 
thoại/ 
Thảo 
luận 
nhóm/ 
Đánhgiá 
nhật ký 
 

Hoàn 
thành 
bản đề 
xuất ý 
tưởng và 
minh 
chứng 
của tính 
cấp thiết 
và tính 
mới của 
ý tưởng 

 CLO 
1,2,6,7 

3 Giai đoạn 3: Lập kế hoạch 
hành động 
Xây dựng kế hoạch khởi sự 
Xin tư vấn chuyên gia về kế 
hoạch xây dựng 
Tìm kiếm, kết nối các nguồn 
lực, gọi vốn cho dự án 
Lượng giá kết quả và điều 
chỉnh, bổ sung để hoàn thiện kế 
hoạch dự án 
 

0/0/10 Đàm 
thoại/ 
Thảo 
luận/ 
nhóm/ 
Đánhgiá 
nhật ký 
 

Hoàn 
thành 
bảng kế 
hoạch 
chi tiết 
về dự án 

A1.1 
A1.2  
 

CLO 
1,2,3,7 
 
 
 

4 Giai đoạn 4: Triển khai kế 
hoạch 
Bước đầu triển khai kế hoạch 
vào thực tiễn 

0/0/10 Đàm 
thoại/ 
Thảo 
luận 

Thực 
hiện rà 
soát và 
điều 

 3,4,5,6 



 

Tuần/ 
Buổi 
 

Nội dung chi tiết 
của Bài học/ Chương 

Số tiết 
(LT/TH 
/TN) 

Hoạt động dạy và 
học  

Bài 
đánh 
giá 

CĐR 
học 
phần 
liên 
quan 

Lượng giá kết quả  
Rà soát và điều chỉnh bản kế 
hoạch  

/nhóm 
Đánhgiá 
nhật ký 
 

chỉnh 
bản kế 
hoạch 

5 Giai đoạn 5: Hoàn thiện và 
công bố dự án 
Tổng hợp dữ liệu để hoàn thiện 
báo cáo dự án 
Tham dự triển lãm sản phẩm và 
thuyết trình về sản phẩm trước 
hội đồng đánh giá 
 

0/0/10 Thảo 
luận 
nhóm, 
Vấn đáp, 
Đánhgiá 
sản 
phẩm, 
Quan sát, 
Đánhgiá 
nhật ký 

-Trình 
bày dự 
án  trực 
quan, 
sinh 
động 
- Chuẩn 
bị và  
thuyết 
trình 
cho sản 
phẩm 
trước 
hội đồng 
 

 2,3,4,5,6 

8. Học liệu 

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
Sách, bài giảng, giáo trình chính 

1 Nguyễn Ngọc Huyền 2016 Giáo trình Khởi sự kinh 
doanh và Tái lập doanh 
nghiệp (tái bản lần thứ 

nhất). 

Nhà xuất 
bản Đại 
học Kinh 
tế quốc 
dân. 

2 Tổ chức Lao động 
quốc tế tại Việt Nam 

2017 Tài liệu giáo dục khởi 
nghiệp 

 

Sách, giáo trình tham khsảo 

 Bill Aulet (Dịch giả 
Giang Lâm và 
Hoàng Anh) 

2016 Kinh điển về khởi nghiệp: 
24 bước khởi sự kinh doanh 

thành công 

Nhà xuất 
bản Lao 
động 

3 Ngô Công Trường 2019 Khởi nghiệp thông minh NXB Công 
thương 



 

TT Tên tác giả Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên 
tạp chí/ 
nơi ban 

hành VB 
4 Nguyễn Đặng Tuấn 

Minh 
 

2017 Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, tư duy và công cụ 

 

Nhà Xuất 
bản Phụ nữ 

5 Steve Blank & Bob 
Dorf 

 

2012 The Startup Owner's 
Manual: The Step-By-
Step Guide for Building a 
Great Company 
Đã được dịch sang tiếng 
Việt: 

 
Sổ tay của các nhà khởi 

sự kinh doanh: Hướng 

dẫn từng bước để xây 

dựng một công ty vĩ đại 

Nhà Xuất 
bản K&S 
Ranch, 
Incorporate 

6 Eric Ries 
 

2011 The Lean Startup 
Đã được dịch sang tiếng 
Việt: 

 
Khởi nghiệp tinh gọn 

 

Nhà Xuất 
bản Crown 
Publishing 
Group  

7 Jeff Dyer và Nathan 
Furr 

2014 The Innovator's Method: 
Bringing the Lean Startup 
Into Your Organization 

 
(Phương thức của người 

đổi mới sáng tạo: đưa 

khởi nghiệp tinh gọn vào 

tổ chức của bạn) 

 

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 
nhật 

1 Khởi nghiệp trẻ 
https://khoinghieptre.vn/khoi-
nghiep/ 
http://khoinghiep.org.vn/ 

16/7/2021 

2 Hành trình khởi nghiệp https://startup.vnexpress.net/tin-
tuc/hanh-trinh-khoi-nghie 16/7/2021 

3 
Khởi nghiệp với mô hình 
chăm sóc người cao tuổi ở 
singapore 

https://startup.vnexpress.net/tin-
tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/9x-
khoi-nghiep-voi-mo-hinh-cham-

16/7/2021 



 

TT Nội dung tham khảo Link trang web 
Ngày cập 
nhật 

soc-nguoi-cao-tuoi-o-singapore-
3821424.html 

4 Chín năm theo đuổi nông 
nghiệp sạch 

https://startup.vnexpress.net/tin-
tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/9-nam-
theo-duoi-nong-nghiep-sach-cua-
ceo-8x-3818817.html 

16/7/2021 

5 Các nguồn lực hỗ trợ khởi 
nghiệp https://startupresources.io/ 16/7/2021 

6 Chia sẻ kiến thức khởi 
nghiệp http://www.brightjourney.com/ 16/7/2021 

 

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy (nếu có) 

 
TT 
 

Tên giảng đường, 
PTN, xưởng, cơ sở 

TH 

Danh mục trang thiết bị, phần 
mềm chính phục vụ TN,TH Phục vụ cho nội 

dung Bài 
học/Chương  Tên thiết bị, dụng cụ, 

phần mềm,… 
Số 

lượng 

 
Sân khấu/ hội trường để 
triển lãm sản phẩm khởi 
nghiệp 

Sân khấu/hội trường có 
diện tích rộng, có thể 
trưng bày các sản phẩm 
khởi nghiệp 
Hệ thống âm thanh, 
(micro, loa), màn hình 
chiếu 

 Đánh giá cuối kỳ 

 

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 20 

Trưởng khoa 
 
 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trưởng bộ môn 
 
 

Nguyễn Thị Hằng Phương 

Giảng viên biên soạn 
 
 

Lê Thị Lâm 

 
 
 
 


