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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

 - Tên học phần:  

 * Tên tiếng Việt: Tiếng Anh 

 * Tên tiếng Anh: English 

 - Mã học phần: NNTA 3102 

 - Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 03 

 - Thuộc chương trình đào tạo bậc: thạc sĩ 

 - Loại học phần:  

 Bắt buộc:    √ 

 Tự chọn:      

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết   : 16 tiết 

 Thực hành    : 5 tiết 

 Làm bài tập và thảo luận trên lớp : 24 tiết 

 Tự học: 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ngoại Ngữ 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Có được những từ vựng hay gặp trong các tình huống hàng ngày 

về các chủ đề quen thuộc. Ngoài ra được củng cố và nắm vững  kiến thức ngữ pháp 

thường sử dụng nhiều trong văn phong khoa học; được học cách cấu tạo và sử dụng 

các loại từ vựng như tính từ, động từ, cụm động từ… 

- Kỹ năng: Phát triển cả 4 kĩ năng ngôn ngữ ở trình độ trung cấp; Đọc hiểu 

những văn bản có độ khó ở mức độ trung bình; đọc lướt các văn bản tương đối dài 

để xác định thông tin cần tìm, tập hợp thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các 

bài khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao; sử dụng ngôn ngữ để trình 

bày quan điểm của bản thân về những chủ đề quen thuộc. 
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- Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của môn học; thực hiện nghiêm túc 

thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn; tự giác trong học tập và trung thực 

trong thi cử; phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp 

cũng như ở nhà; tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên 

lớp; chia sẻ thông tin với bạn bè và với giáo viên. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

- Học phần tiếng Anh cơ bản là môn học nằm trong chương trình đào tạo 

thạc sĩ của tất cả các chuyên ngành. Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức 

cơ bản về: 

* Các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dành cho người học  có trình độ 

tiếng Anh cấp độ B1. 

* Vốn từ vựng cơ bản để nói về các chủ điểm quen thuộc về các lĩnh vực 

quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. 

* Các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính  

1) John Hughes, Helen Stephenson & Paul Dummet (2015), Life (A2 - B1), 

Cengage Learning Asia Pte Ltd, Singapore,  

4.2. Tài liệu đọc thêm   

1) A.J.Thomson & A.V. Martinet (1992), A practical English grammar,  

Oxford University Press,.  

2) Patricia Ackert (1986) , Cause and effect,  Newbury House Publishers, 

INC.  

3) Alireza Memarzadeh (2007), IELTS maximiser speaking,Oxford 

University Press,  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần:  

Các phương pháp chủ yếu được áp dụng là phương pháp nghe nói, phương 

pháp giao tiếp, phương pháp học tập chủ động, cụ thể: 

- Về lý thuyết: thuyết trình và thảo luận nhóm/cặp. 

- Về thực hành: hoạt động thảo luận theo nhóm/ cặp kết hợp làm việc cá nhân.  

6.Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng. 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.  

- Hoàn thành các bài tập được giao và nộp bài đúng hạn. 

- Làm các bài thuyết trình theo nhóm 
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- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá và bài thi giữa kỳ.  

 Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70%  

7.Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

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

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành  

8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá 

bộ phận như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập;  

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành 

tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; 

bài tập cá nhân/ học kì,…). 

8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: tự luận + vấn đáp (tự luận cho các phần thi kỹ năng: nghe, 

đọc, viết; vấn đáp cho phần thi kỹ năng nói; Mỗi phần thi có số điểm tối đa là 

2,5/10; Điểm của bài thi là tổng điểm của 4 phần thi); 

- Thời lượng thi: 90 phút cho bài thi tự luận kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, 

viết, 5 phút/ học viên cho phần kiểm tra kỹ năng nói; 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

 Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Unit 1: Health 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 2: Competition 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

2  3 5 
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 Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

+ Writing 

Unit 3: Transport 
+ + Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 4: Adventure 

+ + Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Revision and Progress Test  2  2 

Unit 5: The environment 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 6 Stages in life 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 7 Work 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3  

Unit 8 Technology 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

2  3  
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 Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

+ Writing 

Revision for Final test  3  3 

Tổng 16 5 24 45 

 

Trƣởng Bộ Môn 

 

 

 

 

Đ ng Đức Chính 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

Bùi Thị Oanh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

* Tên tiếng Việt: Triết học 

* Tên tiếng Anh: Philosophy 

- Mã môn học: LTMT3101 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/ thảo luận): 03 (2, 1) 

- Thuộc chương trình đào tạo: các ngành, bậc cao học  

- Loại học phần: 

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:      

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

* Nghe giảng lý thuyết: 32 tiết 

* Thảo luận                : 13 tiết 

* Tự học                : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị 

2. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức:  

+ Bồi dư ng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan, phương pháp luận triết 

học cho học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc 

lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 
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+ Củng cố nhận thức và cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt 

Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.  

- Kỹ năng:  

+ Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận khoa học triết học để góp phần 

phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra, đặc biệ t là 

trong nghiên cứu đối tượng thuộc ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế.  

+ Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và 

hoạt động thực tiễn. 

- Thái độ, chuyên cần: Tích cực và chủ động củng cố, rèn luyện khả năng tư 

duy logic, biện chứng, phương pháp làm việc khoa học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung của học phần tập trung trình bày khái luận về triết học, lịch sử triết 

học phương Đông gồm Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại, triết học phương Tây từ thời cổ 

đại đến hiện đại và tư tưởng triết học Việt Nam trong Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo 

và tư tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin bao gồm 

chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng như sự vận động của 

triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp 

luận của nó; quan hệ tương hỗ giữa triết học với các khoa học, vai trò thế giới quan 

và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học và vai trò của khoa 

học - công nghệ trong sự phát triển xã hội.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính  

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015) Giáo trình Triết học ( dùng cho khối không 

chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, 

công nghệ), NXB Chính trị Quốc gia. 

4.2. Tài liệu đọc thêm  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), NXB Chính trị 

Quốc gia. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 1, NXB Chính 

trị Quốc gia.  
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3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 2, NXB Chính 

trị Quốc gia. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 3, NXB Chính 

trị Quốc gia. 

5. Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo trình Triết học Mác – Lênin (2008), 

NXB Chính trị Quốc gia.  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên cung cấp đầy đủ bài giảng, tài liệu tham khảo cho học viên; 

Giảng dạy theo phương pháp thuyết trình, phân tích, so sánh, tổng hợp, phát vấn, nêu 

vấn đề; Hướng dẫn học viên thảo luận những nội dung trong chương trình học. 

Học viên tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm, tích cực tự 

học, tự nghiên cứu và hoàn thành tốt những nội dung mà giảng viên yêu cầu.  

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giáo viên 

- Có giáo trình và tài liệu tham khảo 

- Nghiên cứu trước giáo trình 

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến bài học;  

- Tham dự đầy đủ các giờ lên lớp của giảng viên và các buổi thảo luận dưới 

sự hướng dẫn của giảng viên. Sinh viên vắng mặt trên lớp quá 30% số tiết sẽ không 

được tham dự kỳ thi kết thúc học phần. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần  

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình (trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần:  1 đầu 

điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (trọng số 70%) 

- Hình thức thi: thi viết 
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- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi 

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

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng I:  KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT 

HỌC 
11    4 15 

1.1. Triết học là gì? 2 
 

1 3 

1.1.1 Triết học và đối tượng của nó 1 
   

1.1.2 Vấn đề cơ bản của triết hoc 1 
   

1.2. Triết học Phƣơng Đông 3 
 

1 4 

1.2.1 Triết học Ấn Độ cổ đại 1 
   

1.2.2 Triết học Trung hoa cổ đại 2 
   

1.3. Tƣ tƣởng triết học Việt Nam 3 
 

1 4 

1.3.1 Nho giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.3.2 Phật giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.3.4. Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.3.5 Mối quan hệ tam giáo trong lịch sử 

tư tưởng Việt Nam 
1 

   

1.3.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0.5 
   

1.4. Triết học phƣơng Tây 3 
 

1 4 

1.4.1 Đăc thù của triết học phương Tây 1 
   

1.4.2 Triêt học Hi Lạp cổ đại 0.5 
   

1.4.3 Triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng 

và cận đại 
0.5 

   

1.4.4. Triết học cổ điển Đức 0.5 
   

1.4.5 Triết học phương Tây hiện đại 0.5 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 2: TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN 11 
 

5 16 

2.1 Sự ra đời của triết học Mác Lênin 2 
 

1 3 

2.1.1 Điều kiện kinh tế- xã hội 

1 

   

2.1.2 Tiền đề lý luận 
   

2.1.3 Tiền đề khoa học tự nhiên 
   

2.1.4 Những giai đoạn chủ yếu trong sự 

hình thành và phát triển triết học 

Mác - Lênin 

0.5 
   

2.1.5 Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của 

triết học Mác - Lênin 
0.5 

   

2.2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 5 
 

2 7 

2.2.1 Hai nguyên lý của phép biện chứng 

duy vật 
1 

   

2.2.2 Các quy luật cơ bản của phép biện 

chứng duy vật 
2 

   

2.2.3 Các cặp phạm trù cơ bản của phép 

biện chứng duy vật 
1 

   

2.3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 
 

1 5 

2.3.1 Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 0.5 
   

2.3.2 Biện chứng giữa lực lượng sản xuất 

và quan hệ sản xuất 
1 

   

2.3.3 Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và 

kiến trúc thượng tầng 
1 

   

2.3.4 Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý 

thức xã hội 
1 

   

2.3.5 Tiến bộ xã hội 0.5 
   

2.4. Triết học Mác – Lênin trong giai 

đoạn hiện nay 
1 

 
1 2 

2.4.1 Những biến đổi của thời đại 0.5 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

2.4.2 Vai trò của triết học Mác -Lênin 0.5 
   

Chƣơng III: MỐI QUAN HỆ GIỮA 

TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC TỰ 

NHIÊN 

5 
 

2 7 

3.1 Mối quan hệ giữa khoa học với 

triết học 
2 

 
1 3 

3.1.1 Triết học không tồn tại tách rời đời 

sống khoa học và đời sống thực tiễn 
1 

   

3.1.2 Ý nghĩa của phát minh khoa học đối 

với Triết học. 
1 

   

3.2 Vai trò thế giới quan và phƣơng 

pháp luận của triết học đối với sự phát 

triển khoa học 

3 
 

1 4 

3.2.1 Thế giới quan và phương pháp luận 1 
   

3.2.2 Triết học là cơ sở để giải thích và 

định hướng nhận thức và hoạt động 

của các khoa học 

1 
   

3.2.3 Nhà khoa học không thể thiếu 

phương pháp luận triết học sáng suốt 

dẫn đường 
1 

   

Chƣơng 4: VAI TRÒ CỦA KHOA 

HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SỰ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

4 
 

2 6 

4.1 Khoa học và công nghệ 1 
  

1 

4.1.1 Khoa học 

1 

   

4.1.2 Kỹ thuật 
   

4.1.3 Công nghệ 
   

4.1.3 Cách mạng kỹ thuật, cách mạng 

công nghệ và cách mạng công 

nghiệp 
   

4.2. Cách mạng khoa học và công nghệ 2 
 

1 3 

4.2.1 Tiến trình phát triển của khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ 
1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

4.2.2 Bản chất, tác động và các xu hướng 

cơ bản của cách mạng khoc học và 

công nghệ 

1 
   

4.3  Khoa học công nghệ Việt Nam  1 
 

1 2 

4.3.1 Thành tựu của nền khoa học và công 

nghệ Việt Nam 

1 

   

4.3.2 Những hạn chế, yếu kém của khoa 

học công nghệ Việt Nam    

4.3.3 Những nguyên nhân 
   

Kiểm tra 1   1 

Tổng 32  13 45 

 

 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

                 

TS. Nguyễn Thị Luyến 

 

Ngƣời soạn 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Thùy Dung   
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng     năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 
 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

* Tên tiếng Việt : Phân tích chính sách đất đai 

* Tên tiếng Anh : Land Policy Analysis 

- Mã học phần : QĐQN3501 

- Số tín chỉ : 3 (2; 1) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:      

- Học phần tiên quyết:    

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết          : 30 tiết 

* Thảo luận, bài tập, kiểm tra   : 15 tiết 

* Tự học                      :  90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản, Khoa 

Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, học viên hiểu được các khái niệm có liên 

quan về chính sách đất đai, tác động của chính sách đất đai đến các lĩnh vực kinh tế, xã 

hội; Nắm vững được các chính sách đất đai hiện hành ở Việt Nam. 

Vận dụng và phân tích được các kinh nghiệm quốc tế trong việc đề xuất chính 

sách đất đai ở Việt Nam 
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- Kĩ năng: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được các mục tiêu về kỹ 

năng sau đây: Kỹ năng phân tích các bài học kinh nghiệm, Kỹ năng thuyết trình. 

- Thái độ: Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách nhiệm công dân cao. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Phân tích chính sách đất đai” cung cấp cho học viên các nội dung 

kiến thức liên quan tới: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách đất đai; Khái niệm, mục 

đích, nội dung và phương pháp phân tích chính sách đất đai; Kinh nghiệm học tập về 

chính sách đất đai của một số nước và khu vực trên thế giới; một số chính sách đất đai cụ 

thể ở nước ta. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính: 

1. TS. Nguyễn Thị Hải Yến (2015), chính sách đất đai, Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội. 

2. Nguyễn Hữu Khải (2014), Chính sách công,những vấn đề cơ bản, Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia –Sự thật 

3. Nguyễn Văn Sửu (2010), Đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam, từ lý 

thuyết đến thực tiễn, Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia. 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011), Báo cáo kinh nghiệm quản lý đất 

đai của Thụy Điển và các nước. 

2. Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh 

Châu (2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945 – 2010, NXB Chính trị Quốc gia. 

3. Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thu Hồng (2014), Mô 

hình quản lý Đất đai hiện đại của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB 

Chính trị Quốc gia. 

4. Báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới (2004), Chính 

sách đất đai cho tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, NXB Văn hóa – Thông tin. 

5. GS.TSKH. Lê Đình Thắng, TS. Hoàng Cường, ThS. Vũ Thị Thảo (2003), 

Chính sách đất đai trong thời kỳ đổi mới ở nước ta, số 76-10/2003 Tạp chí Kinh tế 

và Phát triển, Trường đại học Kinh tế quốc Dân. 
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6. Nguyễn Tấn Phát, Economic development, (No.111 – November 2003), 

Ministry of Education & Training.Vietnam’s Land Policy In The Transition Period , 

The HCHC University of Economics. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, 

bài tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  

2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

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

lý thuyết) 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình 

 - Có trọng số 30% gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 

2 đầu điểm (hệ số 2) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ 

- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi:  Tự luận 

- Thời gian thi: 90 phút 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1. CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN 

TÍCH CHÍNH SÁCH 
10  6 16 

1.1. Tổng quan về chính sách và phân 

tích đất đai 
3   3 

1.1.1. Các vấn đề cơ bản về chính sách     
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

1.1.2. Các vấn đề cơ bản về phân tích 

chính sách 
    

1.2. Hoạch định chính sách đất đai 3   3 

1.2.1. Khái niệm hoạch định chính sách     

1.2.2. Căn cứ hoạch định chính sách     

1.2.3.  Các nhân tố ảnh hưởng tới hoach 

định chính sách 
    

1.2.4. Quá trình hoạch định chính sách     

1.3. Tổ chức thực thi chính sách 2   2 

1.3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của 

tổ chức thực thi chính sách 
    

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc 

thực thi chính sách 
    

1.3.3. Quá trình tổ chức thực thi chính 

sách 
    

1.4. Đánh giá chính sách 2   2 

1.4.1. Khái niệm đánh giá chính sách     

1.4.2. Nội dung và phương pháp đánh 

giá c hính sách 
    

1.4.3. Căn cứ và tiêu chí đánh giá chính 

sách 
    

Bài tập, Thảo luận   6 6 

Chƣơng 2. CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI 

VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH ĐẤT 

ĐAI 

10  7 17 

2.1. Đất đai và chính sách đất đai 3   3 

2.1.1. Đất đai và đặc điểm, vai trò của 

đất đai 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của chính 

sách đất đai 
    

2.1.3. Mục tiêu của chính sách đất đai     

2.1.4. Vai trò của chính sách đất đai đối 

với phát triển kinh tế, xã hội 
    

2.1.5. Nguyên tắc chính sách đất đai     

2.2. Phân tích chính sách đất đai 4   4 

2.2.1. Khái niệm phân tích chính sách 

đất đai 
    

2.2.2. Mục đích phân tích chính sách đất 

đai 
    

2.2.3. Nội dung phân tích chính sách đất 

đai 
    

2.2.4. Phương pháp phân tích chính sách 

đất đai 
    

2.3.Tình hình xây dựng chính sách đất 

đai tại Việt Nam 
1   1 

2.3.1. Kết quả đạt được     

2.3.2. Những tồn tại, bất cập     

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế     

2.3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động xây dựng chính sách đất đai 
    

2.4. Chính sách đất đai một số nƣớc 

trên thế giới 
2   2 

2.4.1. Chế độ sở hữu đất đai     

2.4.2. Chính sách về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
    

2.4.3. Chính sách về tài chính đất, định     
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

giá đất, thu hồi, bồi thường, tái định cư  

2.4.4. Chính sách về đăng ký đất đai, tài 

sản khác gắn liền với đất 
    

Bài tập, thảo luận, kiểm tra   7 7 

Chƣơng 3. PHÂN TÍCH CHÍNH 

SÁCH ĐẤT ĐAI VIỆT NAM QUA 

CÁC THỜI KỲ 

10  2 12 

3.1. Chính sách đất đai thời ký đầu đổi 

mới kinh tế (1981-2003) 
3   3 

3.1.1. Các quan điểm, chính sách đất đai 

của Đảng và Nhà Nước 
    

3.1.2. Tác động của chính sách đất đai 

đến phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đầu 

đổi mới kinh tế 

    

3.1.3. Những thành tựu và hạn chế của 

chính sách đất đai trong thời kỳ đầu đổi 

mới kinh tế 

    

3.1.4. Những tồn tại cần giải quyết trong 

chính sách đất đai 
    

3.1.5. Giải pháp thực hiện chính sách đất 

đai trong thời kỳ đầu đổi mới kinh tế 
    

3.2. Chính sách đất đai từ năm 2004  

đến  năm 2013 
3   3 

3.2.1. Những thành tựu đạt được     

3.2.2. Một số tồn tại, bất cập chủ yếu 

trong chính sách đất đai 
    

3.2.3. Một số nguyên nhân những tồn tại, 

bất cập trong chính sách đất đai 
    

3.3. Đổi mới và hoàn thiện chính sách 4   4 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

đất đai từ năm 2014 

3.3.1. Quan điểm chỉ đạo hoạch định 

chính sách đất đai 
    

3.3.2. Những nội dung đổi mới cơ bản 

trong chính sách đất đai từ năm 2014 
    

3.3.3. Tổ chức thực thi chính sách đất 

đai 
    

Thảo luận, kiểm tra   2 2 

TỔNG 30  15 45 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Nguyễn Thị Hải Yến 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần:   

* Tên tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành  

* Tên tiếng Anh: English for Land Administration 

- Mã học phần: NNTA3104 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 02 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: thạc sỹ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:    √ 

* Tự chọn:      

- Học phần học trước:    

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết                    : 10 tiết 

* Thực hành                                    : 5 tiết 

* Làm bài tập và thảo luận trên lớp : 15 tiết 

* Tự học       : 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ngoại Ngữ  

2. Mục tiêu của học phần 

-  Kiến thức:  

+ Giúp học viên có được vốn từ vựng cơ bản của tiếng Anh về lĩnh vực Quản 

lý đất đai 

+ Củng cố và đi sâu vào phần ngữ pháp được sử dụng nhiều trong văn phong 

khoa học. 

- Kỹ năng: 

+ Các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết của học viên được nâng cao một bước. 

Học viên có thể trình bày bằng tiếng Anh những khái niệm cơ bản về các đối 
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tượng nghiên cứu của ngành Quản lý đất đai, đọc được những tài liệu đơn giản về 

lĩnh vực này 

- Thái độ, chuyên cần: 

+ Học viên có thái độ tích cực khi tham gia bài học, thảo luận và thuyết trình 

theo yêu cầu của giáo viên. Tham dự đầy đủ khóa học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

- Học phần tiếng Anh chuyên ngành Quản lý đất đai là chương trình đào tạo 

tiếng Anh dành cho đối tượng học viên cao học ngành Quản lý đất đai. Môn học 

cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về:  

- Các hiện tượng ngữ pháp thường được sử dụng trong tài liệu Tiếng Anh 

chuyên ngành như câu chủ động, bị động, câu điều kiện, câu có mệnh đề quan hệ, 

câu so sánh.....  

- Những từ vựng liên quan đến các chủ đề của chuyên ngành Quản lý đất đai 

với lượng từ chuyên ngành khoảng 200 từ. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính:  

1) Peter Dale & John McLaughlin, 1999. Land Administration. Oxford 

University Press Inc., New York 

4.2. Tài liệu đọc thêm:  

1) O’Callaghan,J.R. 1996. Land Use. The University of Newcastle, United 

Kingdom 

2) Alan Mountford, 1989. English in Agriculture. International Thomson 

Publishing, The United States of America 

3) Lam Thi Hoa Binh,  2009. Egeo. University of Education Publishing 

House, VietNam 

4) Vo Chi My, 2016. Từ điển Trắc địa-Bản đồ và Quản lý đất đai, Nhà xuất 

bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp chủ yếu được áp dụng là phương pháp học tập chủ động, cụ thể: 

- Về lý thuyết: thuyết trình và thảo luận nhóm/cặp 

- Về thực hành: hoạt động thảo luận theo nhóm/ cặp kết hợp làm việc cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng. 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.  

- Hoàn thành các bài tập được giao và nộp bài đúng hạn. 

- Làm các bài thuyết trình theo nhóm 

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá và bài thi giữa kỳ. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá 

bộ phận như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập;  

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm thi giữa kỳ; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành 

tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; 

bài tập cá nhân/ học kì,…) 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: tự luận 

- Thời lượng thi: 60 phút 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi  

9. Nội dung chi tiết học phần  

  

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Module 1: Land Market 

Development 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading Comprehension 

 

2  3 5 

Module 2: Boundaries 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading Comprehension 

2  3 5 

Module 3: Land Taxation 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading Comprehension 

2  3 5 

Module 4: Land values 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading Comprehension 

2  3 5 

Revision and Progress Test  2  2 
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Module 5: Land Valuation and 

Assessment 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading Comprehension 

2  3 5 

Revision for Final test  3  3 

Tổng 10 5 15 30 

 

Trƣởng bộ môn 

 

 

 

 

 

Đ ng Đức Chính 

 

 Ngƣời soạn 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Quế 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

          * Tên tiếng Việt  : Đánh giá đất đai nâng cao 

        * Tên tiếng Anh : Advanced Land Evaluation 

- Mã học phần : QĐKĐ3522 

- Số tín chỉ  : 3 (2,0; 1,0) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

         * Bắt buộc:  

         * Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết:   

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

     * Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết  

     * Thực hành                : 5 tiết    

 * Thảo luận, bài tập     : 10 tiết  

 * Tự học                      : 90 tiết      

- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học đất và Quy hoạch đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng: 

Nắm vững các phương pháp, quy trình, kỹ thuật điều tra, đánh giá phân hạng 

đất đai; đánh giá chất lượng đất và đánh giá ô nhiễm đất; nắm vững các phương pháp 

phân tích số liệu điều tra, đánh giá đất đai; nắm vững được các phương pháp lập các 
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loại bản đồ chuyên đề thích hợp đất đai, chất lượng đất, ô nhiễm đất sử dụng các 

phần mềm GIS. 

- Về kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, viên viên có khả năng: 

+ Xây dựng kế hoạch điều tra, thực hiện lấy mẫu đất tại hiện trường  

+ Lựa chọn phương pháp phù hợp phân tích các chỉ tiêu đánh giá  

+ Ứng dụng các phần mềm GIS để lập các loại bản đồ phân hạng đất đai, bản 

đồ chất lượng đất và bản đồ ô nhiễm đất  

+ Viết báo cáo thuyết minh kết quả điều tra, đánh giá đất đai  

- Về đạo đức nghề nghiệp: 

Sau khi kết thúc học phần, học viên được nâng cao nhận thức và tích cực tham 

gia hoạt động bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất, góp phần phát triển bền vững đất 

nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần đánh giá đất nâng cao nhằm trang bị cho học viên những phương 

pháp, quy trình, kỹ thuật điều tra đánh giá đất đai theo Thông tư 35/2014/TT-

BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Học phần 

đánh giá đất nâng cao gồm 4 chương. Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về 

điều tra, đánh giá đất đai cũng như ứng dụng kỹ thuật GIS trong điều tra, đánh giá 

đất đai. Chương 2 trình bày quy trình, kỹ thuật phân hạng đất đai theo phương pháp 

của FAO. Chương 3 trình bày quy trình, kỹ thuật điều tra đánh giá chất lượng đất. 

Chương 4 trình bày quy trình, kỹ thuật điều tra, đánh giá ô nhiễm đất. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp. 

2. Lê Thái Bạt (2015), Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất 

đai, NXB Nông nghiệp  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2009), Cẩm nang sử dụng đất 

nông nghiệp, tập 2 – Phân hạng đánh giá đất đai, NXB Khoa học và kỹ thuật 

2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

8409 – 2010 về quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện. 
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3. FAO (1983). Guidelines: Land evaluation for rainfed agriculture. Rome. 

4. FAO (1985). Guidelines: Land evaluation for irrigated agriculture. Rome 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

6. Chính Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết, hướng dẫn làm bài tập, hướng dẫn 

sử dụng phần mềm giải quyết các bài toán phân hạng thích nghi đất đai. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, viết báo cáo 

chuyên đề và làm bài tập cá nhân do giảng viên hướng dẫn. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 

năm 2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình (Trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (Trọng số 70%) 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ 

CƠ BẢN ĐIỀU TRA, ĐÁNH 

GIÁ ĐẤT ĐAI  

1.1 Các dạng điều tra, đánh giá đất 

đai  

1.2 Phương pháp lấy mẫu đất  

1.3 Một số phương pháp phân tích 

đất 

1.4 Ứng dụng kỹ thuật GIS trong 

lập bản đồ đánh giá đất đai  

11 

 

2 

 

3 

3 

 

3 

 3 

 

 

 

1 

1 

 

2 

15 

 

2 

 

4 

4 

 

5 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 2: PHÂN HẠNG 

THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI 

2.1 Loại sử dụng đất   

2.2 Những yêu cầu sử dụng đất  

2.3 Bản đồ đơn vị đất đai 

2.4 Phân hạng thích hợp đất đai  

10 

 

1 

2 

4 

3 

5 

 

 

1 

2 

2 

 15 

 

1 

3 

6 

5 

Kiểm tra 1   1 1 

Chƣơng 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT 

LƢỢNG ĐẤT 

3.1 Khái niệm chất lượng đất  

3.2 Các chỉ tiêu chất lượng đất  

3.3 Quy trình đánh giá chất lượng 

đất  

3.4 Lập bản đồ chất lượng đất  

5 

 

1 

1 

2 

 

1 

 2 

 

 

1 

 

 

1 

7 

 

1 

2 

2 

 

2 

Chƣơng 4: ĐÁNH GIÁ Ô 

NHIỄM ĐẤT 

4.1 Khái niệm ô nhiễm đất  

4.2 Các chỉ tiêu ô nhiễm đất  

4.3 Quy trình điều tra ô nhiễm đất  

4.4 Lập bản đồ ô nhiễm đất  

4 

 

1 

1 

1 

1 

 2 

 

 

1  

 

1 

6 

 

1 

2 

1 

2 

Kiểm tra 2   1 1 

Cộng 30 5 10 45 

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

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

  * Tên tiếng Việt : Quy hoạch sử dụng đất bền vững 

  * Tên tiếng Anh : Sustainable Land UsePlanning 

- Mã học phần :QĐKĐ3503 

- Số tín chỉ : 3 (2,5;0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Cao học  

- Loại học phần: 

  * Bắt buộc:  

  * Tự chọn:   

- Học phần học trước: Đánh giá đất nâng cao 

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

  * Nghe giảng lý thuyết : 35 tiết 

  * Thực hành : 8 tiết 

  * Thảo luận, bài tập     : 2 tiết 

  * Tự học                      : 90 tiết 

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

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được mục tiêu về 

kiến thức sau đây: 

+ Hiểu được nội dung, tầm quan trọng của các luận cứ khoa học về quy 
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hoạch sử dụng đất bền vững trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trong  

thực tiễn. 

+ Nắm vững được các phương pháp áp dụng trong quy hoạch sử dụng đất 

bền vững; cơ sở pháp lý về quy hoạch sử dụng đất ở ViệtNam. 

+ Lồng ghép bảo vệ tài nguyên đất trong xây dựng phương án quy hoạch sử 

dụng đất bền vững ở Việt Nam; 

+ Giới thiệu về ưng dụng toán tối ưu trong đề xuất phương án quy hoạch sử 

dụng đất. 

- Kĩ năng: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được các mục tiêu về 

kỹ năng sau đây: 

+ Kỹ năng dự báo nhu cầu sử dụngđất 

+ Kỹ năng phân tích các bài học kinhnghiệm 

+ Kỹ năng thuyết trình 

- Thái độ : 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách nhiệm công dân cao  

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và sáng tạo trong công việc  

3.Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Quy hoạch sử dụng đất bền vững” cung cấp cho học viên một số 

kiến thức về (i) Một số vấn đề chung về quy hoạch sử dụng đất bền vững; (ii) Lồng 

ghép bảo vệ tài nguyên đất trong xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất ở Việt 

Nam; (iii) Ứng dụng toán tối ưu trong lập phương án quy hoạch sử dụng đất bền 

vững. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Anh Tuấn & CS (2016), Quy hoạch sử 

dụng đất bền vững, NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam. 

2. Agriculture and Rural Development, Planning Sustainable management of 

land resources: The sri Lankan example (1999), Food and Agriculture Organization 

of the United Nations Rome  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

Tiếng Việt 

1. Nguyễn Đắc Nhẫn – Tổng cục Quản lý đất đai (2010), Từng bước hoàn 
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thiện quy định về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội ở từng thời kỳ,  

Tiếng Anh 

1.Washington DC (2006), Sustanable Land Management, The World bank,  

2. HiTrans (2005), Public transport and Land use planning,  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý 

thuyết, bài tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu.  

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Có giáo trình và tài liệu tham khảo 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi 

nghe giảng 

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng 

phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; 

- Tham dự đầy đủ các giờ lên lớp của giảng viên và các buổi tổ chức thảo 

luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo Quy chế. Học viên vắng 

mặt trên lớp quá 30% số tiết sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần  

 7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 

2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8.Phƣơng pháp,hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá 

bộ phận như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BỀN 

VỮNG 

11   11 

1.1.  Sử dụng đất bền vững 2   2 

1.2.  Khái niệm quy hoạch sử dụng 

đất bền vững 
1   1 

1.3.  Cơ sở của quy hoạch sử dụng 

đất 
5   5 

1.4.  Nguyên tắc và yêu cầu Quy 

hoạch sử dụng đất bền vững 
3   3 

1.4.1. Mục tiêu của quy hoạch sử 

dụng đất bền vững 
    

1.4.2. Nguyên tắc của QHSDĐ bền 

vững 
    

1.4.3. Yêu cầu trong công tác 

QHSDĐ bền vững 
    

1.4.4. Tiêu chí xác định kế hoạch và 

ra quyết định trong QHSDĐ bền vững 
    

CHƢƠNG 2. LỒNG GHÉP BẢO 

VỆ TÀI NGUYÊN ĐẤT TRONG 

XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN QUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BỀN 

VỮNG TẠI VIỆT NAM 

18 5 1 24 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế về 

QHSDĐ 
2   2 

2.2. QHSDĐ bền vững ở Việt Nam 6   6 

2.2.1. Cơ sở pháp lý hiện hành về 

QH - KHSDĐ 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

2.2.2. Các phương pháp áp dụng 

trong QHSDĐ 
    

2.2.3. Quan điểm trong QHSDĐ bền 

vững 
    

2.2.4. Một số vấn đề cần quan tâm 

trong QHSDĐ bền vững 
    

2.3. Đánh giá tác động môi trƣờng 

chiến lƣợc của phƣơng án quy hoạch 

sử dụng đất 

2   2 

2.4. Lồng ghép các yếu tố môi 

trƣờng và xã hội nhằm đạt đƣợc sự 

bền vững trong QHSDĐ tại Việt Nam 

 

8 
  8 

2.4.1. Một số vấn đề chung 2   2 

2.4.2. Xác định các yếu tố môi 

trường trong QHSDĐ 
2   2 

2.4.3. Nội dung QHSDĐ lồng ghép 

các yếu tố môi trường và xã hội 
4   4 

Thực hành  5  5 

Kiểm tra   1 1 

CHƢƠNG 3. ỨNG DỤNG TOÁN 

TỐI ƢU TRONG LẬP PHƢƠNG 

ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

BỀN VỮNG 

6 3 1 10 

    3.1. Bài toán tối ƣu 2   2 

3.1.1. Khái niệm về bài toán tối ưu     

3.1.2. Bài toán tối ưu dạng tổng quát     

3.1.3. Một số dạng  bài toán tối ưu     

3.2. Quy hoạch tuyến tính 2   2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

3.2.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính     

3.2.2. Các dạng cơ bản của bài toán 

quy hoạch tuyến tính 
    

3.3. Giới thiệu mô hình toán tối 

ƣu trong quy hoạch sử dụng đất bền 

vững 

2   2 

3.3.1. Mô hình bài toán xác định cơ 

cấu ngành tối ưu 
    

3.3.2. Mô hình bài toán xác định cơ 

cấu đất tối ưu 
    

3.3.3. Một số mô hình bài toán khác     

Thực hành   3  3 

Kiểm tra   1 1 

Tổng 35 8 2 45 

 

Trƣởng khoa 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

* Tên tiếng Việt  : Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu đất đai 

* Tên tiếng Anh : Building and Development of Land Database 

- Mã học phần : QĐĐC 3523 

- Số tín chỉ : 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:  

* Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết::   

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết  : 23 giờ   

* Thực hành  : 03 giờ    

* Thảo luận, hoạt động nhóm: 04 giờ 

* Tự học : 60 tiết      

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

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên có những kiến thức sau đây: 
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+ Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các dữ liệu trong 

chuyên ngành Quản lý đất đai, quản lý Tài nguyên, các mô hình dữ liệu và quản lý 

tài nguyên đất đai dạng số 

+ Vận dụng kiến thức để phân tích, đánh giá và thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai 

đa mục tiêu. 

+ Chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

- Về kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được các mục tiêu 

về kỹ năng sau đây: 

+ Học viên sẽ nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và ứng dụng công nghệ 

thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  

+ Học viên có được kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu , kỹ 

năng  sử dụng phần mềm quản trị CSDL 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách nhiệm công dân cao. 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, trung thực và sáng tạo trong công việc.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần xây dựng và phát triển dữ liệu đất đai đa bao gồm các nội dung 

chính như sau: 

- Tổng quan về cơ sở dữ liệu. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Dương Đăng Khôi (2012). Giáo trình hệ thống thông tin địa lý. Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

2. Wing Michael G (2008), Geographic Information Systems,Canada: Oxford 

University Press 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Nguyễn Bá Tường (2005), Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán, NXB Khoa 

học và kỹ thuật 

2. Lê Tiến Vương (2000), Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, ĐH Mỏ - Địa chất 

3. Nguyễn Văn Ba (2005), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, ĐH Mỏ - 
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Địa chất   

4 . TS Vũ Bích Vân (2000),  bài giảng cao học Bản đồ học điện toán, Trường 

Đại học Mỏ Địa chất 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết + hướng dẫn làm bài tập + hướng 

dẫn sử dụng phần mềm giải quyết các bài toán phân hạng thích nghi đất đai. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, viết báo cáo 

chuyên đề và làm bài tập cá nhân do giảng viên hướng dẫn. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 

năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình (Trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (Trọng số 70%) 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ 

SỞ DỮ LIỆU 

4   4 

1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 

3   3 

1.1.1. Thông tin và dữ liệu 

1.1.2. Khái niệm về hệ thống thông tin 

(IS) và hệ thống thông tin quản lý 

(MIS) 

1.1.3. Khái niệm về CSDL, CSDLĐĐ và 

CSDLĐC 

1.1.4. Khái niệm về dữ liệu không gian 

địa chính va dữ liệu thuộc tính địa 

chính 

1.1.5. Khái niệm về siêu dữ liệu địa chính 

1.2. Phân loại các hệ thống thông tin 1   1 

CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ 

DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

7  2 9 

2.1. Nguyên tắc xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai 

0.5   0.5 

2.2. Nội dung cơ sở dữ liệu đất đai 1   1 

2.3. Giá trị pháp lý của cơ sở dữ 

liệu đất đai 

0.5   0.5 

2.4. Trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai 

0.5   0.5 

2.5. Cấu trúc, kiểu thông tin của cơ 

sở dữ liệu đất đai 

2   2 

2.5.1. Cấu trúc, kiểu thông tin CSDL 

địa chính 

 

2.5.2. Cấu trúc, kiểu thông tin CSDL 1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

quy hoạch sử dụng đất 

2.5.3. Cấu trúc, kiểu thông tin CSDL 

giá đất 

 

2.5.4. Cấu trúc, kiểu thông tin CSDL 

thống kê, kiểm kê đất đai 

 

2.6. Trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai 

0.5   0.5 

2.7. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 2   2 

2.7.1. Xây dựng CSDL địa chính  

2.7.2. Xây dựng CSDL giá đất  

2.7.3. Xây dựng CSDL Quy hoạch sử 

dụng đất 

1 

2.7.4. Xây dựng CSDL thống kê, kiểm 

kê đất 

 

Bài kiểm tra chương 1+2   1  

CHƢƠNG 3: QUẢN LÝ, KHAI 

THÁC SỬ DỤNG, CẬP NHẬT CƠ 

SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

7   7 

3.1. Mô hình quản lý và vận hành 

CSDL đất đai 

2   2 

3.1.1. Mô hình phân tán 

3.1.2. Mô hình tập trung 

3.1.3. Mô hình hỗn hợp vừa phân tán 

vừa tập trung 

3.1.4. Các tiêu chí lựa chọn mô hình 

CSDL 

3.2. Yêu cầu cơ sở dữ liệu 

1   1 3.2.1. Yêu cầu phần mềm ứng dụng 

3.2.2. Yêu cầu cơ bản về hạ tầng kỹ 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

thuật công nghệ thông tin 

3.2.3. Yêu cầu tổ chức xây dựng 

CSDLĐĐ  

3.3. Quản lý, bảo mật CSDL 

2   2 

3.3.1. Nội dung quản lý CSDL 

3.3.2. Trách nhiệm của các đơn vị 

3.3.3. Thời gian sao lưu CSDL 

3.3.4. Sở TNMT chịu trách nhiệm xây 

dựng quy chế, quy định và quy trình 

vận hành hệ thống 

3.4. Cập nhật cơ sở dữ liệu 

2   2 

3.4.1. Căn cứ cập nhật, chỉnh lý biến 

động CSDLĐĐ 

3.4.2. Mức độ, tần xuất cập nhật 

CSDL 

3.4.3. Kiểm tra cập nhật CSDL 

CHƢƠNG 4: PHẦN MỀM ỨNG 

DỤNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ 

LIỆU ĐẤT ĐAI 

5 3 1 8 

4.1.  Giới thiệu về phần mềm quản 

trị cơ sở dữ liệu đất đai 

0.5   0.5 

4.2. Các thành phần của một cơ sở 

dữ liệu trong phần mềm quản trị cơ 

sở dữ liệu  

0.5   0.5 

4.3. Sử dụng bảng dữ liệu trong 

phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu đất 

đai 

0.5 1  1.5 

4.4. Thay đổi bảng dữ liệu 0.5   0.5 

4.5. Sử dụng biểu mẫu ( FOMR) để 0.5   0.5 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

nhập và xem dữ liệu 

4.6. Ngôn ngữ truy vấn, hỏi đáp   ( 

QUERY- SQL) 

1   1 

4.7. Tạo báo cáo 0.5   0.5 

4.8. Lập trình một số modul quản trị 

cơ sở dữ liệu đất đai 

1 2  3 

Bài kiểm tra chương 3+4   1  

Cộng 23 3 4 30 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Đào Văn Khánh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

* Tên tiếng Việt  : Hiện đại hoá hệ thống đăng ký đất đai  

* Tên tiếng Anh  : Modernizing land registration system 

- Mã học phần : QĐQN3524 

- Số tín chỉ  : 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:  

* Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết:   Phân tích chính sách đất đai 

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết : 23 tiết      

* Thảo luận, bài tập : 7 tiết 

* Tự học                       : 60 tiết      

- Bộ môn phụ trách học phần: Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được 3 mức mục 

tiêu về kiến thức sau đây: 

+ Hiểu được nội dung, tầm quan trọng của hiện đại hoá hệ thông đăng ký đất 

đai 
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+ Nắm vững và sử dụng thành thạo các mô hình đăng ký đất đai 

+ Vận dụng công nghệ và kinh nghiệm quốc tế trong việc tham gia xây dựng 

được hệ thống cơ sở dữ liệu trong đăng ký đất đai 

- Về kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được các mục tiêu 

về kỹ năng sau đây: 

 + Kỹ năng xử lý các thông tin và dữ liệu đầu vào trong hệ thống 

 + Kỹ năng phân tích các bài học kinh nghiệm 

 + Kỹ năng thuyết trình 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện tính cẩn trọng, tỉ mỉ và trách nhiệm cao 

trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần hiện đại hoá hệ thống đăng ký đất đai gồm các nội dung chính sau: Khái 

niệm và nguyên tắc giao dịch điện tử; các thủ tục hành chính trong đăng ký đất đai được giao 

dịch điện tử. Một số mô hình đăng ký đất đai hiện đại; Mô hình đăng ký đất đai qua WEB; 

Mô hình tin học hóa đất đai; Mô hình đăng ký đất đai VietLIS 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

 1.Phạm Văn Vân (2010), Hệ thống thông tin đất đai, NXB Nông nghiệp 

Tiếng Anh 

1. Eric Koome, Springer (2011), Land Use Modelling in Planning Practice 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

           1. Luật đất đai năm 2013 và các văn bản dưới Luật 

           2. Dự án tăng cường năng lưc định gái đất và hệ thống thông tin giá đất dựa 

trên VietLIS 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết  và thảo luận nhóm 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và thảo 

luận nhóm. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và thảo luận đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. 
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- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, thảo luận nhóm do 

giảng viên hướng dẫn. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 

năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình (Trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (Trọng số 70%) 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. QUY ĐINH CHUNG 

VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG 

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

7  1 8 

1.1. Khái niệm 2   2 

1.2. Nguyên tắc về giao dịch điện tử 1   1 

1.3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký điện tử 
1   1 

1.4. Sử dụng chữ ký điện tử trong giao 

dịch đăng ký đất đai  
1   1 

1.5. Các giao dịch đất đai bằng 

phương thức điện tử 
2   2 

Thảo luận   1 1 

CHƢƠNG 2: GIAO DỊCH ĐIỆN 

TỬ TRONG THỰC HIỆN CÁC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ 

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

8  3 12 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

2.1. Các thủ tục hành chính về đất đai 

được thực hiện bằng phương thức điện 

tử 

2   2 

2.2. Trao đổi văn bản trong cơ quan 

quản lý nhà nước về đất đai 
2   2 

2.3. Trao đổi văn bản giữa cơ quan 

quản lý nhà nước về đất đai với cơ 

quan có liên quan 

2   2 

2.4. Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ 

liệu trong giao dịch điện tử về đất đai 
2   2 

Thảo luận   2 2 

Kiểm tra   1 1 

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ MÔ HÌNH 

HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG 

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

8  3 11 

3.1. Mô hình đăng ký đất đai qua 

WEB 
3   3 

3.1.1. Nguyên tắc hoạt động  1   1 

3.1.2. Nội dung quản lý cơ sở dữ liệu 

trong đăng ký đất đai  
2   2 

3.2. Mô hình tin học hóa đăng ký 

đất đai 
3   3 

3.2.1. Quy trình xây dựng cơ sở dữ 

liệu 
1   1 

3.2.2. Quản lý, khai thác, sử dụng và 

cập nhật cơ sở dữ liệu 
2   2 

3.3. Mô hình đăng ký đất đai 

VietLIS 
2   2 

3.3.1. Nội dung của mô hình     
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

3.3.2. Quy trình đăng ký đất đai     

Thảo luận    2 2 

Kiểm tra   1 1 

Cộng 23  7 30 

 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

Ngƣời soạn 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Khuy 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

* Tên tiếng Việt: Thẩm định giá đất và bất động sản 

* Tên tiếng Anh: Real estate and land valuation 

Mã học phần: QĐQN 3525 

+ Số tín chỉ: 3 (2;1) 

+ Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:      

- Học phần học trước:  Quy hoạch sử dụng đất bền vững 

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết 

* Thực hành, Thảo luận, kiểm tra: 15 tiết 

* Hoạt động theo nhóm:  

* Tự học: 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được mục tiêu về 

kiến thức sau đây: 

+ Lập được kế hoạch định giá tài sản 

+ Vận dụng được các phương pháp định giá bất động sản và nắm được quy 

trình định giá bất động sản  

+ Lập được chứng thư thẩm định giá bất động sản. 
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- Kĩ năng: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được các mục tiêu về 

kỹ năng sau đây: 

+ Có các kỹ năng thực tiến về nghề nghiệp và có thể phát triển được  

+ Có kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với người khác. 

+ Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải 

quyết vấn đề.  

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích 

riêng biệt, có kỹ năng tự phát triển. 

+ Đánh giá được cách dạy và học 

- Thái độ:  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề. 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao 

trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Thẩm định giá đất và bất động sản là môn khoa học nhằm cung cấp cho 

người học các kiến thức cơ bản về bất động sản và thị trường bất động sản,  cơ sở 

giá trị và những nguyên tắc của thẩm định giá bất động sản. Môn học đi sâu vào 

phân tích các vấn đề liên quan đến thu thập và phân tích thông tin thẩm định giá bất 

động sản; các phương pháp thẩm định giá bất động sản; quy trình thẩm định giá bất 

động sản. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản trong 

việc lập và quản lý một dự án đầu từ bất động sản, tập trung phân tích các chỉ số tài 

chính trong đầu tư bất động sản. 

4.Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1. Ths. Nguyễn Thế Phương, 2011, Giáo trình thẩm định giá bất động sản, 

Trường Đại học tài chính – marketing, NXB Phương Đông 

2. TS. Trịnh Hữu Liên, 2013, Giáo trình Thị trường bất động sản, Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

3. PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng, 2005, Giáo trình Thị 

trường bất động sản, NXB Nông nghiệp 

4.2. Tài liệu đọc thêm:  

1. PGS.TS Thái Bá Cẩn, Ths Trần Nguyên nam. Thị trường bất động sản- 

những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, NXB Tài chính, năm 2003. 

2. Một số khái niệm và những phương pháp định giá bất động sản - Tổng cục 

địa chính- 2000. 
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3. TS Phạm Đức Phong, Cơ sở khoa học và giải pháp thúc đẩy sự hình thành 

và phát triển thị trường bất động sản ở nước ta , Cục Công sản, Bộ tài chính. 

4. Chuyên đề “Thị trường bất động sản” - Hội nghị khoa học kỹ thuật và xây 

dựng Việt nam – Hà nội 2001. 

5. Luật đất đai 1993, 1998, 2001, 2003, 2013. 

6. Luật kinh doanh bất động sản 2006, 2014. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây:  

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết + hướng dẫn làm bài tập + hướng 

dẫn làm bài tiểu luận. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên  

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây:  

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết, hướng dẫn làm bài tiểu luận.  

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

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

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30% 

 - Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

 - Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: tự luận 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên không sử dụng tài liệu khi thi  

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THẨM 

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 
10  1 11 

1.1.  Khái niệm về thẩm định giá, thẩm 

định giá bất động sản 1   1 

1.1.1. Khái niệm về thẩm định giá 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

1.1.2. Khái niệm về thẩm định giá bất động 

sản 

1.2.  Chức năng và mục đích thẩm định 

giá bất động sản 
1   1 

1. 3. Cơ sở giá trị của thẩm định giá bất 

động sản 

2   2 

1.3.1. Các học thuyết về giá trị, giá cả bất 

động sản 

1.3.2. Cơ sở giá trị của thẩm định giá bất 

động sản 

1.3.3. Các căn cứ để ước tính giá trị bất 

động sản 

1.3.4. Các yếu tố tác động đến giá trị thị 

trường bất động sản 

1.4. Nguyên tắc về thẩm định giá bất 

động sản 

4   4 

1.4.1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt 

nhất 

1.4.2. Nguyên tắc xem xét tính hữu dụng 

của bất động sản 

1.4.3. Nguyên tắc phù hợp 

1.4.4. Nguyên tắc thay thế 

1.4.5. Nguyên tắc đóng góp 

1.4.6. Nguyên tắc xem xét cung và cầu 

1.4.7. Nguyên tắc dự kiến các lợi ích tương 

lai 

1.4.8. Nguyên tắc xem xét sự cân bằng 

trong sử dụng đất và phát triển 

1.4.9. Nguyên tắc xem xét những thay đổi 

trong mô hình kinh tế- xã hội 

1.4.10. Nguyên tắc gắn với mục đích của 

việc thẩm định giá 

1.5. Thu thập  và phân tích thông tin 

thẩm định giá bất động sản 2   2 

1.5.1. Thu thập thông tin 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

1.5.2. Phân tích thông tin 

Kiểm tra chƣơng 1   1 1 

CHƢƠNG 2 : CÁC PHƢƠNG PHÁP 

THẨM ĐỊNH  GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 
11 11  22 

2.1. Phƣơng pháp so sánh  

3 2  5 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Các nguyên tắc cần áp dụng khi sử 

dụng phương pháp so sánh giá bán 

2.1.3. Các bước thực hiện 

2.1.4. Các tiêu chí để lựa chọn các bất 

động sản so sánh 

2.1.5. Các đơn vị và yếu tố so sánh 

2.1.6. Cách thực hiện điều chỉnh 

2.1.7. Ước tính giá bất động sản cần thẩm 

định giá sau khi điều chỉnh 

2.1.8. Những hạn chế và các điều kiện cần 

phải có của phương pháp so sánh giá bán 

2.2. Phƣơng pháp chi phí  

2 2  5 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Các bước thực hiện 

2.2.3. Các phương pháp xác định giá đất 

coi như đất trống 

2.2.4. Uớc tính chi phí xây dựng công trình 

xây dựng 

2.2.5. Cách tính giảm giá tích lũy 

2.2.6. Những hạn chế của phương pháp chi 

phí 

2.3. Phƣơng pháp thu nhập 

2 2  4 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Vốn hóa trực tiếp 

2.3.3. Phân tích dòng tiền chiết khấu 

2.3.4. Những khía cạnh cần chú ý trong 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

phương pháp vốn hóa trực tiếp và phân 

tích dòng tiền chiết khấu 

2.4. Phƣơng pháp lợi nhuận 

2 2  4 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Phương pháp thực hiện 

2.4.3. Yêu cầu khi áp dụng phương pháp 

lợi nhuận 

2.4.4. Ưu, nhược điểm của phương pháp 

lợi nhuận 

2.5. Phƣơng pháp th ng dƣ 

2 2  4 

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2. Các bước thực hiện 

2.5.3. Các hạn chế của phương pháp phần 

dư 

CHƢƠNG 3: QUY TRÌNH THẨM 

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 
9  3 12 

3.1. Xác định vấn đề 

2   2 

3.1.1. Xác định khách hàng và người sử 

dụng kết quả định giá 

3.1.2. Xác định bất động sản cần định giá 

3.1.3. Xác định mục đích định giá 

3.1.4. Xác định giá trị cần tìm kiếm 

3.1.5. Xác định ngày có hiệu lực của kết 

luạn về giá trị 

3.1.6. Xác định những điều kiện, giả thiết, 

hạn chế 

3.2. Lên kế hoạch thẩm định giá 1   1 

3.3. Thu thập số liệu 

2   2 
3.3.1. Số liệu chung 

3.3.2. Số liệu về tài sản cần thẩm định giá 

3.3.3. Số liệu về các bất động sản so sánh 

3.4. Phân tích số liệu và ứng dụng 2  1 3 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

phƣơng pháp 

3.4.1. Phân tích những thông tin từ khảo 

sát hiện trường bất động sản 

3.4.2. Phân tích thị trường 

3.4.3. Phân tích về khách hàng tiềm năng 

3.4.4. Phân tích sử dụng tốt nhất, tối ưu 

3.5. Xác định giá trị tài sản cần xác định 

1   1 

3.5.1. Lựa chọn phương pháp định giá bất 

động sản 

3.5.2. Thống nhất các mức giá chỉ dẫn 

khác nhau 

3.6. Lập báo cáo, hồ sơ và chứng thƣ kết 

quả định giá 

1  1 2 
3.6.1. Báo cáo thẩm định giá 

3.6.2. Hồ sơ thẩm định giá 

3.6.3. Chứng thư thảm định giá 

Kiểm tra chƣơng 2+3   1 1 

Tổng 30 11 4 45 

 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Khuy 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

****** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

             ********** 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

* Tên tiếng Việt: Thanh  tra, giám sát quản lý sử dụng đất   

* Tên tiếng Anh: Inspection and Supervision of land use management 

- Mã học phần: QĐQN3526 

- Số tín chỉ: 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ  

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:  

* Tự chọn:  

- Học phần tiên quyết::  

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết: 23 tiết 

* Thảo luận, bài tập: 7 tiết 

 * Tự học: 60 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản , khoa 

Quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Trình bày được những những kiến thức cơ bản về thanh tra, 

thanh tra chuyên ngành Quản lý đất đai 

+ Trình bày được các nội dung thanh tra, giám sát việc thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về đất đai của các cấp quản lý hành chính nhà nước và việc giám 

sát  của công dân trong quản lý và sử dụng đất 

- Kĩ năng:  Có kỹ năng phát hiện vấn đề, kiểm tra, giám sát và xử lý những 
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bất cập trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về đất đai của các cấp quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng giám sát của  

công dân trong quản lý và sử dụng đất. 

-  Thái độ : 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách nhiệm công dân cao  

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và sáng tạo trong công việc  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Với thời lượng giảng dạy 2 tín chỉ (tương đương 30 giờ), học phần “Thanh 

tra, giám sát quản lý sử dụng đất” cung cấp cho học viên một số kiến thức chung về 

thanh tra, giám sát quản lý và sử dụng đất; thanh tra, giám sát việc thực hiện chức 

năng quản lý sử dụng đất đai của các cấp hành chính và Giám sát của công dân trong 

quản lý và sử dụng đất đai 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018, Giáo trình Luật đất đai, NXB Công an 

nhân dân 

2. Trịnh Hữu Liên (2014), Giáo trình thanh tra đất đai, NXB Khoa học và 

kỹ thuật; 

3. Trương Quốc Cần & cs, 2018, Sổ tay hướng dẫn công dân giám sát quản lý và 

sử  dụng đất đai, NXB Thông tin và truyền thông; 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT)  

1. TS. Đỗ Thị Đức Hạnh (2011), Giáo trình thanh tra đất, NXB Nông 

nghiệp; 

2. Quốc hội, 2013, Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội ban hành có hiệu lực 

ngày 01/07/2014 

3. Quốc hội, 2011, Luật số 56/2010/QH12 của Quốc hội ban hành có hiệu lực 

ngày 01/07/2011; 

4. Quốc Hội, (2013), Luật tiếp công dân 

5. Tổng cục Quản lý đất đai (2015), Dự án tăng cường công tác giám sát 

việc thực thi chính sách pháp luật đất đai của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá 

nhân quản lý và sử dụng đất. 
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6. Tổng cục Quản lý đất đai (2015), Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra 

quản lý sử dụng đất đai 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý 

thuyết, bài tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu.  

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Có giáo trình và tài liệu tham khảo 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe 

giảng 

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng 

phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; 

- Tham dự đầy đủ các giờ lên lớp của giảng viên và các buổi tổ chức thảo 

luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo Quy chế. Học viên vắng 

mặt trên lớp quá 30% số tiết sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần  

7.Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 

2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

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

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá 

bộ phận như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

 8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi 
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9. Nội dung chi tiết học phần   

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

CHƢƠNG 1. MỘT VẤN ĐỀ CHUNG 

VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT QUẢN 

LÝ SỬ DỤNG ĐẤT 

7,0 0 0 7,0 

1.1. Giám sát, theo dõi, đánh giá việc 

quản lý và sử dụng đất đai 
3,0 0 0 3,0 

1.1.1. Khái niệm     

1.1.2. Các chủ thể thực hiện quyền giám 

sát quản lý sử dụng đất 
    

1.1.2. Nội dung giám sát     

1.2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật đất đai 

4,0 0 0 4,0 

1.2.1. Khái niệm     

1.2.2. Ý nghĩa, mục đích của công tác 

thanh tra, kiểm tra 

    

1.2.3. Quy trình tiến hành thanh tra     

1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh 

tra 

    

1.2.5. Chức năng, nhiệm vụ của thanh  tra đất 

đai 

    

1.2.6.  Nội dung thanh tra chuyên ngành đất 

đai 

    

CHƢƠNG 2. THANH TRA, GIÁM SÁT 

VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA 

CÁC CẤP HÀNH CHÍNH 

7,0  3,0 10,0 

2.1.  Cơ sở pháp lý 1,0   1,0 

2.2. Các thông tin cần thu thập trong 

việc kiểm tra, giám sát  
1,0   1,0 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

2.3. Giám sát, thanh tra, giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai 

    

2.3.1. Giám sát, theo dõi và đánh giá việc 

quản lý, sử dụng đất đai 
2,0   2,0 

2.3.2. Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất 

đai   

2,0   2,0 

2.3.3. Thực trạng công tác thanh tra, giám sát 

việc thực hiện chức năng quản lý sử dụng đất 

đai 

1,0   1,0 

Thảo luận   2,0 2,0 

Kiểm tra   1,0 1,0 

CHƢƠNG 3. GIÁM SÁT CỦA CÔNG 

DÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

ĐẤT ĐAI 

9,0  4,0 13,0 

3.1. Các quy định về quyền giám sát của 

công dân trong quản lý và sử dụng đất 

đai 

2,0   2,0 

3.1.1. Quy định về các quyền của công dân 

liên quan đến giám sát quản lý và sử dụng 

đất đai 

1,0   1,0 

3.1.2. Quy định về trách nhiệm của công 

dân và các bên liên quan để đảm bảo việc 

giám sát trong quản lý và sử dụng đất đai 

của công dân được thực hiện 

1,0   1,0 

3.2. Nội dung, hình thức và phƣơng 

pháp để công dân thực hiện kiểm tra, 

giám sát quản lý và sử  dụng đất 

5,0   5,0 



 58 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

3.2.1. Giám sát việc lập, điều chỉnh, công 

bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất 

2,0   2,0 3.2.2. Giám sát việc giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử  dụng đất 

3.2.3. Giám sát việc thu hồi, bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư 

3.2.4. Giám sát của công dân trong việc 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất  
1,5   1,5 

3.2.5. Giám sát việc thu, miễn, giảm tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế liên quan 

đến đất đai; định giá đất 

3.2.6. Giám sát việc thực hiện các thủ tục 

hành chính liên quan đến quyền và nghĩa 

vụ của người sử dụng đất 1,5   1,5 

3.2.7. Giám sát việc thực hiện một số 

nghĩa vụ của người sử dụng đất 

3.3. Một số kiến thức và kỹ năng cần  

thiết trong kiểm tra, giám sát quản lý sử 

dụng đất 

2,0   2,0 

Thảo luận   3,0 3,0 

Kiểm tra   1,0 1,0 

Tổng số 23,0  7,0 30,0 
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Trƣởng khoa 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 

 Ngƣời soạn 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

* Tên tiếng Việt  : Chính sách thu hồi đất 

* Tên tiếng Anh  : Land acquisition policy 

- Mã học phần : QĐQN3527 

- Số tín chỉ: 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:  

* Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết: Phân tích chính sách đất đai   

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết : 22,5 tiết  

* Thực hành :  5,5 tiết  

* Thảo luận, bài tập   : 2 tiết  

* Tự học : 60 tiết  

- Bộ môn phụ trách học phần: Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được 3 mức mục 

tiêu về kiến thức sau đây: 

+ Hiểu được nội dung, tầm quan trọng của chính sách thu hồi đất. 

+ Nắm vững và vận dụng thành thạo các nội dung về đền bù về đất, tài sản 

trên đất, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
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+ Hình thành được cách “suy nghĩ” và “nhìn nhận” bài toán thu hồi đất trên 

quan điểm phát triển bền vững và tiếp cận người dân. 

- Về kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được các mục tiêu 

về kỹ năng sau đây: 

+ Kỹ năng lập kế hoạch thu hồi đất. 

+ Kỹ năng lập hồ sơ thu hồi đất, lập dự án tái định cư. 

+ Kỹ năng kỹ năng vận động thuyết phục người dân chấp hành luật đất đai 

khi nhà nước thu hồi đất. 

+ Khác: kỹ năng ra thông báo thu hồi đất, thông báo cư ng chế quyết định 

kiểm đếm bắt buộc, kỹ năng cư ng chế khi nhà nước thu hồi đất. 

 - Về đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện tính cẩn trọng, tỉ mỉ và trách nhiệm 

cao trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Với thời lượng giảng dạy 2 tín chỉ (tương đương 30 giờ), học phần “Chính 

sách thu hồi đất” cung cấp cho học viên các nội dung kiến thức và kỹ năng lập kế 

hoạch thu hồi đất, lập hồ sở thu hồi đất cũng như kỹ năng vận động thuyết phục 

người dân chấp hành Luật đất đai khi nhà nước thu hồi đất. Các nội dung giảng dạy 

tập trung vào các nhóm vấn đề sau: (i) Tổng quan về môn học; (ii)Thu hồi đất, trưng 

dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (iii) Trình tự, thủ tục thu hồi đất; (iv) Một 

số quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất, (v) Hồ sơ thu hồi đất. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Việt Nam (CHXHCN) (2017), Luật đất đai, NXB Chính trị quốc gia sự thật. 

2. Đỗ Xuân Trọng (2016), Chỉ dẫn áo dụng luật đất đai năm 2013, NXB Lao động 

3. Nguyễn Thị Nga (2015), Hỏi đáp Luật đất đai, NXB Tư pháp 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Trần Quang Huy (2006), Giáo trình Giao đất và thu hồi đất, Nhà xuất bản Hà Nội. 

2. Quốc hội khóa XIII, 2014, Luật đất đai năm 2013, NXB Tài chính. 

3. Các văn bản dưới luật có liên quan 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 
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- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết + hướng dẫn làm bài tập + hướng 

dẫn sử dụng phần mềm giải quyết các bài toán phân hạng thích nghi đất đai. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, viết báo cáo 

chuyên đề và làm bài tập cá nhân do giảng viên hướng dẫn. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 

năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình (Trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (Trọng số 70%) 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN MÔN 

HỌC 

2.0   2.0 

1.1. Tổng quan về thu hồi đất ở một 

số nƣớc trên thế giới 

1.0   1.0 

1.2. Khái quát về công tác thu hồi 

đất ở Việt Nam 

1.0   1.0 

CHƢƠNG 2. THU HỒI ĐẤT, 

TRƢNG DỤNG ĐẤT, BỒI THƢỜNG, 

HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ 

8.0   8.0 

2.1. Khái niệm, nguyên tắc, thu hồi 1.5   1.5 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

đất 

2.2. Điều kiện đƣợc bồi thƣờng về đất 

khi Nhà nƣớc thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng. 

1.0   1.0 

2.3. Các trƣờng hợp thu hồi đất. 1.0   1.0 

2.4. Căn cứ, thẩm quyền và thông báo 

thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an 

ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng. 

1.0   1.0 

2.5. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thƣờng, 

giải phóng m t bằng; quản lý đất đã 

thu hồi . 

1.0   1.0 

2.6. Bồi thƣờng về đất, hỗ trợ và tái 

định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất.  

1.5   1.5 

2.6.1. Bồi thường về đất khi nhà nước 

thu hồi đất 

    

2.6.2. Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất     

2.6.3. Tái định cư     

2.7. Bồi thƣờng thiệt hại về tài sản, 

về sản xuất, kinh doanh  

0.5   0.5 

2.8. Trƣng dụng đất 0.5   0.5 

CHƢƠNG 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 

THU HỒI ĐẤT 

5.0 3.0 1.0 9.0 

3.1. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh, phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng. 

2.0 1.0  3.0 

3.2. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do 

chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp 

2.0 1.0  3.0 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy 

cơ đe dọa tính mạng con ngƣời. 

3.3. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do 

vi phạm pháp luật. 

1.0 1.0  2.0 

Kiểm tra chƣơng 1,2,3   1.0 1.0 

CHƢƠNG 4. MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ 

BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI 

ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU 

HỒI ĐẤT  

2.5   2.5 

CHƢƠNG 5. HỒ SƠ THU HỒI ĐẤT 5.0 2.5 1.0 8.5 

5.1. Hồ sơ thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng an ninh; phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng 

2.5 1.5  4.0 

5.2. Hồ sơ thu hồi đất do vi phạm 

pháp luật về đất đai, do chấm dứt 

việc sử dụng đất theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con ngƣời 

2.5 1.0  3.5 

Kiểm tra chƣơng 4,5   1.0 1.0 

Cộng 22.5 5.5 2.0 30 

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

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 
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TS. Phạm Anh Tuấn TS. Phạm Anh Tuấn 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

* Tên tiếng Việt: Quản lý và kinh doanh bất động sản 

* Tên tiếng Anh: Real estate business and management 

- Mã học phần: QĐQN 3528 

-  Số tín chỉ: 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ  

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:     

- Học phần học trước:  Thẩm định giá đất và Bất động sản  

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết : 23 tiết 

* Thực hành, thảo luận : 7 tiết 

* Tự học   : 60 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản  

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được mục tiêu về 

kiến thức sau đây: 

+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học. Trang bị cho sinh viên những 

hiểu biết cơ bản về kinh doanh bất động sản. Giúp sinh viên có khả năng phân tích 

được quan hệ cung cầu bất động sản và hiểu được cơ chế hình thành giá cả bất động 

sản, cũng như phân tích được hoạt động đầu tư bất động sản. 
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+ Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu biết và tiếp tục 

học tập  

+ Nắm được kiến thức có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những vấn 

đề phức tạp. 

- Về kĩ năng: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được các mục tiêu 

về kỹ năng sau đây: 

+ Có các kỹ năng thực tiến về nghề nghiệp và có thể phát triển được  

+ Có kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với người khác. 

+ Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải 

quyết vấn đề.  

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích 

riêng biệt, có kỹ năng tự phát triển. 

+ Đánh giá được cách dạy và học 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề. 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao 

trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

- Học phần Quản lý và kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung chính như 

sau: Tổng uan về thị trường bất động sản; quan hệ cung - cầu và giá cả bất động sản; đầu tư 

bất động sản; quản lý nhà nuwocs về kinh doanh bất động sản. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. TS. Trịnh Hữu Liên (2013), Giáo trình Thị trường bất động sản, Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

 2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà (2005), Nguyễn Đình Bồng, Thị trường bất 

động sản, NXB Nông nghiệp 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT)  

1. TS Đào Văn Khánh. Kinh doanh bất động sản – Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường, Hà nội. 

2. Một số khái niệm và những phương pháp định giá bất động sản - Tổng cục 

địa chính- 2000. 
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3. TS Phạm Đức Phong, Cơ sở khoa học và giải pháp thúc đẩy sự hình thành 

và phát triển thị trường bất động sản ở nước ta , Cục Công sản, Bộ tài chính. 

4. Các báo cáo khoa học về bất động sản và thị trường bất động sản - Viện 

nghiên cứu địa chính – 2005. 

5. Chuyên đề “Thị trường bất động sản” - Hội nghị khoa học kỹ thuật và xây 

dựng Việt nam – Hà nội 2001. 

6. Báo cáo phần B. Các khái niệm về thị trường BĐS1/1999. Dự án “Thi 

hành chính sách đất đai’’ TF 29167. 

7. Luật đất đai 1993, 1998, 2001, 2003, 2013.  

8. Luật kinh doanh bất động sản 2006, 2014. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây:  

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết, thảo luận 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên  

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây:  

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết, hướng dẫn làm bài tiểu luận.  

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và thảo luận 

theo nhóm. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

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

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình (Trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (Trọng số 70%) 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

- Học viên không sử dụng tài liệu khi thi  
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9. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ 

TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
5  1 6 

1.1. Bất động sản và thị trƣờng bất 

động sản 
1   1 

1.1.1. Bất động sản 

1.1.2. Thị trường bất động sản 

1.2. Các chủ thể tham gia thị trƣờng 

bất động sản 

1   1 
1.2.1. Cá nhân 

1.2.2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh 

bất động sản 

1.2.3. Nhà nước 

1.2.4. Nhà thầu xây dựng 

    1.2.5. Các tổ chức môi giới, tư vấn 

1.2.6. Các tổ chức tài chính 

1.3. Hàng hóa trên thị trƣờng bất 

động sản 
1   1 

1.3.1. Đất đai 

1.3.2. Vật kiến trúc đã xây dựng xong 

1.4. Hệ thống thông tin trên thị trƣờng 

bất động sản 

1   1 

1.4.1. Công khai thông tin vê bất động 

sản đưa vào kinh doanh 

 1.4.2. Vai trò của hệ thống thông tin 

trên thị trường bất động sản  

1.4.3. Cung về thông tin trên thị trường 

bất động sản 

1.4.4. Các loại thông tin trên thị trường 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

bất động sản  

1.4.5. Yêu cầu về thông tin trên thị 

trường bất động sản 

1.5. Vai trò của nhà nƣớc đối với hoạt 

động của thị trƣờng bất động sản 

1    

1.5.1. Nhà nước tạo lập môi trường pháp 

lý cho thị trường bất động sản 

1.5.2. Quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

sử dụng đất, thực hiện đủng kỷ quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản  

1.5.3. Cung cấp dịch vụ và tư vấn pháp 

luật 

1.5.4. Tổ chức định giá bất động sản 

1.5.5. Thực hiện các chính sách vĩ mô 

thúc đẩy sự hình thành và phát triển của 

thị trường bất động sản 

Thảo luận    1 1 

CHƢƠNG 2. QUAN HỆ CUNG – 

CẦU VÀ GIÁ CẢ BẤT ĐỘNG SẢN 
3  2 5 

2.1. Cầu và các nhân tố ảnh hƣởng 

đến cầu bất động sản 

1   1 

2.1.1. Khái niệm  

2.1.2. Đường cầu về bất động sản  

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu 

bất động sản 

2.1.4. Co giãn của cầu bất động sản 

2.2. Cung và các nhân tố ảnh hƣởng 

đến cung bất động sản 
1   1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Đường cung về bất động sản 

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới cung 

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung 

bất động sản 

2.2.5. Co giãn của cung bất động sản 

2.3. Quan hệ cung cầu và giá cả bất 

động sản 

1   1 

2.3.1. Sự hình thành giá bất động sản 

trên thị trường 

2.3.2. Sự vận động của giá bất động sản 

trên thị trường 

2.3.3. Đặc trưng của giá cả bất động sản 

Thảo luận   1 1 

Kiểm tra chương 1+2   1 1 

CHƢƠNG 3: ĐẦU TƢ KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN 
9  3 12 

3.1. Những vấn đề cơ bản về đầu tƣ 

kinh doanh bất động sản 

1   1 
3.1.1. Cơ cấu thị trường đầu tư và chất 

lượng của  hoạt động đầu tư 

3.1.2. Những đặc điểm của đầu tư bất 

động sản 

3.2. Các loại hình đầu tƣ và các nhà 

đầu tƣ trong kinh doanh bất động sản 
1   1 

3.2.1. Loại hình đầu tư 

3.2.2.  Nhà đầu tư  

3.3. Phƣơng pháp đánh giá hiệu quả 

của hoạt động đầu tƣ kinh doanh bất 
1   1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

động sản 

3.1. Phương pháp đánh giá truyền thống 

3.2. Phương pháp chiết khấu dòng tiền 

3.4. Xử lý rủi ro trong đầu tƣ kinh 

doanh bất động sản 

1   1 3.4.1.Các loại rủi ro trong đầu tư bất 

động sản 

3.4.2. Xử lý rủi ro 

3.5. Lựa chọn danh mục đầu tƣ trong 

kinh doanh bất động sản 

1   1 3.5.1. Lý thuyết về danh mục đầu tư  

3.5.2. Nguyên lý lựa chọn danh mục đầu 

tư  

3.6. Trình tự thủ tục thực hiện dự án 

đầu tƣ kinh doanh bất động sản 

1   1 
3. 6.1. Trình tự thực hiện một dự án đầu 

tư kinh doanh bất động sản 

3. 6.2. Trình tự, thủ tục thực hiện và nội 

dung dự án khu đô thị mới 

3.7. Nội dung dự án đầu tƣ kinh doanh 

bất động sản 
1   1 

3.8. Hợp đồng trong kinh doanh bất 

động sản 

1   1 3.8.1. Thông tin và hồ sơ bất động sản 

3.8.2. Hợp đồng trong hoạt động kinh 

doanh bất động sản 

Thảo luận    3 3 

CHƢƠNG 4: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
5  2 7 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

4.1. Vai trò của nhà nƣớc đối với kinh 

doanh bất động sản 

2   3 
4.1.1. Vai trò của nhà nước trong nền 

kinh tế thị trường 

4.1.2. Vai trò của nhà nước đối với kinh 

doanh bất động sản 

4.2. Quản lý nhà nƣớc đối với kinh 

doanh bất động sản ở nƣớc ta hiện nay 

3   3 

4.2.1. Qúa trình đổi mới cơ chế quản lý 

nhà nước đối với kinh doanh bất động 

sản ở nước ta 

4.2.2. Tăng cường vai trò quản lý nhà 

nước đối với kinh doanh bất động sản 

Thảo luận   1 1 

Kiểm tra chương 3+4   1 1 

Tổng 23  7 30 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Nguyễn Thị Khuy 

 

 

  

 



 74 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1.Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần  : Bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất 

- Tên tiếng Anh : Land resource protection and regeneration 

- Mã học phần  : QĐKĐ3609 

- Số tín chỉ  : 2 (1,5;0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:    

* Tự chọn:     

- Học phần tiên quyết: 

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết :  22 giờ 

* Thực hành, thực tập  :  8 giờ 

* Tự học : 60 tiết 

- Khoa phụ trách học phần: Bộ môn khoa học đất và quy hoạch đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được mục tiêu 

về kiến thức sau đây: 

+ Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ, phục hồi đất trong công 

tác quản lý Nhà nước về đất đai và trong thực tiễn. 

+ Nắm vững được các tác nhân gây thoái hóa, ô nhiễm đất và các công 
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đoạn trong quá trình phục hồi đất. 

+ Vận dụng để đề xuất chiến lược sử dụng đất bền vững tại địa phương. 

- Kĩ năng: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được các mục 

tiêu về kỹ năng sau: 

+ Kỹ năng phân tích vấn đề 

+ Kỹ năng thuyết trình 

- Thái độ: 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề, trách nhiệm công dân cao 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, trung thực và sáng tạo trong công việc 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần “Bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất” cung cấp cho học viên 

các nội dung kiến thức liên quan tới: Một số vấn đề chung về tài nguyên đất; 

bảo vệ và quản lý đất đai; hướng dẫn về hoạt động phục hồi đất. 

1. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

1.1. Tài liệu chính (TLC) 

Tiếng Việt 

1. Dương Đăng Khôi (2016), Bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất, NXB Tài 

nguyên và môi trường Hà Nội 

2. Hội khoa học đất Việt Nam (2000), “Đất Việt Nam”, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 

3. TS. Nguyễn Quốc Hùng, 2010,“ Một số vấn đề về ô nhiễm và suy thoái đất đai 

ở Việt Nam hiện nay”– NXB Chính trị Quốc gia 

Tiếng anh 

1. Helmut Meuer (2010), Soil Remediation and Rehabilitation, NXB 

London: Springe 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Trần Kông Tấu, 2009,“Tài nguyên đất” – NXB Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

Tiếng Anh 

2. FAO of the United Nations , 2000, Manual on integrated soil 

management and conservation practices. 

3. Humberto Blanco and Rattan Lal, Principles of Soil Conservation 

and Management. 
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4. Eswaran, H. and Reich, P.F. 1998. Desertification: a global 

assessment and risks to sustainability. Proceedings of the 16th International 

Congress of Soil Science, Montpellier, France. 

5. Lal, R. and Stewart, B.A., eds. 1994. Land Degradation. Advances in 

Soil Science. Vol. 11, New York: Springer. 

6. Lal, R., Blum, W.E.H., Valentin, C. and Stewart, B.A., eds. 1997. 

Methods for Assessment of Land Degradation. Boca Raton: CRC. 

7. UNEP. 1994. Land Degradation in South Asia: Its Severity, Causes 

and Effects upon the People. INDP/UNEP/FAO. World Soil Resources Report 78. 

Rome: FAO. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên phải soạn bài giảng cao học trước khi lên lớp. Bài giảng được soạn 

theo đề cương chi tiết của môn học và phải được thông qua ở bộ môn quản lý. Theo nội 

dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn người học làm 

các bài tập mẫu phù hợp với nội dung của học phần. Học viên phải dự giờ đầy đủ, nắm 

được nội dung lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán cụ thể. Học 

viên phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các tài liệu 

tham khảo có thể tìm ở thư viện nhà trường hoặc trên internet.  Người học tăng cường 

trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự học, tự nghiên cứu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

- Kiểm tra giữa học phần 

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận 

7. Thang điểm đánh giá 

Điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm 

tròn đến một chữ số thập phân. Điểm tổng kết học phần được xếp loại và quy đổi điểm 

bằng chữ theo quy chế hiện hành 

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

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 30%  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận  √ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 



 77 

TT Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 
Tổng số tiết 

1 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ 

TÀI NGUYÊN ĐẤT 

1.1. Khái quát về tài nguyên đất 

1.2. Tài nguyên đất thế giới  

1.3. Tài nguyên đất Việt Nam 

8 0 0 8 

2 

CHƢƠNG 2. BẢO VỆ VÀ QUẢN 

LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT 

2.1. Tại sao phải bảo vệ đất 

2.2. Thoái hóa đất 

2.3. Ô nhiễm đất 

2.4. Chiến lược bảo vệ và quản lý tài 

nguyên đất 

8 0 4 12 

3 

CHƢƠNG 3. HƢỚNG DẪN VỀ 

HOẠT ĐỘNG PHỤC HỒI TÀI 

NGUYÊN ĐẤT 

3.1. Khái niệm và mục tiêu của hoạt 

động phục hồi tài nguyên đất 

3.2. Dụng cụ  cho việc chuẩn bị 

phục hồi đất 

3.3. Các biện pháp cải tạo, phục hồi 

đất 

3.4. Chiến lược sử dụng bền vững tài 

nguyên đất 

6 0 4 10 

Tổng 22 0 8 30 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Dƣơng Đăng Khôi 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học 

- Tên học phần  : Cơ sở sinh thái cảnh quan trong quy hoạch sử dụng đất 

bền vững 

- Tên tiếng Anh : Principles of Landscape Ecology for Land Use Planning         

- Mã học phần  : QĐKĐ3610 

- Số tín chỉ  : 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết:    

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết:  22 giờ 

 Thực hành, bài tập:  08 giờ 

 Tự học : 60 tiết 

- Khoa phụ trách học phần: Bộ môn khoa học đất và quy hoạch đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được 3 mức mục tiêu 

về kiến thức sau đây: 

 Hiểu được nội dung, tầm quan trọng của khoa học sinh thái cảnh quan trong 

nghiên cứu khoa học và công tác quy hoạch sử dụng đất trong thực tiễn. 
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 Nắm vững và vận dụng được các nguyên lý sinh thái cảnh quan trong giáo 

trình giảng dạy phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giải quyết một vấn đề thực tiễn 

cụ thể trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất. 

 Hình thành được cách “suy nghĩ” và “nhìn nhận” vấn đề quy hoạch sử dụng 

đất bền vững trên quan điểm tiếp cận sinh thái - văn hóa. 

- Kĩ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được các mục tiêu về kỹ 

năng sau đây: 

 Kỹ năng giải các bài toán về metric cảnh quan. 

 Kỹ năng phân tích các bài học kinh nghiệm 

 Kỹ năng thuyết trình 

 Kỹ năng thực hiện một dự án về quy hoạch sử dụng đất bền vững dựa trên các 

nguyên lý sinh thái cảnh quan. 

 Khác: kỹ năng phân tích dữ kiện; kỹ năng tiếp cận các nội dung chi tiết; kỹ 

năng trả lời súc tích câu hỏi ôn tập ở mỗi chương. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Với thời lượng giảng dạy 2 tín chỉ (tương đương 30 giờ), học phần “Cơ sở sinh 

thái cảnh quan trong quy hoạch sử dụng đất” cung cấp cho học viên các nội dung 

kiến thức về lý thuyết sinh thái cảnh quan nâng cao và những ứng dụng trong công 

tác quy hoạch sử dụng đất. Các nội dung cụ thể tập trung vào 10 nhóm chủ đề sau: 

(1) lược sử sinh thái cảnh quan và các quan niệm; (2) mô hình sinh thái học về các 

yếu tố cảnh quan; (3) metric cảnh quan; (4) quy hoạch sử dụng đất đa chức năng; (5) 

quy hoạch sử dụng đất cho phục hồi cảnh quan; (6) quy hoạch sử dụng đất dựa trên 

dấu chân sinh thái; (7) quy hoạch sử dụng đất khu nông thôn và đô thị; (8) quy hoạch 

không gian xanh đô thị; (9) quy hoạch hành lang đa dạng sinh học; (10) quy hoạch 

sử dụng đất trong khu bảo tồn tự nhiên. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn An Thịnh (2014). Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh 

quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững. NXB Thế giới. 

2. Nassauer. Joan Iverson (1997), Landscape Ecology, NXB Washington: 

Island Press 

1.1. Tài liệu đọc thêm (TLĐT)) 

1. Nguyễn An Thịnh (2013). Sinh thái cảnh quan: lý luận và ứng dụng thực 

tiễn trong môi trường nhiệt đới gió mùa. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 1040 trang. 
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         2. Bài giảng điện tử “Cơ sở sinh thái cảnh quan” (e-learning DVD, tác giả 

Nguyễn An Thịnh, bản quyền VNU
®

, Hà Nội, 2010). 

Tiếng Anh 

3. Dramstad, W.E. (author), J.D. Olson, R.T.T. Forman (1996). Landscape 

Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-use Planning. Island Press, 

1996. 80 pages. 

4. Forman R.T.T., M. Godron (1986). Landscape Ecology. Wiley Press. New 

York. 619 pages. 

5. Zonneveld, I.S. (1996). Land ecology - an introduction to landscape 

ecology as a base for land evaluation, land management and conservation. SPB 

Academic Publishing, Amsterdam. 199 pages. 

6. Virginia H. Dale, Richard A. Haeuber (2011). Applying Ecological 

Principles to Land Management. Springer Science & Business Media, 346 pages. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết + phân tích bài học kinh nghiệm + 

hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài. Hướng dẫn giải các bài tập về metric cảnh quan. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập lớn theo nhóm. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên 

ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, viết báo cáo 

chuyên đề và làm bài tập lớn theo nhóm. 

7. Thang điểm đánh giá 

Điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, 

làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm tổng kết học phần được xếp loại và quy 

đổi điểm bằng chữ theo quy chế hiện hành 
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8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 30%  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận  √ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Phần 1. LÝ THUYẾT SINH THÁI 

CẢNH QUAN NÂNG CAO 

    

CHƢƠNG 1. KHÁI NIỆM, LỊCH SỬ 

RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SINH 

THÁI CẢNH QUAN  

1.1. Bổ túc các khái niệm cơ bản của sinh 

thái học và quy hoạch sử dụng đất bền 

vững 

1.2. Khái niệm sinh thái cảnh quan 

1.3. Lịch sử phát triển của sinh thái cảnh 

quan 

4 0 0 4 

CHƢƠNG 2. MÔ HÌNH SINH THÁI 

HỌC VỀ CÁC YẾU TỐ CẢNH QUAN 

2.1. Mô hình PCM về cảnh quan 

2.2. Mảnh rời rạc và hiệu ứng sinh thái  

2.3. Hành lang và hiệu ứng sinh thái 

2.4. Thể nền và hiệu ứng sinh thái  

3 4 0 7 

CHƢƠNG 3. METRIC CẢNH QUẢN 

3.1. Khái niệm 

3.2. Các metric phi không gian 

3.3. Các metric không gian 

1 0 4 5 

Phần 2. ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN 

LÝ SINH THÁI CẢNH QUAN TRONG 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

    

CHƢƠNG 4. QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT ĐA CHỨC NĂNG 

4.1. Chức năng cảnh quan và đa chức 

2 0 0 2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

năng 

4.2. Quy hoạch sử dụng đất đa chức năng 

CHƢƠNG 5. QUY HOẠCH PHỤC HỒI 

CẢNH QUAN DỰA TRÊN CÁC 

NGUYÊN LÝ VỀ QUÁ TRÌNH 

KHÔNG GIAN GÂY BIẾN ĐỔI SỬ 

DỤNG ĐẤT 

5.1. Các khái niệm  

5.2. Phân loại các quá trình không gian 

gây biến đổi sử dụng đất 

5.3. Các nguyên lý phục hồi cảnh quan 

2 0 0 2 

CHƢƠNG 6. QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT BỀN VỮNG DỰA TRÊN THƢỚC 

ĐO DẤU CHÂN SINH THÁI 

6.1. Các khái niệm  

6.2. Mô hình xác định cơ cấu sử dụng đất 

theo  dấu chân thành phần  

6.3. Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất 

bền vững dựa trên thước đo dấu chân sinh 

thái 

2 0 0 2 

CHƢƠNG 7. QUYB HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT KHU NÔNG THÔN VÀ 

ĐÔ THỊ 

7.1. Đặc trưng về kiến trúc của các cảnh 

quan nông thôn và đô thị 

7.2. Nguyên tắc quy hoạch cảnh quan 

nông nghiệp sinh thái 

7.3. Các nguyên lý quy hoạchsử dụng 

đấtkhu đô thị 

2 0 0 2 

CHƢƠNG 8. QUY HOẠCH KHÔNG 

GIAN XANH ĐÔ THỊ  

8.1. Không gian xanh đô thị 

8.2. Nguyên tắc quy hoạch không gian 

xanh đô thị 

2 0 0 2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

8.3. Các mô hình quy hoạch không gian 

xanh đô thị 

CHƢƠNG 9. QUY HOẠCH HÀNH 

LANG ĐA DẠNG SINH HỌC  

9.1. Hành lang đa dạng sinh học 

9.2. Các mô hình quy hoạch hành lang đa 

dạng sinh học 

2 0 0 2 

CHƢƠNG 10. QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT TRONG KHU BẢO TỒN TỰ 

NHIÊN  

10.1. Quy định pháp luật về khu bảo tồn 

tự nhiên tại Việt Nam 

10.2. Quy hoạch sử dụng đất trong khu 

bảo tồn tự nhiên 

10.3. Các nguyên tắc bảo vệ nơi sống 

trong khu bảo tồn tự nhiên 

2 0 0 2 

Tổng 22 4 4 30 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Nguyễn Tiến Cƣờng 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

* Tên tiếng Việt: Quy hoạch vùng lãnh thổ 

* Tên tiếng Anh: Regional Planning 

- Mã học phần: QĐKĐ 3625 

- Số tín chỉ: 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý Đất đai, bậc: Thạc sĩ  

- Loại học phần: 

  * Bắt buộc:  

  * Tự chọn:      

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

* Nghe giảng lý thuyết : 22  tiết 

* Bài tập, thảo luận  : 18 tiết 

* Tự học    : 60 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất và quy hoạch đất đai.  

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được 3 mức mục 

tiêu về kiến thức sau đây: 

+ Hiểu được nội dung, tầm quan trọng của các luận cứ khoa học về hquy 

hoạch vùng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và khu vực hóa hiện nay. 
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+ Tổng hợp, phân tích các lý thuyết và mô hình không gian trong giải quyết 

một vấn đề thực tiễn cụ thể trong lĩnh vực quy hoạch phát triển vùng.  

+ Hiểu và phân tích được trình tự, nội dung của quy hoạch các vùng  lãnh thổ 

khác nhau. 

- Kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được các mục tiêu về 

kỹ năng sau đây: 

+ Kỹ năng phân tích và tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của 

vùng, giải thích các bài toán phân tích không gian trong quy hoạch vùng. 

+ Kỹ năng phân tích các bài học kinh nghiệm 

+ Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm. 

+ Kỹ năng phản biện một dự án về quy hoạch vùng trong thực tiễn.  

+ Khác: kỹ năng phân tích dữ kiện; kỹ năng tiếp cận các nội dung chi tiết; kỹ 

năng trả lời súc tích câu hỏi ôn tập ở mỗi chương. 

- Thái độ, chuyên cần: Ý thức tự học,  tìm tòi, học hỏi để vận dụng sáng tạo 

trong phân tích không gian; Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Với thời lượng giảng dạy 2 tín chỉ (tương đương 30 giờ), học phần “Quy 

hoạch vùng lãnh thổ” cung cấp cho học viên các nội dung kiến thức liên quan tới: (i) 

Những vấn đề cơ bản liên quan đến quy hoạch vùng; (ii) Cơ sở khoa học của quy 

hoạch vùng lãnh thổ; (iii) Nghiên cứu một số hình thái quy hoạch vùng trên thế giới 

và ở Việt Nam; (iv) Trình tự, nội dung quy hoạch vùng lãnh thổ;   

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

 Tiếng Việt 

1. Phạm Kim Giao (2012), Quy hoạch vùng, NXB Xây dựng. 

2. Nguyễn Viết Thịnh (2000), Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục       

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Đinh Văn Thanh (2005), Quy hoạch vùng, NXB nông nghiệp.  

2. Clark G.L, M.P.Feldman, M.S.Gertler (2007), The Oxford Handbook of 

Economic Geography, Oxford University Press 2000. 

3. Glasson, J. (2007), Regional Planning.Springer Publishing. 

4. Hall, P (2002), Urban and Regional Planning, Springer Publishing. 
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5. Sheppard E., T.J.Barner (2003), A companion to economic geography. 

Blackwell publishing. 

6. Stimson R., R.Stough, B.Roberts (2006), Regional Economic 

Development: Analysis and Planning Strategy, Springer Publishing. 

7. http://www.chinhphu.vn/: Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội các vùng kinh tế; quy hoạch giao thông vận tải, mỏ 

khai thác khoáng sản 

8. http://www.mpi.gov.vn/: cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch Đầu tư, 

đăng các quyết định phê duyệt mới quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội các vùng kinh 

tế, hành lang kinh tế, đô thị... (2007-2008 đến nay) 

9. http://www.gso.gov.vn/: trang web đăng tải số liệu thống kê kinh tế xã hội 

từng năm của các tỉnh thành trên toàn quốc của Tổng cục thống kê.  

10. http://ashui.com/: Trang web của hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây:  

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết + hướng dẫn làm bài tập + hướng 

dẫn làm bài tiểu luận. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

-  Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên 

ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, viết báo cáo 

chuyên đề và làm bài tập cá nhân do giảng viên hướng dẫn 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 

năm 2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

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

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá 
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bộ phận như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ  (Trọng số 70%) 

Tự luận   Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 
Số tiết 

Nội dung 

 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ 

BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUY 

HOẠCH VÙNG 

4 0 0 4 

1.1. Một số khái niệm 1 0 0 1 

1.1.1.    Khái niệm về vùng lãnh thổ         

1.1.2.    Khái niệm về quy hoạch vùng         

1.2. Khái quát chung về  quy hoạch 

vùng  
1 0 0 1 

1.2.1.     Mục tiêu của quy hoạch vùng         

1.2.2.     Nhiệm vụ của quy hoạch vùng         

1.2.3.    Vai trò của quy hoạch vùng         

1.3. Đ c thù của quy hoạch vùng 1 0 0 1 

1.3.1. Tính không gian của tổ  chức sản 

xuất xã hội 
        

1.3.2. Sự phân công lao động lãnh thổ         

1.3.3. Quy hoạch  tổng thể và phân 

tách 
        

1.4. Phân loại quy hoạch vùng 1 0 0 1 

1.4.1.    Phân loại vùng         

1.4.2.    Phân cấp của quy hoạch không 

gian 
        

CHƢƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC 

CỦA QUY HOẠCH VÙNG LÃNH 

THỔ 

6 1 1 8 

2.1. Các yếu tố cơ bản tạo vùng 1 0 0 1 

2.1.1. Nguồn lực phát triển kinh tế - xã 

hội 
        

2.1.2. Cơ cấu kinh tế và sự chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế 
        

2.2. Mối liên quan của một số yếu tố 

ảnh hƣởng đến quy hoạch vùng 
2 0 0 2 
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Số tiết 

Nội dung 

 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

2.2.1. Yếu tố mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội 
        

2.2.2. Yếu tố điều kiện tự nhiên, sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường 
        

2.2.3. Yếu tố phân bố dân cư và tổ 

chức sử dụng lao động 
        

2.2.4. Yếu tố phát triển và phân bố các 

cơ sở hạ tầng 
        

2.2.5. Yếu tố quản lý nhà nước về lãnh 

thổ 
        

2.3. Mối quan hệ của quy hoạch vùng 

với các quy hoạch khác 
1 0 0 1 

2.3.1. Mối quan hệ của quy hoạch vùng 

với các quy hoạch chuyên ngành  
        

2.3.2. Ảnh hưởng của quy hoạch vùng 

đến quy hoạch các điểm dân cư đô 

thị/nông thôn 

        

2.4. Vị trí, vai trò và đ c trƣng của 

các vùng 
1 0 0 1 

2.4.1. Vị trí, vai trò và đặc trưng của 

các vùng kinh tế - xã hội 
        

2.4.2. Vị trí, vai trò của các vùng kinh 

tế trọng điểm 
        

2.5. Căn cứ, nguyên tắc và quan 

điểm trong quy hoạch vùng 
1 0 0 1 

2.5.1. Những căn cứ lập quy hoạch 

vùng 
        

2.5.2. Nguyên tắc cơ bản của quy 

hoạch vùng 
        

2.5.3. Quan điểm về quy hoạch vùng để 

phát triển bền vững 
        

Bài tập  
 

1 
 

1 

Thảo luận, hoạt động nhóm 0 0 1 1 

CHƢƠNG 3. NGHIÊN CỨU MỘT 

SỐ HÌNH THÁI QUY HOẠCH 

VÙNG TRÊN THẾ GiỚI VÀ Ở 

VIỆT NAM  

4 0 3 7 
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Số tiết 

Nội dung 

 

 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

3.1. Quy hoạch vùng một số nƣớc 

trên thế giới 
2 0 0 2 

3.2. Quy hoạch vùng ở Việt Nam 2 0 0 2 

3.2.1. Hệ thống phân vị các vùng lãnh 

thổ  
        

3.2.2. Quy hoạch tổng thể phát triển 

quốc gia, cấp tỉnh. 
        

3.2.3. Một số quy hoạch vùng đặc thù         

Thảo luận 0 0 2 2 

Kiểm tra 0 0 1 1 

CHƢƠNG 4. TRÌNH TỰ, NỘI 

DUNG QUY HOẠCH VÙNG LÃNH 

THỔ 

8 0 3 11 

4.1. Trình tự, nội dung và thẩm 

quyền quyết định, phê duyệt  quy 

hoạch vùng  

3 0 0 3 

4.1.1. Trình tự, nội dung quy hoạch 

vùng      

4.1.2. Thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch vùng.     

4.2. Trình tự, nội dung và thẩm 

quyền quyết định  phê duyệt quy 

hoạch cấp tỉnh 

2 
  

2 

4.2.1. Trình tự, nội dung quy hoạch cấp 

tỉnh      

4.2.2. Thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch cấp tỉnh     

4.3. Trình tự, nội dung và thẩm 

quyền quyết định quy hoạch một số 

vùng đ c thù 

3 
  

2 

Thảo luận 0 0 2 2 

Kiểm tra 0 0 1 1 

Tổng 22 1 7 30 
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Trƣởng khoa 

 

 

 

 

     Phạm Anh Tuấn    

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Cƣờng 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học 

- Tên học phần  : Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nâng cao 

- Tên tiếng Anh : Advanced agricultural land use planning 

- Mã học phần  : QĐKĐ3612 

- Số tín chỉ  : 3 (2,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạcsỹ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết:    

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 35 giờ 

 Thực hành, bài tập     : 10 giờ 

 Tự học  : 90 tiết 

- Khoa phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất và quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được 3 mức mục tiêu 

về kiến thức sau đây: 

 Hiểu được nội dung, phương pháp luận và kiến thức nâng cao trong lập 

quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá tính thích hợp, khả năng chịu 

tải của đất đai kết hợp lợi thế so sánh, phân vùng lãnh thổ sản xuất nông nghiệp cùng 

các giải pháp hợp lý trong sử dụng đất bền vững để phát triển sản xuất nông nghiệp 

 Nắm vững và sử dụng thành thạo các phương pháp trong các bước quy hoạch 

sử dụng đất nông nghiệp cho một khu vực cụ thể 
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 Hình thành được cách “suy nghĩ” và “nhìn nhận” bài toán quy hoạch sử dụng 

đất nông nghiệp trên quan điểm phát triển bền vững 

- Kĩ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được các mục tiêu về kỹ 

năng sau đây: 

 Kỹ năng lập bản đồ phân vùng chức năng phát triển nông nghiệp 

 Kỹ năng lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

 Kỹ năng đánh giá tính thích hợp và tính chịu tải đất đai 

 Kỹ năng lập, thiết kế và thực hiện một dự án về quy hoạch sử dụng đất nông 

nghiệp 

 Khác: kỹ năng phân tích dữ kiện; kỹ năng tiếp cận các nội dung chi tiết; kỹ 

năng trả lời súc tích câu hỏi ôn tập ở mỗi chương 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Với thời lượng giảng dạy 3 tín chỉ (tương đương 45 giờ), học phần “Quy 

hoạch sử dụng đất nông nghiệp nâng cao” cung cấp cho học viên các nội dung kiến 

thức hiện đại và phương pháp tiên tiến được sử dụng trong công tác lập quy hoạch 

sử dụng đất nông nghiệp đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội mới 

trong bối cảnh phát triển bền vững quốc gia và biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nội 

dung giảng dạy được thiết kế tập trung vào các nhóm vấn đề sau: (i) Nội dung, 

nguyên tắc và quy trình quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; (ii) Điều tra, đánh giá 

phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; (iii) Phân vùng nông nghiệp, quy hoạch 

sử dụng đất nông nghiệp và lồng ghép các tiêu chí phát triển bền vững, biến đổi khí 

hậu, tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường trong quy hoạch sử dụng đất nông 

nghiệp; (iv) Giải pháp, quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng bộ 

tiêu chí về chất lượng đất đai phục vụ quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Hội Khoa học đất Việt Nam (2000). Đất Việt Nam. NXB Nông nghiệp. Hà Nội. 

2. Đoàn Công Quỳ và nnk. (2006). Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất. NXB 

Nông nghiệp. Hà Nội. 

3. Sally P. Marsh, T. Gordon MacAulay, Phạm Văn Hùng (2007). Phát triển 

nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp. Hà Nội 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT)) 
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1. Lê Huy Bá (2001). Sinh thái môi trường đất. NXB Khoa học và kỹ thuật. 

Hà Nội. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2008). Cẩm nang sử dụng đất 

nông nghiệp. 7 tập. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội. 

3. AggarwalP.K., R.P. Roetter, N. Kalra, H. Van Keulen, C.T. Hoanh, and 

H.H. Van Laar (2001). Land use analysis and planning for sustainable food security: 

with an illustration for the state of Haryana, India. IRRI, 167 pages. 

4. Binswanger-MkhizeH.P., Camille Bourguignon, Rogerius Johannes 

Eugenius van den Brink (2009). Agricultural Land Redistribution: Toward Greater 

Consensus.World Bank Publications, 466 pages. 

5. Evans Alan (2008). Economics and Land Use Planning. John Wiley & Sons, 

224 pages. 

6. FAO (1993). Guidelines for Land-use Planning. 96 pages. 

7. Paul Cloke (2013). Rural Land-Use Planning in Developed Nations 

(Routledge Revivals). Routledge, 302 pages. 

8. Prasad J., Arbind Prasad (1994). Development Planning for Agriculture: 

Policies, Economic Implications, Inputs, Production and Marketing.Mittal 

Publications, 386 pages. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết + hướng dẫn làm bài tập + hướng 

dẫn viết tiểu luận. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, viết báo cáo 

chuyên đề và làm bài tập cá nhân do giảng viên hướng dẫn. 

7. Thang điểm đánh giá 

Điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, 

làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm tổng kết học phần được xếp loại và quy 
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đổi điểm bằng chữ theo quy chế hiện hành 

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

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 30%  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận  √ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

1.1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất 

nông nghiệp 

1.2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất 

nông nghiệp 

1.3. Nguyên tắc quy hoạch sử dụng 

đất nông nghiệp 

1.4. Phƣơng pháp và quy trình lập 

quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

8 0 0 8 

CHƢƠNG 2. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ 

PHỤC VỤ QUY HOACH SỬ DỤNG 

ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

2.1. Điều tra, đánh giá điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến sử 

dụng đất nông nghiệp 

2.1.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, cảnh 

quan, môi trường 

2.1.2. Đánh giá thực trạng kinh tế và cơ 

sở hạ tầng trong phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

2.1.3. Thực trạng phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

11 3 0 14 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

2.1.4. Đánh giá tính thích hợp và khả 

năng chịu tải của đất nông nghiệp 

2.2. Xác định lợi thế so sánh và định 

hƣớng sử dụng đất nông nghiệp 

2.2.1. Xác định lợi thế so sánh về điều 

kiện tự nhiên của tài nguyên đất 

2.2.2. Xác định lợi thế so sánh của các 

ngành kinh tế trên địa bàn quy hoạch 

2.2.3. Quan điểm định hướng sử dụng 

đất phát triển nông nghiệp  

2.2.4. Xây dựng các kịch bản sử dụng 

đất phát triển nông nghiệp  

CHƢƠNG 3. PHÂN VÙNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ QUY HOACH SỬ 

DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

3.1. Phân vùng nông nghiệp 

3.2. Quy hoạch sử dụng đất nông 

nghiệp 

3.2.1. Quy hoạch sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp 

3.2.2. Quy hoạch sử dụng đất lâm 

nghiệp 

3.2.3. Quy hoạch sử dung đất nuôi trồng 

thủy sản 

3.2.4. Quy hoạch đất phát triển cơ sở hạ 

tầng nông nghiệp 

3.3. Lồng ghép các tiêu chí cơ bản 

trong quy hoạch sử dụng đất nông 

nghiệp 

3.3.1. Tiêu chí về phát triển bền vững 

3.3.2. Tiêu chí về biến đổi khí hậu 

11 0 2 13 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

3.3.3. Tiêu chí về tăng trưởng xanh 

3.3.4. Tiêu chí về bảo vệ môi trường. 

CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP VÀ QUẢN 

LÝ QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT 

NÔNG NGHIỆP 

4.1. Đánh giá sử dụng đất nông 

nghiệp theo quy hoạch 

4.2. Giải pháp thúc đẩy tăng trƣởng 

và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp 

4.3. Quản lý quy hoạch sử dụng đất 

nông nghiệp 

4.4. Quản lý quy hoạch sử dụng đất 

nông nghiệp theo bộ tiêu chí về chất 

lƣợng đất đai 

5 5 0  

 35 8 2 45 

 

    

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

     Phạm Anh Tuấn    

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Trần Xuân Biên      
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                     

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học 

- Tên học phần  : Quản lý tài nguyên đất tổng hợp 

- Tên tiếng Anh : Integrated Land Resource Management 

- Mã học phần  : QĐKĐ3630 

- Số tín chỉ  : 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết:    

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết   : 20 tiết  

 Thực hành, thải luận, bài tập  : 10 tiết 

 Tự học  : 60 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Khoa học đất và Quy hoạch đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

a. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên khả năng: 

 Nắm vững và giải thích những phương pháp và công cụ quản lý cơ bản áp dụng 

trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên đất đai trên quan điểm phát triển bền vững. 

 Phân tích, đánh giá, lựa chọn những công cụ quản lý đất đai tổng hợp để giải quyết 

nhiệm vụ quản lý tài nguyên đất cho phát triển KTXH và nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

b. Kĩ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng: 

 Áp dụng các công cụ quản lý tổng hợp tài nguyên đất phù hợp theo tình huống 

quản lý cụ thể trên các vùng lãnh thổ khác nhau. 
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 Thực hiện các chương trình, dự án quản lý tổng hợp tài nguyên đất. 

c. Thái độ: 

Môn học góp phần nâng cao nhận thức cũng nhưng đổi mới nghiệp vụ quản lý tài 

nguyên đất của học viên theo hướng tiếp cận quản lý tài nguyên đất tổng hợp để có những 

đóng góp lớn hơn cho các mục tiêu phát triển bền vững.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Quản lý tài nguyên đất tổng hợp” cung cấp cho học viên các nội dung 

kiến thức căn bản và nâng cao về các công cụ cơ bản trong quản lý tổng hợp tài nguyên 

đất. Nội dung môn học gồm: (1) Khái quát quản lý tổng hợp tài nguyên đất tổng hợp; (2) 

Công cụ chính sách quản lý tài nguyên đất  tổng hợp; (3)  Công cụ quy hoạch sử dụng tài 

nguyên đất tổng hợp; (4) Công cụ kinh tế trong quản lý tổng hợp tài nguyên đất tổng hợp. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2015. Giáo trình quản lý tài nguyên 

đất tổng hợp. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Raji, N. Janardhana (2015), Management of Natural Resources in a Changing 

Environment, Springer Springer 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Đặng Hùng Võ, Nguyễn Văn Thắng và T&C Consulting, 2013. Cải thiện quản trị 

đất đai Việt Nam: Triển khai khung đánh giá quản trị đất đai (LGAF).  

2. Tổng cục Quản lý đất đai, 2007. Báo cáo tổng hợp các vấn đề lồng ghép đất đai 

và môi trường. Chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy Điển, Dự án Tăng cường Năng 

lực quản lý đất đai và Môi trường (SEMLA).  

3. Chính Phủ Việt Nam, 2012. Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai 

đoạn 2011 – 2020. Quyết định 432/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 

 4. OECD, 2015. Báo cáo rà soát Nông nghiệp và Lương thực của OECD: Chính 

sách Nông nghiệp Việt Nam. Nhà xuất bản PECD, Paris  

 5. Stephen P. Robbins, Mary Coulter., 2012. Management. Eleven
th

 Edition. 

Prentice Hall. 

 6. United Nations, 2005. Land administration in the United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) region: development trends and main principles.   

 7. Tengberg, A., and Valencia, S. (2017). Science of integrated approaches to 
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natural resources management. A STAP Information Document. Global Environment 

Facility, Washington, D.C.  

 8. UN Global Environmental Facility, 2017. Formative review of the integrated 

approach pilot programs. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết, hướng dẫn làm bài tập, hướng dẫn làm bài 

tiểu luận. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài tập cá 

nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp, viết báo cáo chuyên đề và 

làm bài tập cá nhân do giảng viên hướng dẫn. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  

2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 

- Điểm kiểm tra giữa kỳ (bài tập lớn, bài kiểm tra giữa kỳ) : 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần     : 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận  √ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT QUẢN LÝ 

TÀI NGUYÊN ĐẤT TỔNG HỢP  

4 

 
  

4 

 

1.1 Sự cần thiết quản lý tài nguyên đất tổng 

hợp 

1.2 Khái niệm quản lý, quản lý tài nguyên 

đất 

1.3 Khung quản lý tài nguyên đất  

1.4 Khung đánh giá quản trị tài nguyên đất   

1 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

1 

 

1 

 

1 

CHƢƠNG 2. CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH 6  2 8 

2.1 Khái niệm chính sách  

2.2 Chu trình chính sách 

2.3 Thiết kế chính sách    

2.4 Đánh giá chính sách 

1 

2 

2 

1 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

Kiểm tra 1   1 1 

CHƢƠNG 3. CÔNG CỤ QUY HOẠCH   5  3 8 

3.1 Quy hoạch sử dụng đất tích hợp  

3.2 Những hình thức quy hoạch sử dụng đất 

tích hợp  

3.3 Một số phương pháp trong quy hoạch sử 

dụng đất tích hợp  

3.4 Đánh giá lựa chọn phương án quy hoạch 

sử dụng đất   

1 

2 

 

1 

 

1 

 1 

1 

 

1 

2 

3 

 

2 

 

1 

CHƢƠNG 4. CÔNG CỤ KINH TẾ  5  5 10 

4.1 Khái quát công cụ kinh tế  

4.2 Định giá đất 

4.3 Lượng giá kinh tế tài nguyên  

4.4 Thuế và các khoản thu từ đất 

1 

2 

1 

1 

 1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Kiểm tra 2   1 1 

Cộng 20  10 30 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Dƣơng Đăng Khôi  
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: 

 Tên Tiếng Việt: Viễm thám và GIS ứng dụng trong quản lý đất đai 

 Tên tiếng Anh: Application of GIS and Remote Sensing for Land 

Administration 

- Mã học phần: QĐĐC3631 

- Số tín chỉ: 2TC 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

o Bắt buộc:  

o Tự chọn:   

- Học phần học trước: Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai 

- Học phần song hành: 

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

 Nghe giảng lý thuyết: 22,5 tiết 

 Thực hành, Thảo luận: 7,5 tiết 

- Giờ tự học: 60 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn công nghệ thông tin trong quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Môn học trang bị cho học viên những nguyên lý căn bản và nâng 

cao về ứng dụng của viễn thám và GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ 

đăng ký quyền sử dụng đất, cung cấp những công cụ phân tích dữ liệu cho đánh giá 

đất và quy hoạch đất đai và theo dõi biến động đất đai. 

- Kỹ năng: Sau khi kết thức học phần ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý 

đất đai, học viện có những kỹ năng cơ bản sau: 
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+ Có kỹ năng phân tích, giải đoán ảnh vệ tinh viễn thám cho ứng dụng trong 

lĩnh vực quản lý sử dụng đất. 

+ Biết sử dụng các phần mềm GIS để tiến hành nhập dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa lý, phân tích dữ liệu, hiển thị dữ liệu và trình bày dữ liệu theo hệ thống bản 

đồ chuyên đề. 

+ Biết sử dụng các chức năng của GIS để thực hiện các bài toán về đánh giá 

tiềm năng đất đai, quy hoạch sử dụng đất đất các cấp.  

- Thái độ, chuyên cần: 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; yêu ngành nghề, trách nhiệm công dân cao; 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực và sáng tạo trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Môn học gồm hai chương. Chương 1 về viễn thám ứng dụng trong quản lý đất 

đai. Chương này giới thiệu những nguyên lý cơ bản về viễn thám như cơ sở vật lý 

viễn thám, hệ thống vệ tinh, các phương pháp xử lý dữ liệu viễn thám. Sau đó, 

chuyên đề ứng dụng viễn thám trong theo dõi biến động đất đai và chuyên đề ứng 

dụng viễn tham trong điều tra đất cơ bản được trình bày khái lược. Chương 2 trình 

bày những nguyên lý cơ bản về GIS. Sau đó, nội dung tiếp theo là chuyên đề về ứng 

dụng GIS trong phân tích không gian nâng cao như nội suy dữ liệu và phân tích đa 

nhân tố. Phần thực hành giúp học viên thực hiện một số ứng dụng chính của GIS và 

viễn thám trong ngành quản lý đất đai.    

4. Tài liệu học tập: 

4.1. Tài liệu chính: 

1. Nguyễn Khăc Thời và CS (2012). Viễn thám. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

2. Vũ Danh Tuyên (2017), Giáo trình Cơ sở viễn thám, NXB Khoa học và kỹ 

thuật 

3. Dương Đăng Khôi (2012), Giáo trình hệ thống thông tin địa lý, Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

4. Burough, P.A, McDonnell, R.A (1986), Principles of Geographical 

Information Systems for Land Resourcess Assessment, Oxford University Press.  

4.2. Tài liệu đọc thêm: 

1. Lê Văn Nghinh (chủ biên) (2006), Giáo trình Kỹ thuật viễn thám và Hệ 

thống thông tin địa lý, Nhà xuất bản Nông nghiệp. 
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2. Nguyễn Ngọc Thạch (2011), Địa tin học, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.  

3. Trần Thị Băng Tâm (2006), Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý. Nhà xuất 

bản Nông nghiệp. 

4. Jean-Claude Thill, (1999), Spatial Multicriteria Decision Making and 

Analysis. Ashate Publishing Conpany. 

5. Li, J,Heap, A.D (2008), A Review of Spatial Interpolation Methods for 

Environmental Scientists, Geoscience Australia, Record 2008/23. 

6. Murayama, J,Thapa, R.B (2011), Spatial Analysis and Modeling in 

Geographical Transformation Process: GIS based Application. Spinger . 

7. Murayama, J (2012), Progress in Geospatial Analysis. Spinger 

GIS/Cartography, Spinger Japan. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, 

bài tập, thảo luận, bài tập nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

Để học tốt môn học, học viên cần thực hiện những yêu cầu sau của giảng viên: 

- Có giáo trình và tài liệu tham khảo 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe 

giảng 

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, 

từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; 

- Tham dự đầy đủ các giờ lên lớp của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận 

dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo Quy chế. Sinh viên vắng mặt 

trên lớp quá 30% số tiết sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần  

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 

2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

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

 8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 2)  

- Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 2) 
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8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ 

Hình thức thi: thi viết 

8.3. Đánh giá kết quả tổng hợp học phần 

- Điểm trung bình các điểm trong kỳ (điểm kiểm tra thường xuyên + điểm thảo 

luận,  

chuyên cần, tự học): 30% 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70% 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1: VIỄN THÁM ỨNG DỤNG 

TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
11,5 0 0 11,5 

1.1 Cơ sở vật lý của viễn thám  3   3 

1.2 Hệ thống viễn thám  3   
 

3 

1.3 Các phương pháp xử lý ảnh vệ tinh  3,5   3,5 

1.4 Giám sát biến động sử dụng đất  2   2 

Chƣơng 2: GIS ỨNG DỤNG TRONG 

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
11  1 12 

2.1 Các mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý  2   2 

2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý 2   
 

2 

2.3 Các phương pháp phân tích dữ liệu 

địa lý  
2   2 

2.4 Nội suy dữ liệu trong điều tra đất cơ 

bản 
2   2 

2.5 Phương pháp phân tích đa nhân tố  3   3 

Kiểm tra   1 1 

Chƣơng 3: THỰC HÀNH VIỄN 

THÁM VÀ GIS ỨNG DỤNG TRONG 
  6,5 6,5 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

3.1 Ứng dụng viễn thám và GIS thành 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  
  2 2 

3.2 Xây dựng bản đồ tính chất đất sử 

dụng kỹ thuật nội suy dữ liệu  
  2 

 

 

2 

 

 

3.3 Xây dựng bản đồ phân hạng độ phì 

đất sử dụng phương pháp phân tích đa 

chỉ tiêu  

 
 

 
2,5 2,5 

Tổng 22,5  7,5 30 

 

Trƣởng Khoa  

 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

 

 Ngƣời soạn 

 

 

 

 

TS. Dƣơng Đăng Khôi 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần : Công nghệ thành lập bản đồ hiện đại   

- Tên tiếng Anh : Modern Mapping Technology  

- Mã học phần  : QĐĐC3615 

- Số tín chỉ  : 3 (2;1) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần tiên quyết: 

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 30 giờ 

 Thực hành, thực tập  : 15 giờ 

 Tự học : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần:  Bộ môn Công nghệ thông tin trong quản lý đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: là học phần bao gồm phần kiến thức nâng cao về công nghệ thành 

lập bản đồ theo các phương pháp số trong công tác quản lý đất đai. 

- Kỹ năng: phân tích và ứng dụng thực tế nâng cao hiệu quả của công nghệ 

trong quản lý đất đai. 

- Thái độ: nghiên cứu, sáng tạo trên lớp và tự học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Công nghệ thành lập bản đồ hiện đại bao gồm các nội dung chính 
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như sau: 

- Tổng quan về công nghệ thành lập bản đồ. 

- Một số công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ. 

- Hiệu quả và khả năng khai thác dữ liệu của công nghệ bản đồ hiện đại trong 

quản lý đất đai 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

Tiếng Việt 

1. Nguyễn Thế Việt (2002), Thiết kế-biên tập và thành lập bản đồ, Trường Đại 

học Mỏ Địa chất, Hà Nội.  

2. Nhữ Thị Xuân (2006), Giáo trình Bản đồ địa hình, NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội.  

3. Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Đĩnh, Lê Huỳnh. Bản đồ học, Đại học Quốc 

Gia Hà nội, trường ĐHSP, 1995.  

Tiếng anh 

4. Kraak, Menno-Jan (2010), Cartography: visualization of Geospatial data, 

England: Prentice hall 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

5. Nguyễn Thanh Trà (1999), Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông nghiệp.  

6. Nguyễn Trọng Tuyển (1995), Giáo trình Trắc Địa, NXB Nông nghiệp.  

7. Lê Huỳnh (1995), Giáo trình Bản đồ học, Đại học Huế 

8. Phạm Ngọc Đĩnh, Hoàng Xuân Lính, Đỗ Thị Minh Tính (1995). Thực hành 

bản đồ và đo vẽ địa phương, ĐHSP HN.  

9. Ký hiệu đo vẽ BĐĐH tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Bộ TNMT, 1995.  

10. Ký hiệu đo vẽ BĐĐH tỷ lệ 1:10.000 và 1: 25.000, Bộ TNMT, 1995. 

11.  Sách giáo trình Bản đồ học, Sách quy phạm về ký hiệu quy ước bản đồ.  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giáo viên phải soạn bài giảng cao học trước khi lên lớp. Bài giảng được soạn 

theo đề cương chi tiết của môn học và phải được thông qua ở bộ môn quản lý. Theo 

nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn người 

học làm các bài tập mẫu phù hợp với nội dung của học phần. Học viên phải dự giờ 

đầy đủ, nắm được nội dung lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài 
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toán cụ thể. Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung 

môn học. Các tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện nhà trường hoặc trên internet.  

Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên  

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

- Kiểm tra giữa học phần 

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận 

7. Thang điểm đánh giá 

Điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, 

làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm tổng kết học phần được xếp loại và quy 

đổi điểm bằng chữ theo quy chế hiện hành 

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

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 30%  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận  √ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG 

NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 
8 0 0 8 

1.1. Giới thiệu chung về công nghệ thành 

lập bản đồ 
2   2 

1.2. Vai trò của công nghệ trong thành lập 

bản đồ 
3   3 

1.3. Xu hướng phát triển của công nghệ 

thành lập bản đồ 
3   3 

Chƣơng 2: MỘT SỐ CÔNG NGHỆ 

HIỆN ĐẠI TRONG THÀNH LẬP BẢN 

ĐỒ 

12 0 0 12 

2.1. Công nghệ đo vẽ trực tiếp tại thực địa 4   4 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

2.1.1 Công nghệ toàn đạc điện tử     

2.1.2 Công nghệ RTK, CORS     

2.1.3 Công nghệ kết hợp toàn đạc điện tử 

và GPS… 
   

 

2.2. Công nghệ đo vẽ gián tiếp 4   4 

2.2.1 Công nghệ ảnh hàng không số     

2.2.2 Công nghệ ảnh vệ tinh     

2.2.3 Công nghệ Lidar     

2.3. Một số công nghệ khác 2   2 

2.4. Sản phẩm bản đồ hiện đại 2   2 

Chƣơng 3: HIỆU QUẢ  VÀ KHẢ NĂNG 

KHAI THÁC DỮ LIỆU CỦA CÔNG 

NGHỆ BẢN ĐỒ HIỆN ĐẠI TRONG 

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

10  7 17 

3.1. Khai thác, theo dõi biến động và dự 

báo nhu cầu sử dụng đất 
2   2 

3.2. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa 

chính 
3   5 

3.3. Khả năng, hiệu quả của dữ liệu bản đồ 

phục vụ đa ngành. 
5   5 

3.3.1 Phục vụ dịch vụ hành chính công     

3.3.2 Phục vụ thị trường bất động sản     

3.3.3 Phục vụ các ngành giao thông, thủy 

lợi, kinh tế, y tế, du lich, Chính phủ điện 

tử,… 
   

 

3.4. Thực hành xử lý số liệu, thành lập bản 

đồ hiện đại. 
  8 8 

Tổng 30  15 45 

 

Trƣởng Khoa  

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

 

  

Ngƣời soạn 

 

 

TS. Đào Văn Khánh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần: Sử dụng đất và kinh tế đất nâng cao 

- Tên tiếng Anh: Advanced Land Use and Land Economics  

- Mã học phần: QĐKĐ3617 

- Số tín chỉ: 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết: Đánh giá đất nâng cao 

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết         : 22 giờ 

 Thực hành, thảo luận, bài tập : 08 giờ 

 Tự học     : 60 tiết 

- Khoa phụ trách học phần: :  Bộ môn Khoa học đất và quy hoạch đất đai 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên phải đánh giá, phân tích và 

cho ví dụ về các nội dung: về sử dụng đất đai; địa tô; Lợi thế so sánh và chi phí cơ 

hội trong kinh tế sử dụng đất; Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. 

- Kỹ năng: Sinh viên có thể đánh giá, phân tích, cho ví dụ về tình hình sử dụng đất 

trên thế giới và ở Việt Nam, phân tích và cho ví dụ về địa tô chênh lệch, địa tô tuyệt đối, 

ứng dụng lý thuyết lợi thế so sánh và chi phí cơ hội trong sử dụng đất đai, có khả năng 

phân tích, đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp cụ thể. 

- Thái độ: Sinh viên có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, cầu tiến, mong muốn 

làm chủ kiến thức môn học, nghiên cứu, sáng tạo và tự học. 
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3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần sử dụng đất và kinh tế đất bao gồm các nội dung chính như sau:  

- Tổng quan về đất đai và sử dụng đất đai 

- Tổng quan về kinh tế đất, địa tô 

- Lợi thế so sánh và chi phí cơ hội trong kinh tế sử dụng đất 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Nguyễn Hoản (2013), Kinh tế đất, NXB Lao động  

2. Đỗ Thị Dinh (2018), Kinh tế vĩ mô, NXB Tài chính 

3. Đỗ Thị Dinh (2018), Kinh tế vi mô, NXB Xây dựng 

4. Nguyễn Thị Khuy (20110), Kinh tế đất và xây dựng, NXB Tài nguyên và 

môi trường Hà Nội 

4.2.Tài liệu tham khảo (TLTK) 

5. Kinh tế vĩ mô - Nhà xuất bản giáo dục. 

6. Kinh tế vi mô - Nhà xuất bản giáo dục. 

7. Kinh tế chính trị - Nhà xuất bản giáo dục (tháng 3/2005). 

8. Kinh tế xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 2003. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên phải soạn bài giảng cao học trước khi lên lớp. Bài giảng được soạn theo 

đề cương chi tiết của môn học và phải được thông qua ở bộ môn quản lý. Theo nội dung 

bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn người học làm các bài 

tập mẫu phù hợp với nội dung của học phần. Học viên phải dự giờ đầy đủ, nắm được nội 

dung lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán cụ thể. Người học phải 

đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các tài liệu tham khảo có 

thể tìm ở thư viện nhà trường hoặc trên internet.  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, 

hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự học, tự nghiên cứu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

- Kiểm tra giữa học phần 

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận 
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7. Thang điểm đánh giá 

Điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang  điểm 10, 

làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm tổng kết học phần được xếp loại và quy 

đổi điểm bằng chữ theo quy chế hiện hành 

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

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 30%  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 70% 

- Hình thức thi:  

Tự luận  √ Trắc nghiệm □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT ĐAI 

VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 
4   4 

1.1. Khái quát chung về đất đai     

1.2. Khái quát thực trạng và xu hướng khai 

thác sử dụng đất đai trên thế giới 
    

1.3. Khái quát về thực trạng và xu hướng sử 

dụng đất đai ở Việt Nam  
    

1.3.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp     

1.3.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông 

nghiệp 
    

1.3.3. Hiện trạng đất chưa sử dụng     

1.3.4. Tình hình chuyển mục đích sử dụng 

đất và xu hướng sử dụng đất 
    

Bài tập về đánh giá thực trạng và xu hướng sử 

dụng đất đai 
  2 2 

Chƣơng 2. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ ĐẤT 

VÀ ĐỊA TÔ 
7   7 

2.1. Khái niệm về kinh tế đất     

2.2. Sự cần thiết của việc nghiên cứu kinh tế 

đất 
   

 

2.3. Đối tượng, nội dung và phương pháp 

nghiên cứu kinh tế đất 
   

 

2.4. Địa tô     

2.4.1. Bản chất địa tô     

2.4.2. Địa tô chênh lệch     

2.4.3. Địa tô tuyệt đối     

2.4.4. Địa tô độc quyền, địa tô lao dịch, địa 

tô sản phẩm, địa tô bằng tiền. 
   

 

Bài tập về cho ví dụ và phân tích địa tô   2 2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 3. LỢI THẾ SO SÁNH VÀ CHI 

PHÍ CƠ HỘI TRONG KINH TẾ SỬ DỤNG 

ĐẤT 

7   7 

3.1. Lợi thế tuyệt đối     

3.2. Lợi thế tương đối     

3.3. Vận dụng lý thuyết lợi thế trong sử 

dụng đất đai  
    

3.4. Chi phí cơ hội trong sử dụng đất     

3.5. Mô hình ba mặt trong quá trình sử dụng 

đất 
    

Bài tập về cho ví dụ và phân tích, đánh giá lợi 

thế so sánh và chi phí cơ hội trong kinh tế sử 

dụng đất 
  2 2 

Chƣơng 4 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ 

DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
4   4 

4.1. Những vấn đề chung về hiệu quả     

4.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất 

nông nghiệp 
   

 

4.2.1. Lựa chọn bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp 
   

 

4.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh 

tế sử dụng đất nông nghiệp 
   

 

4.3. Đánh giá hiệu quả xã hội trong sử dụng 

đất nông nghiệp 
   

 

4.4. Đánh giá hiệu quả môi trường trong sử 

dụng đất nông nghiệp 
   

 

Bài tập về đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp cho các loại hình sử dụng đất 
  2 2 

Tổng 22 0 8 30 

 

Trƣởng Khoa  

 

 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

 

  

Ngƣời soạn 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần    : Ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu trong quản lý đất đai 

- Tên tiếng Anh: Global Positioning System for Land Administration 

- Mã học phần : QĐĐC3618 

- Số tín chỉ   : 2 (1,5;0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần: 

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:     

- Học phần tiên quyết: 

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 25 giờ 

 Thực hành, thực tập  : 05 giờ 

 Tự học : 30 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Công nghệ thông tin trong quản lý đất đai 

2.Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: là học phần bao gồm phần kiến thức nâng cao về công nghệ định 

vị vệ tinh; một số phương pháp ứng dụng trong công tác đo đạc, quản lý đất đai.  

- Kỹ năng: phân tích thiết kế và ứng dụng thực tế nâng cao hiệu quả của công 

nghệ trong quản lý đất đai. 

- Thái độ: nghiên cứu, sáng tạo trên lớp và tự học. 

3.Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu trong quản lý đất đai bao gồm 

các nội dung chính như sau: 

- Tổng quan về hệ thống GNSS. 
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- Khả năng ứng dụng GNSS. 

- Hiệu quả ứng dụng GNSS trong quản lý đất đai 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

1. Hofmann-Wellenhof (2011), GPS:B. Theory and practice, NXB New York: 

SprigerWienNewYork 

2. Walsh, Machael J.(2003), NAVSTAR Global Positioning System 

Surveying, NXB Washington: US Army Corps of Engineers 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Lê Văn Trung, Viễn Thám, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh  

2. Giáo trình Định vị toàn cầu Navstar – GPS, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  

3. Trần Quốc Bình. Bài giảng Trắc địa vệ tinh. Trường ĐH KHTN, Hà Nội, 2006. 

4. SATELLITETECHNOLOGY Principles and Applications - Anil K. Maini 

and Varsha Agrawal 2011. 

5. Pratap Misra and Per Enge - Global Positioning System: Signals, 

Measurements,and Performance Revised Second Edition (2011). 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giáo viên phải soạn bài giảng cao học trước khi lên lớp. Bài giảng được soạn 

theo đề cương chi tiết của môn học và phải được thông qua ở bộ môn quản  lý. Theo 

nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn người 

học làm các bài tập mẫu phù hợp với nội dung của học phần. Học viên phải dự giờ 

đầy đủ, nắm được nội dung lý thuyết, biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài 

toán cụ thể. Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung 

môn học. Các tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện nhà trường hoặc trên internet.  

Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên  

- Tham gia đầy đủ các nội dung trên lớp 

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

- Kiểm tra giữa học phần 

- Trao đổi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận 

7. Thang điểm đánh giá 
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Điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, 

làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm tổng kết học phần được xếp loại và quy 

đổi điểm bằng chữ theo quy chế hiện hành 

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

8.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số 30%  

8.2. Điểm thi kết thúc học phần:  Trọng số 70% 

Hình thức thi:  

Tự luận  √ Trắc nghiệm  □ Vấn đáp  □ Thực hành  □ 
 

9. Nội dung chi tiết học phần 

TT Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

1 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ 

THỐNG GNSS 
8 0 0 8 

1.1. Giới thiệu chung về GNSS     

1.2.Vai trò của GNSS     

1.3.Xu hướng phát triển của GNSS     

2 

Chƣơng 2: NGUYÊN LÝ VÀ KHẢ 

NĂNG ỨNG DỤNG GNSS 
10 0 0 10 

2.1.Cơ sở khoa học của GNSS     

Nguyên lý định vị của GNSS     

Các phương pháp định vị GNSS     

2.2.Khả năng ứng dụng của GNSS     

Khả năng của GPS     

Khả năng của Glonass     

Khả năng của Galileo     

Khả năng của Compass     

2.3.Thực trạng và nhu cầu ứng dụng 

GNSS 
   

 

3 

Chƣơng 3: ỨNG DỤNG GNSS 

TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
7  5 12 

3.1.Ứng dụngtrong công tác xây dựng 

bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất… 

    

3.2.Ứng dụng trong công tác cập nhật 

cơ sở dữ liệu, bản đồ, hồ sơ địa chính, 
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TT Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất… 

3.3.Hiệu quả của công nghệ GNSS 

trong quả lý đất đai. 
    

3.4. Thực hành công tác định vị vệ 

tinh toàn cầu, xử lý số liệu. 
  5 5 

 Tổng 25  5 30 

 

Trƣởng Khoa  

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn 

Ngƣời soạn 

 

 

 

TS. Trần Xuân Biên 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

+ Tên tiếng Việt: Quản lý Nhà nƣớc về Tài nguyên và Môi trƣờng nâng cao 

+ Tên tiếng Anh: Advanced State Management of Resources and Environment 

- Mã học phần: QĐQN3604 

- Số tín chỉ  : 2 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần: 

* Bắt buộc:  

* Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết: 

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

* Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết 

* Bài tập, kiểm tra       : 10 tiết 

* Số giờ tự học            : 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Nắm vững được những những kiến thức chung về quản lý tài nguyên 

và môi trường; các xu thế sử dụng tài nguyên và môi trường trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam, các nội dung cũng như công cụ quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. 

- Kĩ năng: Có kỹ năng tham mưu trong việc tư vấn hoạch định chính sách công 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kỹ năng triển khai và thực thi các văn bản quy 

phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kỹ năng trong việc xử lý các tình 
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huống pháp luật, kỹ năng quản lý và kiểm soát công việc đạt chất lượng và hiệu quả, kỹ 

năng giao tiếp trong quá trình thực thi công vụ. 

- Thái độ: Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường; nâng cao tinh thần trách nhiệm 

trong công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Với thời lượng giảng dạy 2 tín chỉ (tương đương 30 giờ), học phần “Quản lý nhà 

nước về tài nguyên và môi trường nâng cao” cung cấp cho học viên các nội dung kiến 

thức về chung về quản lý tài nguyên và môi trường; các xu thế sử dụng tài nguyên và môi 

trường trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các nội dung cũng như công cụ quản lý nhà 

nước về tài nguyên, môi trường. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính: 

1. Nguyễn Đức Khiển (2013), Sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường để phát 

triển bền vững ở Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật 

2. Lê Huy Bá, (2002), Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững, NXB 

Khoa học và kỹ thuật 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT) 

1. Luật tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo (2015), NXB Chính trị Quốc 

gia - Sự thật 

2. Bruce Mitchell (22002), Resource and Environmental Management, 

Routledge Mỹ 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm lý thuyết, bài 

tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. Học viên học theo hình 

thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm tiểu luận 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên phải dự giờ lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. 

- Học viên cần đọc các tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. 

- Học viên cần tăng cường trao đổi chuyên môn trong lớp và làm bài tập cá nhân 

do giảng viên hướng dẫn. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo mục 5, 6 Điều 25, Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  
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2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần (Học phần 

Lý thuyết) 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình 

-  Có trọng số 30% gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 

2 đầu điểm (hệ số 2) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ 

- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: Tự luận 

- Thời gian thi: 60 phút 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
5 

 
3 8 

1.1. Những vấn đề cơ bản về tài nguyên, 

môi trƣờng 
2   2 

1.1.1. Những vấn đề cơ bản về điều kiện 

tự nhiên 
    

1.1.2. Những vấn đề cơ bản về tài nguyên      

1.1.3. Những vấn đề cơ bản về môi trường     

1.1.4. Những vấn đề cơ bản về phát triển 

bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường 
    

1.2. Xu thế sử dụng tài nguyên và môi 

trƣờng 
1   1 

1.2.1. Phân tích tổng quan xu thế sử dụng, 

khai thác tài nguyên 
    

1.2.2. Xu thế sử dụng tài nguyên và bảo 

vệ môi trường ở Việt Nam 
    

1.3. Mô hình sử dụng bền vững tài 

nguyên và môi trƣờng 
1   1 

1.3.1. Mô hình khai thác, sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm tài nguyên 
    

1.3.2. Mô hình huy động cộng đồng 

tham gia bảo vệ tài nguyên, môi 

trƣờng 

    

1.3.3. Mô hình bảo tồn đa dạng sinh 

học 
    

1.4. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng 

bền vững tài nguyên và môi trƣờng 
1   1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

1.4.1. Nhìn nhận trước đây     

1.4.2. Nhìn nhận hiện nay     

1.4.3. Kinh nghiệm quốc tế và bài học 

cho Việt Nam  
    

Thảo luận   3 3 

Chƣơng 2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG NGÀNH TÀI NGUYÊN, 

MÔI TRƢỜNG 

6  4 10 

2.1. Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu 

phát triển bền vững ngành tài 

nguyên, môi trƣờng 

2   2 

2.1.1. Quan điểm chỉ đạo phát triển bền 

vững ngành tài nguyên, môi trường 
    

2.1.2. Mục tiêu phát triển bền vững 

ngành tài nguyên, môi trường 
    

2.2. Nội dung phát triển bền vững 

ngành tài nguyên, môi trƣờng 
4   4 

2.2.1. Vấn đề thoái hoá đất, sử dụng 

hiệu quả và bền vững tài nguyên đất 
    

2.2.2. Bảo vệ môi trường nước và sử 

dụng bền vững tài nguyên nước 
    

2.2.3. Khai thác hợp lý và sử dụng tiết 

kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản 
    

2.2.4. Bảo vệ môi trường biển, ven biển, 

hải đảo và phát triển tài nguyên biển 
    

2.2.5. Bảo vệ và phát triển rừng     

2.2.6. Giảm ô nhiễm không khí ở các đô 

thị và khu công nghiệp 
    

2.2.7. Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 
    

2.2.8. Bảo tồn đa dạng sinh học     

2.2.9. Các hoạt động làm giảm nhẹ biến 

đổi khí hậu và hạn chế những ảnh 

hưởng có hại của biến đổi khí hậu, 

phòng và chống thiên tai 

    

Thảo luận, kiểm tra   4 4 

Chƣơng 3. NỘI DUNG VÀ CÔNG 

CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI 

NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG 

9  3 12 

3.1. Những vấn đề chung về quản lý 

nhà nƣớc về tài nguyên và môi 

trƣờng 

2   2 

3.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

3.1.2. Quan điểm, mục tiêu quản lý nhà 

nước về tài nguyên và môi trường 
    

3.1.3. Nguyên tắc quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường 
    

3.1.4. Cơ quan quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường 
    

3.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc về tài 

nguyên, môi trƣờng 
2   2 

3.2.1. Nội dung quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường 
    

3.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về 

từng lĩnh vực tài nguyên 
    

3.3. Công cụ quản lý nhà nƣớc về tài 

nguyên và môi trƣờng 
3   3 

3.3.1. Thể chế và chính sách trong quản 

lý tài nguyên, môi trường 
    

3.3.2. Công cụ kinh tế trong quản lý tài 

nguyên, môi trường 
    

3.3.3. Công cụ kỹ thuật trong trong 

quản lý tài nguyên, môi trường 
    

3.3.4. Các công cụ khác trong quản lý 

tài nguyên, môi trường 
    

3.4. Tổ chức thực hiện nội dung quản 

lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi 

trƣờng 

2   2 

3.1.1.Tổ chức lãnh đạo và điều hành      

3.1.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

và tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng 

    

3.1.3. Tăng cường đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực 
    

3.1.4. Tăng cƣờng cơ sở vật chất và 

trang thiết bị 
    

3.1.5. Phát triển khoa học công nghệ     

3.1.6. Tăng cƣờng hợp tác quốc tế để 

bảo vệ và phát triển tài nguyên và 

môi trƣờng 

    

3.1.7. Hệ thống đánh giá và giám sát 

phát triển bền vững tài nguyên, môi 

trường 

    

Thảo luận, kiểm tra     3 3 

TỔNG 20  10 30 
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Trƣởng khoa Ngƣời biên soạn 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Nguyễn Thị Hải Yến 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

+ Tên tiếng Việt: Đô thị hóa và quản lý sử dụng đất đô thị 

+ Tên tiếng Anh: Urbanization and management of urban land use 

- Mã học phần: QĐQN 3632 

+ Số tín chỉ: 2 (1.5;0.5) 

+ Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:  

* Tự chọn:   

- Học phần học trước: Quy hoạch vùng lãnh thổ 

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 22 tiết 

+ Thực hành, thảo luận: 08 tiết 

+ Tự học: 60 tiết 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản  

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được mục tiêu về kiến 

thức sau đây: 

+ Nắm được kiến thức cơ bản về đô thị, quá trình phát triển đô thị, xu thế phát 

triển đô thị và uản lý nhà nước về đô thị trong đất đai. 

+ Nắm được kiến thức chuyên sâu về quản lý và sử dụng đất đô thị. 

- Về kĩ năng: Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được các mục tiêu về kỹ 

năng sau đây: 
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+ Có các kỹ năng thực tiến về nghề nghiệp và có thể phát triển được ; 

+ Có kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với người khác; 

+ Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải 

quyết vấn đề; 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích 

riêng biệt, có kỹ năng tự phát triển; 

+ Đánh giá được cách dạy và học. 

- Về đạo đức nghề nghiệp:  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành nghề. 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong 

công việc. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Đô thị hóa và quản lý sử dụng đất đô thị bao gồm các nội dung chính như 

sau: Khái quát chung về đô thị và đô thị hóa; quản lý nhà nước về đô thị và quản lý sử dụng 

đất đô thị. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính (TLC) 

 1. Nguyễn Đăng Sơn (2006), Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và 

quản lý đô thị, NXB Xây dựng 

2.  Võ Kim Cương (2010), Chiến lược phát triển đô thị: Phương pháp và quy 

trình, NXB Tổng hợp 

3. Nguyễn Tố Lăng (2017), Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển, NXB 

Xây dựng 

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT)  

1. Ths. Nguyễn Viết Đinh, bài giảng Quản lý nhà nước về đô thị – Học viện 

hành chính  

2. Tô Văn Hùng, bài giảng Quy hoạch đô thị - Trường Đại học Bách khoa, Đà 

nẵng. 

3. Luật đất đai 1993, 1998, 2001, 2003, 2013. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây: 
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- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết + hướng dẫn làm bài tập + hướng dẫn 

làm bài tiểu luận. 

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức sau đây:  

- Giảng viên giảng dạy kết hợp lý thuyết, hướng dẫn làm bài tiểu luận.  

- Học viên học theo hình thức nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu và làm bài 

tập cá nhân. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

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

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30% 

 - Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

 - Điểm thảo luận, chuyên cần, tự học: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: tự luận 

Thời lượng thi: 90 phút 

Học viên không sử dụng tài liệu khi thi  

9. Nội dung chi tiết học phần  

Nôi dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1. KHÁI QUÁT CHUNG 

VỀ ĐÔ THỊ VÀ ĐÔ THỊ HÓA 
9  3 13 

1.1. Đô thị 

2   2 

1.1.1. Khái niệm về đô thị 

1.1.2. Phân loại đô thị 

1.1.3. Vùng ngọai thành, ngoại thị 

1.1.4. Phân cấp quản lý đô thị 

1.2. Đô thị hóa 
2   3 

1.2.1. Khái niệm về đô thị hóa 
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Nôi dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

1.2.2. Đô thị hóa trên thế giới 

1.2.3. Đô thị hóa ở Việt Nam 

1.2.4. Định hướng phát triển đô thị 

Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 

2050 

13. Quản lý nhà nƣớc về đô thị 

5  2 7 

1.3.1. Quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị 

1.3.2. Quản lý nhà nước về nhà ở, 

đất ở 

1.3.3. Quản lý nhà nước về hạ tầng 

kỹ thuật đô thị 

1.3.4. Quản lý nhà nước về cảnh 

quan và môi trường đô thị 

1.3.5. Quản lý nhà nước đối với hoạt 

động hạ tầng cơ sở xã hội và trật tự 

an toàn xã hội 

Kiểm tra chƣơng 1   1 1 

Chƣơng 2: QUẢN LÝ VÀ SỬ 

DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ  
13  5 17 

1.1. Tổng quan về đất đô thị 

2   2 

1.1.1. Khái niệm đất đô thị 

1.1.2. Phân loại đất đô thị 

1.1.3. Mục đích sử dụng đất đô thị 

1.1.4. Quy định sử dụng đất chuyên 

dung tại đô thị 

1.2. Quản lý nhà nƣớc về đất đô thị 

2  2 4 

1.2.1. Nội dung quản lý và sử dụng 

đất đô thị 

1.2.2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất 

đô thị  

1.2.3. Thẩm quyền xét duyệt và điều 

chỉnh kế hoạch sử dụng đất đô thị 

1.3. Giao đất, cho thuê đất đô thị 

3   3 

1.3.1. Hồ sơ xin giao đất cho tổ 

chức, cá nhân 

1.3.2. Quy định tổ chức thực hiện 

quyết định giao đất đô thị 

1.3.3. Giao nhận đất 

1.3.4. Hồ sơ thuê đất của tổ chức , cá 

nhân 

1.3.5. Mục đích sử dụng thuê đất đô 
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Nôi dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

thị 

1.3.6. Nghĩa vụ của người thuê đất 

1.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng khi sử 

dụng đất đô thị 
1   1 

1.5. Thu hồi đất để xây dựng đô thị 1   1 

 1.6. Đăng ký và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đô thị 

3  2 5 

1.6.1. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất 

đăng ký cấp giấy chứng nhận 

1.6.2. Quy định việc xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

người đang sử dụng đất 

1.6.3.  Điều kiện được xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất khi 

không có giấy tờ hợp lệ 

1.6.4. Quy định hồ sơ xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

1.7.Thủ tục chuyển quyền sử dụng 

đất đô thị 
1   1 

Kiểm tra chƣơng 2   1 1 

Tổng 22  8 30 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Phạm Anh Tuấn 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

* Tên tiếng Việt: Chính sách tài chính về đất đai nâng cao 

* Tên tiếng Anh: Advanced financial policy for land 

- Mã môn học: QĐQN3633 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/ thảo luận): 02 (1,5; 0,5) 

- Thuộc chương trình đào tạo: các ngành, bậc cao học  

- Loại học phần: 

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:      

- Học phần học trước: Phân tích chính sách đất đai nâng cao 

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết : 22 tiết 

+ Thảo luận   : 8 tiết 

+ Tự học   : 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức:  

- Làm rõ một số vấn đề chung về  Ngân sách nhà nước; những vấn đề cơ bản 

về pháp luật thuế; 

- Phân tích một số vấn đề tài chính về đất đai và pháp luật thuế đối với đất đai; 

một số loại pháp luật thuế liên quan đến pháp luật thuế đối với đất đai. 

- Nắm được một số khoản thu khác liên quan đến đất đai. 
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- Kỹ năng:  

Vận dụng các phương pháp và áp dụng công thức để tính thuế nhà đất; thuế sử 

dụng đất nông nghiệp; thuế chuyển quyền sử dụng đất  thuế thu nhập doanh  nghiệp 

và thuế tài nguyên. 

- Thái độ, chuyên cần: 

 - Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm công dân cao  

 - Có ý thức về việc chấp hành pháp luật và pháp luật đất đai; sáng tạo trong 

công tác. 

3. Tóm tắt nội dung học phần:  

Nội dung của học phần tập trung trình bày tổng quan về ngân sách Nhà nước; 

Luật ngân sách Nhà nước trong nền tài chính công hiện nay; tổ chức hệ thống ngân 

sách nhà nước và những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; Tài chính về đất đai và 

pháp luật thuế đối với đất đai; Một số khoản thu khác liên quan đến đất đai. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính  

1. Trường ĐH Luật Hà Nội, 2018, Giáo trình Luật Ngân sách Nhà nước, NXB 

Công an nhân dân  

2. Trường ĐH Luật Hà Nội, 2018, Giáo trình Luật thuế Việt Nam, NXB Công 

an nhân dân  

3. Trường ĐH Luật Hà Nội, 2018, Giáo trình Luật đất đai, NXB Công an 

nhân dân  

4.2. Tài liệu đọc thêm  

1. Bộ Tài chính, 2011, Thông tư số 153/2011/TT – BTC ngày 11 tháng 11 

năm  2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;  

2. Chính phủ, 2014, Nghị định số 45/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 

3. Chính phủ, 2014, Nghị định số 46/2014/NĐ – CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

4. Bộ Tài chính, 2014, Thông tư số 76/2014/TT – BTC ngày 16 tháng 6 năm 

2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP  

5. Bộ Tài chính, 2014, Thông tư số 77/2014/TT – BTC ngày 16 tháng 6 năm 

2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP  
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5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên cung cấp đầy đủ bài giảng, tài liệu tham khảo cho học viên; Giảng dạy 

theo phương pháp thuyết trình, phân tích, so sánh, tổng hợp, phát vấn, nêu vấn đề; Hướng 

dẫn học viên thảo luận những nội dung trong chương trình học. 

Học viên tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm, tích cực tự 

học, tự nghiên cứu và hoàn thành tốt những nội dung mà giảng viên yêu cầu.  

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giáo viên 

- Có giáo trình và tài liệu tham khảo 

- Nghiên cứu trước giáo trình 

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến bài học;  

- Tham dự đầy đủ các giờ lên lớp của giảng viên và các buổi thảo luận dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên. Sinh viên vắng mặt trên lớp quá 30% số tiết sẽ không 

được tham dự kỳ thi kết thúc học phần. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần  

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình (trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1)  

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần:  1 đầu 

điểm (hệ số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (trọng số 70%) 

- Hình thức thi: thi viết 

- Thời lượng thi: 60 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi 
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9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

NỘI DUNG 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận           

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1. Một số vấn đề chung 5   5 

1.1. Ngân sách Nhà nƣớc 3   3 

1.1.1. Tổng quan về ngân sách Nhà nước     

1.1.2. Luật ngân sách Nhà nước trong nền tài 

chính công hiện nay 
    

1.1.3. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước     

1.2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế 2   2 

1.2.1. Khái niệm và phân loại thuế     

1.2.2. Các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế 

của nhà nước 
    

1.2.3. Khái quát về pháp luật thuế     

Chƣơng 2. Tài chính về đất đai và pháp luật 

thuế đối với đất đai 
13  5 19 

2.1. Tài chính về đất đai 3   3 

2.1. Các khoản thu tài chính từ đất     

2.2. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất 
    

2.3. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển 

mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất 
    

2.4. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất     

2.2. Pháp luật thuế đối với đất đai 9  4 13 

2.2.1. Khái quát về thuế đối với đất đai và pháp 

luật thuế đối với đất đai 

    

2.2.2. Nội dung pháp luật thuế đối với đất đai     

2.2.2.1. Pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp      

2.2.2.2. Pháp luật thuế nhà đất     

2.3. Một số loại pháp luật thuế liên quan đến 

pháp luật thuế đối với đất đai 
2   2 

Kiểm tra chƣơng 1 +2   1 1 

Chƣơng 3. Một số khoản thu khác liên quan 

đến đất đai 
4  2 6 

3.1. Giá đất 1  1 2 

3.2. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

3.2.1. Tiền sử dụng đất 

3.2.2. Tiền thuê đất 

3.3. Phí, lệ phí về đất đai 1   1 

3.4. Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật 

về đất đai 
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NỘI DUNG 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận           

/Bài tập 

Tổng 

số tiết 

3.5. Tiền bồi thƣờng cho Nhà nƣớc khi gây thiệt 

hại trong quản lý và sử dụng đất đai 

1   1 

3.6. Nguồn thu từ dấu giá, đấu thầu quyền sử 

dụng đất 

1   1 

Kiểm tra chƣơng 3   1 1 

TỔNG CỘNG 22  8 30 

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng     năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1.  Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần:   

 Tên tiếng Việt: Chuyên đề chuyên ngành 1: Quản lý hành chính về đất đai 

 Tên tiếng Anh: Special Topics 1: Land Administration 

- Mã học phần: QĐQN3619 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 2 (0; 2) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:      

- Học phần học trước:    

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

* Thảo luận: 30 tiết (tương đương 05 buổi) 

* Tự học: 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý hành chính 

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

Luật tự nhiên và xã hội trong quản lý, sử dụng đất để phát triển kiến thức mới; có kiến 

thức pháp Luật và bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý và sử dụng đất; 

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các tài liệu, số liệu; viết được 

báo cáo chuyên đề, trình bày ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai 

- Thái độ, chuyên cần: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ 

Luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp 

xây dựng đất nước. 
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3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Chuyên đề Quản lý hành chính về đất đai” nhằm cung cấp cho học viên 

các vấn đề chung liên quan tới quản lý hành chính về đất đai. Học viên sẽ viết báo cáo 

đánh giá, phân tích lý luận và thực tiễn về quản lý hành chính về đất đai. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1. Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu 

(2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945-2010, NXB Chính trị Quốc gia. 

2. Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thu Hồng (2014), Mô hình 

quản lý Đất đai hiện đại của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB Chính trị 

Quốc gia . 

4.2. Tài liệu đọc thêm:  

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011), Báo cáo kinh nghiệm quản lý đất đai của 

Thụy Điên và các nước. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Báo cáo tổng kêt thi hành Luật Đất đai 

2003. 

3. Peter van Oosterom (2013), Proceedings: 5th Land Administration Domain 

model Workshop, NXB Malaysia: Kuala Lumpur 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm thuyết 

trình, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

- Giáo viên hướng dẫn học viên về nội dung, phương pháp; hướng dẫn học 

viên tìm đọc tài liệu tham khảo; thường xuyên đọc, nhận xét báo cáo của học viên 

trong quá trình học viên làm chuyên đề. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên  

- Học viên tự lựa chọn hoặc giảng viên gợi ý một đề tài thuộc lĩnh vực quản lý 

hành chính quản lý và sử dụng đất đai 

- Đề xuất nội dung với giảng viên phụ trách để nhận được sự hướng dẫn và 

đồng ý thực hiện chuyên đề 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

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

Chấm báo cáo chuyên đề theo quy định tại quy chế đào tạo thạc sĩ của nhà 

trường: Do 02 giáo viên đảm nhiệm, được đánh giá dựa vào chất lượng bài báo cáo, 

phần trình bày và trả lời các câu hỏi của học viên. Trong trường hợp hai giảng viên 

chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng 

bộ môn quyết định. 

9. Nội dung chi tiết học phần 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về 

quản lý hành chính Nhà nước về 

đất đai qua các thời kỳ 

  2 2 

Phần 2: Phân tích, đánh giá thực 

tiễn quản lý hành chính Nhà nước 

về đất đai  

  3 3 

Phần 3: Xây dựng đề cương 

chuyên đề, phương pháp thu thập 

tài liệu, số liệu liên quan đến 

chuyên đề 

  5 5 

Phần 4: Xử lý, phân tích, đánh giá 

tài liệu, số liệu thu thập được về 

quản lý hành chính về đất đai 

  5 5 

Phần 5: Viết báo cáo chuyên đề   10 10 

Phần 6: Hoàn thiện, nộp báo cáo, 

chấm báo cáo 
  5 5 

Tổng   30 30 

 

 

Trƣởng khoa Ngƣời biên soạn 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Nguyễn Thị Hải Yến 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng     năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 + Tên tiếng Việt: Chuyên đề chuyên ngành 2: Mô hình quản lý đất đai theo 

công nghệ hiện đại 

 + Tên tiếng Anh:: Special Topics 2: Land Administration Model according to 

modern technology 

- Mã học phần : QĐQN3620 

- Số tín chỉ chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 2 (0; 2) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:      

- Học phần tiên quyết; 

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Thảo luận: 30 tiết (tương đương 05 buổi)  

  + Tự học: 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của học phần 

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

- Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

tích luỹ được kiến thức về thực trạng, bối cảnh phát triển ngành quản lý đất đai; 
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Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Quản lý đất đai; Mô hình quản lý đất đai 

theo công nghệ hiện đại và giải pháp thực hiện. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin; viết 

được báo cáo chuyên đề, trình bày ý kiến liên quan đến mô hình quản lý đất đai theo 

công nghệ hiện đại. 

- Thái độ, chuyên cần: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức 

kỷ Luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự 

nghiệp xây dựng đất nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Chuyên đề “Mô hình quản lý đất đai theo công nghệ hiện đại” nhằm 

cung cấp cho học viên các vấn đề chung liên quan tới thực trạng, bối cảnh phát triển 

ngành quản lý đất đai; Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Quản lý đất đai; 

Mô hình quản lý đất đai theo công nghệ hiện đại và giải pháp thực hiện. Học viên sẽ 

viết các báo cáo đánh giá, phân tích lý luận và thực tiễn và kinh nghiệm về quản lý 

đất đai của các nước trên thế giới. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC): 

Tiếng Việt  

2. Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu 

(2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945-2010, Nxb Chính trị Quốc gia.  

3. Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thu Hồng (2014), Mô hình 

quản lý Đất đai hiện đại của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB Chính 

trị Quốc gia.  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT): 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011), Báo cáo kinh nghiệm quản lý đất đai 

của Thụy Điển và các nước.   

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất 

đai 2003. 

3. FAO of the United Nations (2000), Manual on integrated soil management 

and conservation practices. 

4. Eswaran, H. and Reich, P.F. 1998. Desertification: a global assessment and 

risks to sustainability. Proceedings of the 16th International Congress of Soil 

Science, Montpellier, France. 
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5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm thuyết 

trình, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

- Giáo viên hướng dẫn học viên về nội dung, phương pháp; hướng dẫn học 

viên tìm đọc tài liệu tham khảo; thường xuyên đọc, nhận xét báo cáo của học viên 

trong quá trình học viên làm chuyên đề. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên tự lựa chọn hoặc giảng viên gợi ý một đề tài thuộc quản lý đất đai 

của các nước trên thế giới. 

- Đề xuất nội dung với giảng viên phụ trách để nhận được sự hướng dẫn và 

đồng ý thực hiện chuyên đề 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

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

Chấm báo cáo chuyên đề theo quy định tại quy chế đào tạo thạc sĩ của nhà 

trường: Do 02 giáo viên đảm nhiệm, được đánh giá dựa vào chất lượng bài báo cáo, 

phần trình bày và trả lời các câu hỏi của học viên. Trong trường hợp hai giảng viên 

chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng 

bộ môn quyết định. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 
Tổng số tiết 

Phần 1: Thực trạng và bối cảnh phát 

triển ngành  
  2 2 

Phần 2: Quan điểm, mục tiêu và nhiệm 

vụ phát triển ngành 
  2 2 

Phần 3. Giới thiệu mô hình quản lý đất 

đai theo công nghệ hiện đại 
  4 4 

Phần 4. Các giải pháp thực hiện và các 

chương trình trọng điểm 
  1 1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 
Tổng số tiết 

Phần 4: Xây dựng đề cương chuyên đề, 

phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 

liên quan đến chuyên đề 

  3 3 

Phần 4: Xử lý, phân tích, đánh giá tài 

liệu, số liệu thu thập được về mô hình 

quản lý đất đai theo công nghệ hiện đại 

  4 4 

Phần 5: Viết báo cáo chuyên đề   10 10 

Phần 6: Hoàn thiện, nộp báo cáo, chấm 

báo cáo 
  4 4 

Tổng   30 30 

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

 

Trƣởng khoa 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Lê Thị Kim Dung 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng     năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần: 

* Tên tiếng Việt: Chuyên đề chuyên ngành 3: Quản lý đất đai một số 

nƣớc trên thế giới 

* Tên tiếng Anh: Special Topics 3: Land Administration of some countries 

in the world 

- Mã học phần : QĐQN3621 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 2 (0;2) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai, bậc Thạc sĩ 

Loại học phần:  

* Bắt buộc:     

* Tự chọn:      

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

+ Thảo luận: 30 tiết (tương đương 05 buổi)  

+ Tự học: 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản lý đất đai và bất động sản 

2. Mục tiêu của học phần 

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

- Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy Luật tự nhiên và 
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xã hội trong quản lý, sử dụng đất để phát triển kiến thức mới; những kinh nghiệm 

của quốc tế về quản lý đất đai;  

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin; viết 

được báo cáo chuyên đề, trình bày ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai của 

các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; 

- Thái độ, chuyên cần: Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức 

kỷ Luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự 

nghiệp xây dựng đất nước. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Chuyên đề Quản lý đất đai một số nước trên thế giới” nhằm cung 

cấp cho học viên các vấn đề chung liên quan tới quản lý đất đai ở các quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên thế giới. Học viên sẽ viết các báo cáo đánh giá, phân tích lý luận 

và thực tiễn và kinh nghiệm về quản lý đất đaicủa các nước trên thế giới. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính (TLC): 

Tiếng Việt  

1. Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu 

(2012), Quản lý đất đai ở Việt Nam 1945-2010, Nxb Chính trị Quốc gia.  

2. Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thu Hồng (2014), Mô hình 

quản lý Đất đai hiện đại của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB Chính 

trị Quốc gia.  

4.2. Tài liệu đọc thêm (TLĐT): 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011), Báo cáo kinh nghiệm quản lý đất đai 

của Thụy Điển và các nước.   

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất 

đai 2003. 

3. FAO of the United Nations (2000), Manual on integrated soil management 

and conservation practices. 

4. Eswaran, H. and Reich, P.F. 1998. Desertification: a global assessment and 

risks to sustainability. Proceedings of the 16th International Congress of Soil 

Science, Montpellier, France. 
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5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Các phương pháp được tổ chức dạy dưới các hình thức chủ yếu gồm thuyết 

trình, thảo luận, hoạt động theo nhóm và tự học, tự nghiên cứu. 

- Giáo viên hướng dẫn học viên về nội dung, phương pháp; hướng dẫn học 

viên tìm đọc tài liệu tham khảo; thường xuyên đọc, nhận xét báo cáo của học viên 

trong quá trình học viên làm chuyên đề. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên tự lựa chọn hoặc giảng viên gợi ý một đề tài thuộc quản lý đất đai 

của các nước trên thế giới. 

- Đề xuất nội dung với giảng viên phụ trách để nhận được sự hướng dẫn và 

đồng ý thực hiện chuyên đề 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

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

Chấm báo cáo chuyên đề theo quy định tại quy chế đào tạo thạc sĩ của nhà 

trường: Do 02 giáo viên đảm nhiệm, được đánh giá dựa vào chất lượng bài báo cáo, 

phần trình bày và trả lời các câu hỏi của học viên. Trong trường hợp hai giảng viên 

chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng 

bộ môn quyết định. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 
Tổng số tiết 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Phần 1: Khái niệm quốc tế về 

quản lý đất đai  
  1 1 

Phần 2: Một số nội dung trong 

pháp luật đất đai của một số 

nƣớc 

  5 5 

2.1. Chế độ sở hữu đất đai     

2.2. Điều tra cơ bản về đất đai     
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận 

/Bài tập 
Tổng số tiết 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất 
    

2.4. Tài chính, định giá đất, thu 

hồi, bồi thường đất đai 
    

2.5. Đăng ký đất đai và tài sản gắn 

liền với đất 
    

2.6. Hệ thống thông tin đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai 
    

2.7. Quyền sử dụng đất của người 

nước ngoài 
    

Phần 3: Xây dựng đề cƣơng 

chuyên đề, phƣơng pháp thu 

thập tài liệu, số liệu liên quan 

đến chuyên đề 

  4 4 

Phần 4: Xử lý, phân tích, đánh 

giá tài liệu, số liệu thu thập đƣợc 

về quản lý hành chính về đất đai 

  5 5 

Phần 5: Viết báo cáo chuyên đề   10 10 

Phần 6: Hoàn thiện, nộp báo cáo, 

chấm báo cáo 
  5 5 

Tổng   30 30 

 

Trƣởng khoa Ngƣời biên soạn 

TS. Phạm Anh Tuấn TS. Phạm Anh Tuấn 
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