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PHẦN 1 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

Tên chương trình: ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc 

Mã ngành: 7220204 

Trình độ đào tạo: Đại học  

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Thời gian đào tạo: 9 học kỳ (3,5 năm) 

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Được thực hiện theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GDĐT, cụ thể: 

- Quy trình đào tạo: Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ; 

- Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đủ các điều kiện sau đây thì được Hội đồng xét 

công nhận tốt nghiệp: 

Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, người học không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

Tích lũy đủ số lượng tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo; 

Có điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên (đã quy đổi 

theo thang 4.0);  

Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần do Hiệu trưởng 

quy định; 

Có đủ chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ An ninh – Quốc phòng. 

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc. 

2. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Mục tiêu đào tạo 

2.1.1. Mục tiêu tổng quát 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng, có kiến thức tốt về 

tiếng Trung Quốc và sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc. Trang bị cho sinh viên kiến 
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thức và kỹ năng về thông dịch và biên dịch (Trung – Việt và Việt Trung), kiến thức về 

lĩnh vực kinh thương, và kiến thức về môi trường đa văn hóa.  

Chương trình đào tạo ra những nhà chuyên môn có sức khỏe, phẩm chất chính trị 

và đạo đức tốt, có khả năng thích ứng cao, có tính linh hoạt; có những kỹ năng mềm như 

kỹ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc độc lập, làm việc nhóm; hiểu biết về môi 

trường địa phương, trong nước hay quốc tế, có kỹ năng và thái độ tại các công ty, cơ quan, 

xí nghiệp. 

2.1.2. Mục tiêu cụ thể 

2.1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

Kiến thức 

Nắm bắt và áp dụng được những khái niệm cơ bản trong ngữ âm học từ vựng học 

tiếng Trung Quốc, phát âm đúng trong việc sử dụng tiếng Trung Quốc; 

Nắm vững những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa học tiếng Trung Quốc và những kỹ 

năng phân tích ngữ nghĩa; 

Nắm bắt được những vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Trung Quốc, vận dụng được 

những kiến thức về những vấn đề đó trong công việc chuyên môn; 

Nắm vững và sử dụng kiến thức về văn học và văn hóa nói chung của Trung Quốc 

bao gồm các mặt về địa lý, con người, văn hóa, xã hội, tư tưởng, kinh tế, chính trị và giáo 

dục… 

Nắm được các kiến thức xã hội và nhân văn đại cương, làm nền tảng cho việc học 

tập ngôn ngữ tiếng Trung và chuyên môn nghiệp vụ các ngành nghề tiếng Trung; 

Sử dụng tốt tiếng Trung Quốc ở trình độ HSK cấp 5 và KSKK trung cấp; có thể vận 

dụng các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng trong hoạt động biên phiên dịch và 

nghiên cứu; 

Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, 

phạm vi và nguyên tắc của công việc phiên dịch, biên dịch. Vận dụng các kiến thức 

chuyên sâu về nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch phục vụ công tác biên, phiên dịch, đặc 

biệt trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung thương mại. 

Có kiến thức tổng quan cần thiết về lĩnh vực thương mại, quản trị văn phòng phục 

vụ các công tác chuyên môn. 

Kỹ năng 
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Đạt kỹ năng sử dụng tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ thành thạo để phục 

vụ mục đích nghề nghiệp; 

Áp dụng kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ 

phiên dịch, biên dịch, chủ yếu bao gồm: Phiên dịch trong các bối cảnh giao tiếp đời sống 

xã hội, bối cảnh giao tiếp thương mại, họp cơ quan, hội nghị, đàm phán, bài phát biểu, 

họp báo, chuyển giao công nghệ và thiết bị; 

Biên dịch các loại tài liệu, dạng văn bản liên quan đến thương mại, hành chính: thư 

tín thương mại, hợp đồng thương mại, văn bản kinh doanh, tài liệu quảng cáo, báo chí 

thương mại; 

Có một số kỹ năng cần thiết để hỗ trợ công tác hành chính, đối ngoại: soạn thảo văn 

thư bằng tiếng Trung, hướng dẫn khách nước ngoài tham quan công ty, ghi chép biên bản, 

điều hành một số cuộc họp; 

Sử dụng thành thạo công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện 

đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập; 

Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc 

đa văn hóa, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng chọn lựa và xử lý thông tin, kỹ 

năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong giao tiếp, trong xử lý công việc, 

kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động; 

Có kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao 

kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục học lên trình độ cao hơn; 

Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc trong nhóm; khả năng sáng tạo; 

2.1.2.2. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng 

Chính trị, đạo đức 

Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung; 

Có nhận thức đúng đắn về đường lối xây dựng và phát triển đất nước; 

Hiểu biết về pháp luật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công 

dân; 

Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, kiến thức cộng đồng và tác 

phong làm việc chuyên nghiệp; 

Có lối sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán và phù hợp với phong tục 

tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; 
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Có thái độ tự tôn đối với văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc đồng thời tôn trọng văn 

hóa và ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới, góp phần vào quá trình phát triển và hội 

nhập của đất nước qua các công việc đảm nhiệm; 

Thể chất, quốc phòng 

Có kiến thức, kỹ năng cần thiết về thể dục, thể thao; 

Nắm được các phương pháp rèn luyện thể chất để bảo vệ và tăng cường sức khỏe, 

nâng cao thể lực đáp ứng yêu cầu của công việc. 

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng – an ninh, sẵn sàng thực hiện nhiệm 

vụ bảo vệ Tổ quốc. 

2.4. Cơ hội việc làm 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có thể ứng tuyển 

những vị trí công việc sau: 

Biên dịch, phiên dịch ngôn ngữ Trung 

Trợ lý ngôn ngữ, thư ký 

Giảng dạy ngôn ngữ Trung 

Công tác đối ngoại 

Hướng dẫn viên du lịch 

Nghiên cứu khoa học  

Học lên bậc cao hơn 

2.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 

1 Kiến thức cơ sở và lập luận ngành 

1.1 Sử dụng kiến thức chung 

1.1.1 
Hiểu biết về kinh tế, chính trị, đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

1.1.2 

Hiểu tầm quan trọng của giáo dục an ninh-quốc phòng để cùng 

xã hội, cộng đồng bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ. 
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1.1.3 Thực hiện các bài tập thể dục để nâng cao thể chất 

1.1.4 
Nắm vững và áp dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, 

tin học văn phòng vào trong công việc để tăng hiệu quả công việc. 

1.2 Sử dụng kiến thức cơ sở về Ngôn ngữ Trung Quốc 

 Nhập môn Ngôn ngữ Trung Quốc 

1.2.1 
Tóm tắt tổng quan về ngành nghề Ngôn ngữ Trung, tính chất 

công việc, đạo đức, môi trường làm việc và công việc tương lại. 

1.2.2 Sử dụng thành thạo các công cụ học tập tại Đại học Phú Xuân. 

1.2.3 

Nhận dạng được hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc; mô tả và 

phân loại âm; nắm được vai trò và các quy luật biến âm, biến điệu. 

Mô tả được những những nét cơ bản, nét hợp thành, kết cấu của 

chữ Hán; áp dụng được quy tắc bút thuận vào việc viết chữ Hán 

1.2.4 

Phát âm chuẩn hệ thống ngữ âm - âm vị tiếng Trung Quốc. 

Viết được các nét cơ bản, nét hợp thành, viết chữ Hán đúng quy 

tắc bút thuận. 

1.2.5 
Giao tiếp bằng tiếng Trung theo các chủ đề cơ bản hàng ngày: 

chào hỏi, đếm số, hỏi ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp. 

1.2.6 

Nhận đọc chữ Hán, năng lực nhận đọc từ, từ tổ. Đọc được câu 

tiếng Hán thường dùng; đọc được các hội thoại về các chủ đề giao tiếp 

thông thường. 

 Giao tiếp face-to-face 

1.2.7 

Nắm được từ vựng theo chủ đề: tình yêu, nghề nghiệp, giao 

thông, và môi trường.  

Thực hiện các hội thoại, độc thoại ngắn; thảo luận, trao đổi thông 

tin và trình bày cá nhân theo các chủ đề trên. 

1.2.8 Vận dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong chương trình vào 
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việc viết câu ngắn. Nắm vững kiến thức ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 

sơ cấp. 

Viết được cụm từ, câu ngắn ở mức độ đơn giản về các chủ đề

như thăm hỏi thông tin, miêu tả một vật dụng, các hoạt động hằng 

ngày. 

1.2.9 

Hiểu được từ vựng và kiến thức liên quan đến đời sống con 

người, xã hội, văn hóa Trung Quốc. Hiểu được các thông tin chủ yếu 

trong các văn bản. 

Đọc và chọn lọc thông tin trong nội dung bài đọc, diễn đạt lại 

dưới dạng viết hoặc nói, dưới dạng trình bày, tóm tắt nội dung. Đọc 

được những đoạn văn, đoạn báo ngắn. 

1.2.10 
Sử dụng được các dạng thức của câu để xây dựng đoạn văn; viết 

được tờ ghi chú, mẫu tin nhắn, thư điện tử ... (trình độ cơ bản). 

 Giao tiếp nhóm 

1.2.11 

Hiểu và vận dụng được cách sử dụng các lớp từ loại trong tiếng 

Trung Quốc.  

Dùng từ chính xác, có phương pháp phân tích câu, phân tích các 

lỗi thường gặp của sinh viên nước ngoài (sinh viên Việt nam) trong 

quá trình vận dụng. 

1.2.12 

Hiểu và vận dụng được từ vựng về các chủ đề thời thơ ấu, giao 

thông, nghề nghiệp, các mối quan hệ, kế hoạch tương lai, ngày nghỉ lễ

và các hoạt động nhân dịp nghỉ lễ. Vận dụng được các điểm ngữ pháp 

liên quan diễn đạt chính xác. 

Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi và cách hỏi đáp thông tin theo các 

chủ đề trên. Từng bước phát triển kỹ năng mềm, đặc biệt kỹ năng suy 

nghĩ tư duy tích cực, khả năng tự học, khả năng làm việc nhóm. Có thể

giao tiếp với người Trung Quốc một cách lưu loát. 

1.2.13 
Viết được các bài luận tiếng Trung theo các thể loại khác nhau: 

thư tín thương mại, tin tức, viết truyện. 
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Có năng lực viết  một  ngữ đoạn bất kì không có chữ mới với tốc độ 

15 chữ / phút, độ chính xác 90 %. Có khả năng ghi chép nhanh một 

số ý chính  trong một ngữ đoạn trọn vẹn (trên 300 chữ) với tốc độ 10 

chữ / phút.  Trong khoảng thời gian 120 phút, viết xong một bài văn 

trên trên 700 chữ. 

1.2.14 

Hiểu và áp dụng được vốn từ vựng chuyên sâu ngành nghề 

được dùng trong ngôn ngữ báo chí, câc cấu trúc ngữ pháp thường 

dùng trong ngôn ngữ báo chí. Đọc nhanh và nắm bắt được thông tin 

chính trong nội dung bài đọc. Phân tích được một bài báo, một bài 

văn, diễn đạt lại dưới dạng viết hoặc nói, dưới dạng trình bày tóm tắt 

nội dung. 

 Giao tiếp kinh doanh 

1.2.15 

Hiểu và vận dụng được các loại hình đoản ngữ, câu trong tiếng 

Trung Quốc. Xác định được các phạm trù ngữ pháp cơ bản trong 

tiếng Trung Quốc.Sử dụng được các dạng thức của câu, xây dựng 

đoạn và bài luận. 

1.2.16 

Hiểu được từ vựng tiếng Trung về kinh doanh như: từ vựng quản 

trị kinh doanh, từ vựng liên quan đến kĩ năng giao tiếp với khách hàng, 

buôn bán. 

Vận dụng từ vựng theo chủ đề kinh doanh (từ vựng quản trị kinh 

doanh, tiếp xúc với khách hàng khách hàng, buôn bán…) để giao tiếp.

1.2.17 
Đọc được các văn bản giao dịch kinh doanh; áp dụng được các 

thuật ngữ kinh doanh và mô phỏng các tình huống kinh thương. 

1.2.18 

Viết những bài văn ứng dụng thông thường. Diễn đạt và sắp xếp 

ý tưởng theo phong cách viết của người Trung Quốc. Có thể phác thảo 

những hợp đồng giao dịch thương mại đơn giản. 

1.3 Kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu 

1.3.1 
Hiểu và áp dụng được ngôn ngữ dùng trong công ty và văn 

phòng. Hiểu được các nguyên tắc trong quản trị để áp dụng và hình 
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thành kỹ năng làm việc. 

1.3.2 

Hiểu và vận dụng được từ vựng, mẫu câu tương đối phức tạp liên 

quan đến những kiến thức cơ bản về văn hóa, con người, địa lý, lịch 

sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục… 

Thuyết trình độc lập hoặc tiến hành thảo luận, phản biện theo 

nhóm, thực hiện giao tiếp tốt trong mọi tình huống giao tiếp xã hội; 

giao tiếp thành công trong môi trường liên văn hóa, hỗ trợ tích cực cho 

công tác biên phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, công tác nghiên cứu 

và các công việc liên quan khác. 

1.3.4 

Hiểu và áp dụng được các kiến thức về văn hóa trong các vị trí 

công việc ở môi trường đa văn hóa. 

Nâng cao năng lực cảm nhận thẩm mỹ. Có khả năng phân tích, 

tìm hiểu các chuyên đề cụ thể dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

1.3.5 

Hiểu và áp dụng được từ vựng theo từng loại văn bản giao dịch 

kinh doanh như: giấy phép đầu tư, luật bảo hiểm xã hội…

Vận dụng từ vựng để dịch các văn bản luật tiếng Trung như:giấy phép 

đầu tư, luật bảo hiểm xã hội… 

1.3.6 
Nhận biết sự khác biệt văn hóa để ứng biến và giải quyết các vấn 

đề có thể phát sinh trong giao tiếp đa văn hóa. 

1.4 Thực tập doanh nghiệp ojt và khóa luận tốt nghiệp 

 Thực tập doanh nghiệp OJT 

1.4.1 Hiểu môi trường làm việc thực tế trong doạnh nghiệp. 

1.4.2 Củng cố và sử dụng kiến thức đã học trong các dự án thực tế. 

1.4.3 
Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự nghiên cứu nghiệp 

vụ chuyên môn. 

 Khóa luận tốt nghiệp 

1.4.4 
Phát triển kỹ năng khai thác và xử lý thông tin phục vụ cho công 

việc nghiên cứu. 

1.4.5 Củng cố và vận dụng kiến thức đã học trong đồ án thực tế. 
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1.4.6 
Phát triển năng lực tự học, năng lực nghiên cứu phục vụ cho đồ

án. 

  

2 Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 

2.1 
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề/ analytic reasoning 

and problem solving 

2.1.1 Xác định và nêu vấn đề; 

2.1.2 Xác định khả năng dự báo và phân tích; 

2.1.3 Thực hành khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp và kiến nghị. 

2.2 Thái độ cá nhân/personal attitudes. 

2.2.1 Thể hiện tính kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp; 

2.2.2 Phát triển tính tháo vát và linh hoạt; 

2.2.3 Chủ động tiếp thu ý kiến để nâng hiệu quả công việc; 

2.2.4 Phát triển khả năng tự học tập và rèn luyện suốt đời; 

2.2.5 Xác định khả năng quản lý nguồn lực và thời gian. 

2.3 Đạo đức, tính công bằng và trách nhiệm 

2.3.1 Xây dựng đạo đức nghề nghiệp; 

2.3.2 Nhận biết thái độ tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp; 

2.3.3 Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp; 

2.3.4 Thiết lập kế hoạch cho nghề nghiệp của mình; 

2.3.5 Phát triển tính trung thực. 

3 Kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp 

3.1 Làm việc theo nhóm/teamwork 

3.1.1 Thực hiện thành lập nhóm hiệu quả; 

3.1.2 Tổ chức hoạt động nhóm và lãnh đạo nhóm; 

3.1.3 Xây dựng khả năng giải quyết xung đột trong nhóm; 

3.1.4 
Thiết kế việc huấn luyện, giám sát, động viên, khen thưởng 

nhóm. 
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3.2 Giao tiếp 

3.2.1 Giao tiếp tốt bằng lời nói: qua điện thoại, giao tiếp trực tiếp 

3.2.2 
Xác định khả năng giao tiếp, diễn tả bằng văn bản viết qua email, 

báo cáo, hình ảnh,…; 

3.2.3 Phát triển khả năng thuyết trình hiệu quả; 

3.2.4 Thực hành khả năng đàm phán với khách hàng. 

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ 

3.3.1 
Ứng dụng khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh trong lĩnh vực 

chuyên môn; 

3.3.2 Thực hành khả năng viết email, báo cáo, viết bài bằng tiếng Anh.

 

3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC 

3.1. Nhiệm vụ sinh viên 

Tham dự tối thiểu 75% số giờ trên lớp và hoàn thành 70% bài tập theo yêu cầu 

Yêu cầu sinh viên có giáo trình bắt buộc tại mỗi buổi học trên lớp; nếu không, Giảng 

viên không tính điểm danh cho sinh viên buổi học đó. 

Thực hiện các nhiệm vụ sinh viên trước giờ học và sau giờ học đươc nêu chi tiết 

trong lịch trình học. 

Tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học trên lớp 

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng viên giao. 

Hoàn thiện và nộp đúng hạn giai đoạn bài dự án và bản báo cáo dự án cuối học kỳ 

Được sử dụng laptop trong giờ học theo sự điều phối và yêu cầu của giảng viên 

Sử dụng các tài nguyên đi kèm sách (nếu có) và tìm kiếm thêm các tài nguyên tham 

khảo từ các nguồn khác nhau để hoàn thiện kiến thức học. 

Truy cập website tài nguyên (http://uni.iae.edu.vn) để có thông tin và tài nguyên 

cập nhật nhất của khóa học.  

Email cho giảng viên khi có câu hỏi thắc mắc ngoài giờ học. 

3.2. Cấu trúc đánh giá 

Thang điểm: Từ 1 đến 10 



11 
 

Đánh giá quá trình: 50% 

Điểm thái độ: 20% 

Điểm bài tập lý thuyết: 40% 

Điểm bài tập thực hành: 40% 

Đánh giá cuối học phần:   50% (Bảo vệ dự án trước Hội đồng) 

(Nộp bản báo cáo dự án trước ngày bảo vệ 03 ngày) 

Điểm thái độ: 20% 

Điểm kiến thức lý thuyết: 40% 

Điểm kỹ năng thực hành: 40% 

Quy đổi sang thang điểm tín chỉ 

Các học phần của chương trình được đánh giá theo thang điểm 10, được ghi cả bằng 

số và bằng chữ. Thang điểm 10 được quy đổi sang điểm chữ như sau: 

TT 
Thang điểm 

10 

Thang 

điểm chữ 
Xếp loại 

1 Từ 8,5 đến 10 A Giỏi 

2 
Từ 7,0 đến 

8,4 
B Khá 

3 
Từ 5,5 đến 

6,9 
C 

Trung 

bình 

4 
Từ 4,0 đến 

5,4 
D 

Trung 

bình yếu 

5 Từ 0 đến 3.9 F Kém 

Tiêu chuẩn đạt:   

Điểm tổng kết đạt D trở lên, không có thành phần điểm F nào. 
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PHẦN 2:  

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tổng số tín chỉ: 125 

Khối lượng kiến thức chung: 25 TC 

Khối lượng kiến thức cơ sở ngành: 48 TC 

Khối lượng kiến thức chuyên ngành: 27 TC 

Thực tập tốt nghiệp và khóa luận: 25 TC 

Lưu ý: Tổng số tín chỉ trên không bao gồm: Giáo dục Quốc phòng và định hướng; 

Các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn. 

2. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Số TT Mã HP 
Tên  

học phần 

Số tín 

chỉ 

Loại HP Số tiết Học 

kỳ 

(dự 

kiến)

Bắt 

buộc

Tự 

chọ

n 

Lý 

thuy

ết 

Thực 

hành 

Tự 

học

A

. 

Khối kiến thức chung: 28 TC 

(Bắt buộc: 28 TC; Tự chọn: … 

TC) 

   

1

. 
ORT1011 Nhập môn nghề nghiệp 3 x

1

5 
30 

5 
1 

2 ORT1021 
Phương pháp và công 

cụ học tập 
3 x

1

5 

30 

5 
1 

3 PHI2011 
Những NLCB của CN-

ML(1) 
2 x

1

5 

30 

5 
6 

4 PHI2021 
Những NLCB của CN-

ML(2) 
3 x

1

5 

30 

5 
6 

5 POL2011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x 1 30 7 
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5 5 

6 POL2021 
Đường lối cách mạng 

của ĐCS-VN 
3 x

1

5 

30 

5 
7 

7 ORT2011 
Phỏng vấn, tìm việc và 

làm việc 
3 x

1

5 

30 

5 
7 

8 ENG1011 
Ngoại ngữ 2: Tiếng 

Anh 1 
3 x

1

5 

30 

5 
1 

9 ENG1021 
Ngoại ngữ 2: Tiếng 

Anh 2 
3 x

1

5 

30 

5 
2 

1

0 
ENG1031 

Ngoại ngữ 2: Tiếng 

Anh 3 
3 x

1

5 

30 

5 
3 

B

. 

Khối kiến thức cơ sở ngành: 45 

TC (Bắt buộc: 39 TC; Tự chọn: 6 

TC) 

   

30 

 

1. CHN1011 
Ngữ âm – Văn tự tiếng 

Trung Quốc 
3 x

1

5 

30 

5 
1 

2 CHN1021 
Giao tiếp (1): Các tình 

huống cơ bản 
3 x

1

5 

30 

5 
1 

3 CHN1031 
Đọc (1): Đọc câu và 

các đoạn đơn giản 
3 x

1

5 

30 

5 
1 

4 CHN1041 
Giao tiếp (2): Giao tiếp 

nâng cao 
3 x

1

5 

30 

5 
2 

5 CHN1051 
Viết (1): Viết các loại 

câu tiếng Trung 
3 x

1

5 

30 

5 
2 

6 CHN1061 
Đọc (2): Đọc các đoạn 

ngắn 
3 x

1

5 

30 

5 
2 

7 CHN1071 
Viết (2): Viết đoạn 

ngắn 
3 x

1

5 

30 

5 
2 
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8 CHN1081 
Ngữ pháp tiếng Trung: 

Cơ bản 
3 x

1

5 

30 

5 
3 

9 CHN1091 
Giao tiếp (3): Giao tiếp 

nhóm 
3 x

1

5 

30 

5 
3 

10 CHN1101 Viết (3): Viết bài luận 3 x
1

5 

30 

5 
3 

11 CHN1111 
Đọc (3): Đọc báo tiếng 

Trung 
3 x

1

5 

30 

5 
3 

12 CHN1121 
Ngữ pháp tiếng trung: 

Nâng cao 
3 x

1

5 

30 

5 
4 

13 CHN1131 
Giao tiếp (4): Giao tiếp 

kinh doanh 
3 x

1

5 

30 

5 
4 

14 SCN3911 
Chuyên đề (1) Đọc tài 

liệu kinh doanh 
3  x 15 30 45 4 

15 SCN3921 
Chuyên đề (2) Viết văn 

ứng dụng  
3  x 15 30 45 4 

16 SCN3961 
Chuyên để (6)  Tiếng 

Trung Du lịch 
3  x 15 30 45 6 

17 SCN3971 
Chuyên đề (7) Tiếng 

Trung Lễ tân    
3  x 15 30 45 6 

        

C. 

Khối kiến thức chuyên ngành 

và chuyên sâu: 27 TC (Bắt buộc: 9 

TC; Tự chọn: 18 TC) 

    

1. CHN2011 Dẫn luận ngôn ngữ 3 x
1

5 

30 

5 
5 

2 CHN2021 
Tiếng Trung trong văn 

phòng 
3 x

1

5 

30 

5 
5 

3 CHN2031 
Trend (1) Giao tiếp 

HSKK (TC) 
3 x  15 30 45 6 
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4 CHN2071 
Trend (2) Tiếng Trung 

thương mại 
3  x 15 30 45 6 

5 CHN2061 Giao thoa văn hóa 3 x  
1

5 

30 

5 
6 

6 CHN2031 
Trend (1) Giao tiếp 

HSKK (TC) 
3 x  15 30 45 6 

7 CHN2071 
Trend (2) Tiếng Trung 

thương mại 
3  x 15 30 45 6 

8 CHN2081 

Trend (3) Thực hành 

Biên-Phiên dịch chuyên 

luận kinh tế 

3  x 15 30 45 6 

9 SCN3951 

Chuyên đề (5) Thực hành 

biên phiên dịch HĐ 

thương mại 

3  x 15 30 45 7 

10 CHN2091 
Trend (4) Kinh tế văn hóa 

xã hội Đài Loan 
3  x 15 30 45 8 

11 CHN2100 
Trend (5) Tiếng Trung 

Văn bản pháp luật 
3  x 15 30 45 8 

D 
Thực tập doanh nghiệp và OJT 

và khóa luận tốt nghiệp 
      

1. OJT3051 
Thực tập tại doanh 

nghiệp 
15 x   8 

2 PRJ3051 Làm đồ án tốt nghiệp 10 x   9 

 TỔNG CỘNG 125   

 

3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Học kỳ 1: Nhập môn 15 

1 ORT1011 Nhập môn nghề nghiệp 3 
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2 ORT1021 Phương pháp và công cụ học tập 3 

3 CHN1011 Ngữ âm – Văn tự tiếng Trung Quốc 3 

4 CHN1021 Giao tiếp (1): Các tình huống cơ bản 3 

5 CHN1031 Đọc (1): Đọc câu và các đoạn đơn giản 3 

Học kỳ 2: Giao tiếp face to face 15 

1 CHN1041 Giao tiếp (2): Giao tiếp nâng cao 3 

2 CHN1051 Viết (1): Viết các loại câu tiếng Trung 3 

3 CHN1061 Đọc (2): Đọc các đoạn ngắn 3 

4 CHN1071 Viết (2): Viết đoạn ngắn 3 

5 ENG1011 Ngoại ngữ 2: Tiếng Anh 1 3 

Học kỳ 3: Giao tiếp nhóm 15 

1 CHN1081 Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản 3 

2 CHN1091 Giao tiếp (3): Giao tiếp nhóm 3 

3 CHN1101 Viết (3): Viết bài luận 3 

4 CHN1111 Đọc (3): Đọc báo tiếng Trung 3 

5 ENG1021 Tiếng Anh 2 3 

Học kỳ 4: Giao tiếp kinh doanh (*) 15 

1 CHN1121 Ngữ pháp tiếng trung: Nâng cao 3 

2 CHN1131 Giao tiếp (4): Giao tiếp kinh doanh 3 

3 CHN2031 Trend (1) Giao tiếp HSKK (TC) 3 

4 CHN2071 Trend (2) Tiếng Trung thương mại 3 

5 ENG1031 Ngoại ngữ (2): Tiếng Anh 3 3 

Học kỳ 5: Quan hệ công chúng 15 

1 CHN2011 Dẫn luận ngôn ngữ 3 

2 CHN2021 Tiếng Trung trong văn phòng 3 

3 CHN2031 Trend (1) Giao tiếp HSKK (TC) 3 

4 SCN3931 Chuyên đề (3) Văn hóa Trung Quốc 3 

5 SCN3941 Chuyên đề (4) Văn bản giao dịch kinh doanh 3 

6 SCN3961 Chuyên để (6)  Tiếng Trung Du lịch 3 

7 SCN3971 Chuyên đề (7) Tiếng Trung Lễ tân    3 
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Học kỳ 6: Xu thế hiện đại 14 

1 PHI2011 Những NLCB của CN-ML(1) 2 

2 PHI2021 Những NLCB của CN-ML(2) 3 

3 CHN2061 Giao thoa văn hóa 3 

4 CHN2071 Trend (2) Tiếng Trung thương mại 3 

5 CHN2081 
Trend (3) Thực hành Biên-Phiên dịch 

chuyên luận kinh tế 
3 

6 CHN2091 Trend (4) Kinh tế văn hóa xã hội Đài Loan 3 

7 CHN2100 Trend (5) Tiếng Trung Văn bản pháp luật 3 

Học kỳ 7: Tư tưởng và chính trị 11 

1 POL2011 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

2 POL2021 Đường lối cách mạng của ĐCS-VN 3 

3 ORT2011 Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc 3 

4 SCN3951 
Chuyên đề (5) Thực hành biên phiên dịch 

HĐ thương mại 
3 

Học kỳ 8: Thực tập doanh nghiệp 15 

1 OJT3051 Thực tập tại doanh nghiệp 15 

Học kỳ 9: Khóa luận tốt nghiệp 10 

1 PRJ3051 Làm đồ án tốt nghiệp 10 

  

  

* Tổng số tín chỉ 4 học kỳ đầu đạt mức tối thiểu 60 tín chỉ của trình độ cao đẳng. 

Sinh viên có thể học thêm một số học phần bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ 

cao đẳng để được cấp bằng cao đẳng, nếu không theo học các kỳ sau của chương trình 

đào tạo trình độ đại học. 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

Trường Đại học Phú Xuân áp dụng mô hình ASK (Attitude (thái độ) – Skills (Kỹ 

năng) – Knowledge (kiến thức)) trong đào tạo sinh viên với mục tiêu học để có nghề 

nghiệp, học để có việc làm, học để có khả năng tự học. Nhà trường xác định rõ việc trang 

bị đầy đủ ba yếu tố chính thái độ, kỹ năng và kiến thức là hành trang để sinh viên lập 
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nghiệp, và tiếp tục phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0. Trong đó, việc xây dựng một 

thái độ tích cực chuyên nghiệp, hình thành các kỹ năng quan trọng cũng như khả năng 

học tập suốt đời được nhấn mạnh, tiếp đến kiến thức là phần không thể thiếu để sinh 

viên Trường Đại học Phú Xuân khẳng định mình trong chuyên môn nghề nghiệp. 

Để thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường đã đổi mới toàn diện phương pháp giảng dạy 

và học tập:  

Lấy người học làm trung tâm 

Việc dạy học ở Nhà trường lấy sinh viên làm trung tâm, nhấn mạnh đến sự tự giác 

và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mỗi cá nhân. Giảng viên (người đứng lớp 

dạy lý thuyết, người hướng dẫn dạy thực hành, người rà soát giải đáp những thắc mắc…) 

là những người hướng dẫn nhằm truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm và giải đáp thắc 

mắc cho thế hệ sau giúp sinh viên định hướng nhanh hơn, đi nhanh hơn trong ngành nghề. 

Giảng viên giảng dạy không chỉ là các thầy cô cơ hữu của trường mà còn kết hợp 

với các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, những người am hiểu chuyên ngành từ trãi 

nghiệm thực tế tạo sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên 

tiếp cận sớm với các tổ chức tuyển dụng, tạo cơ hội có việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Tái cấu trúc nội dung giảng dạy 

Phần lớn các học phần trong chương trình giảng dạy có 3 tín chỉ, được tổ chức biên 

soạn thành 10 bài học. Các học phần được tổ chức dạy học lý thuyết kết hợp thực hành 

theo phương pháp học qua dự án (Project Based Learning - PBL) với mô hình “Learning 

office”, học như đi làm. Ngoài giờ học lý thuyết sinh viên được trải nghiệm môi trường 

văn phòng làm việc chuyên nghiệp. Ở đây, sinh viên sẽ vận dụng những kiến thức đã học 

để giải quyết những vấn đề thực tế thông qua những bài thực hành và dự án được thiết kế 

dựa trên mục tiêu đào tạo “học để có nghề nghiệp, học để có việc làm, học để có khả năng 

tự học”.  

Thái độ và kỹ năng của sinh viên được tôi luyện ở các giờ học trãi nghiệm theo mô 

hình “Learning Office” có tính chuyên nghiệp như sẽ phải tuân thủ chặt chẽ nội quy, tác 

phong của một người đi làm, học hỏi, trao đổi và tôn trọng lẫn nhau trong một không gian 

mở, tự tìm kiếm thông tin, tự rèn luyện phát triển mình để giải quyết hết những vấn đề 

gặp phải. Tất cả những yếu tố này sẽ tôi luyện sinh viên ngày một trưởng thành, ngày 

một mới hơn sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi của thời đại công nghệ số, thời đại công 
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nghiệp 4.0. 

Với thiết kế cấu trúc các học phần kết hợp phương pháp học theo dự án (PBL) áp 

dụng mô hình dạy học “Learning Office”, ở Trường đại học Phú Xuân luôn đảm bảo tỉ lệ 

50% lý thuyết và 50% dạy thực hành xuyên suốt trong chương trình đào tạo đáp ứng tốt 

việc học đi đôi với hành.  

Tăng cường các cơ hội lĩnh hội của sinh viên 

Với phương pháp dạy học hiện đại ở PXU, sinh viên có thể lĩnh hội kiến thức từ 

nhiều nguồn khác nhau: kinh nghiệm của giảng viên, giáo trình, các tài liệu khoa học phù 

hợp, học hỏi kiến thức lẫn nhau, tra cứu tìm kiếm từ kho tri thức khổng lồ internet…Thêm 

nữa sinh viên còn rèn luyện thái độ tích cực, cầu tiến, yêu thích làm việc cũng như thái 

độ tôn trọng môi trường và sự khác biệt. Ngoài ra kết hợp với những hiểu biết, kinh 

nghiệm và nhu cầu, sinh viên dần luyện cho mình kỹ năng cần thiết như kỹ năng tư duy 

mạch lạc, trình bày tự tin lưu loác, kỹ năng đánh giá và giải quyết vấn đề gặp phải.  

Đổi mới toàn diện lộ trình đào tạo 

Toàn bộ chương trình đào tạo đã và đang được đổi mới toàn diện. Phương pháp đào 

tạo mới dựa trên lộ trình 5 giai đoạn của quá trình đào tạo: 
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GĐ Mô tả Thời gian Ghi chú 

0 Học kỳ quân đội – GD-ANQP 3-4 tuần  

1 
Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở 

chuyên ngành 
16 tuần  

2 
Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên môn 
48 tuần 

Có đủ kỹ năng để 

làm việc 

3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần  

4 
Học trong môi trường doanh nghiệp 

(OJT) 
16 tuần  

5 Đồ án/khóa luận tốt nghiệp 16 tuần  

 Tổng thời gian đào tạo 3.5 năm 
9 học kỳ, 

2.5HK/năm 

 

Tóm lại với sự thay đổi về phương pháp giảng dạy kết hợp đổi mới chương trình 

đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, Nhà trường hướng đến sinh viên được phát triển đồng bộ 

về: 

Tri thức nghề nghiệp, bao gồm hiểu biết về ngành công nghiệp liên quan 

Kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên ra trường phải có khả năng làm việc được ngay 

Tác phong và thái độ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai 

Phát triển khả năng tự học của sinh viên nhằm đáp ứng các thay đổi của xã hội 

Phát triển thể chất và văn hóa 
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5. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

 

1. NHẬP MÔN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC – ORT1011   

1. Tên học phần:   Nhập môn nghề nghiệp.  Mã học phần: ORT1011 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03 

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học tâp trung tổng quát về ngành Ngôn ngữ Trung Quốc bao gồm tổng quan 

về đất nước học và ngôn ngữ Trung Quốc, lịch sử hình thành và phát triển của ngành 

tiếng Hán đối ngoại. Đặc biệt, sinh viên được giới thiệu về cấu trúc khung chương trình 

Ngôn ngữ Trung Quốc ở Đại học Phú Xuân và cơ hội nghề nghiệp của ngành Ngôn ngữ 

Trung trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trong môn học này, sinh viên được cung cấp về đạo 

đức nghề nghiệp những ngành nghề tiếng Trung. Bên cạnh đó, sinh viên được nghe báo 

cáo một số nội dung về nghề Ngôn ngữ Trung và thị trường lao động đang diễn ra trên 

thị trường Việt Nam và Quốc tế của báo cáo viên đến từ doanh nghiệp. Trong quá trình 

học, sinh viên được trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp để tiếp xúc với nghề nghiệp 

tương lai. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 
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LO1 Nắm được kiến thức cơ bản về ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc và lộ trình đào tạo tại PXU. 

1.2.3 

LO2 Giải quyết các vấn đề phát sinh ở các vị trí 

công việc sử dụng ngôn ngữ Trung. 

1.2.3 

LO3 Vận dụng các chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp và vấn đề bảo mật thông tin khi làm việc 

tại doanh nghiệp. 

1.2.4 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Nắm được tổng quát về ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc; nắm được lộ trình đào tạo. 

 

LO1.2 
Trình bày tổng quan về đất nước học và văn hóa 

Trung Quốc. 

 

LO1.3 Tìm kiếm thông tin phục vụ việc học tập.  

LO2 

LO2.1 Nắm được các chuẩn mực làm việc chung.  

LO2.2 
Áp dụng các chuẩn mực làm việc chung vào thực tế 

và công việc tương lai. 

 

LO2.3 
Hiểu được đặc điểm và vai trò của những công việc 

liên quan đến tiếng Trung. 

 

LO2.4 Hiểu rõ yêu cầu của nhà tuyển dụng.  

LO2.5 Mô tả triển vọng nghề nghiệp.  

LO2.6 Khám phá năng lực bản thân.  

LO2.7 Tìm hiểu nhu cầu của nhà tuyển dụng.  

LO2.8 Xác định công việc phù hợp.  

LO3 
LO3.1 

Hiểu được khái niệm, mục tiêu của chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp. 

 

LO3.2 Thực hiện các nguyên tắc đạo đức cơ bản.  
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LO3.3 Hiểu rõ các nguy cơ và biện pháp bảo vệ.  

LO3.4 Nắm được khái niệm bảo mật thông tin.  

LO3.5 Hiểu được hậu quả của việc rò rỉ thông tin.  

LO3.6 Biết phải làm gì để bảo mật an toàn thông tin.  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. Bài giảng Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục, Sổ tay người học tiếng Hoa,Nxb Khoa 

học Xã hội, năm 2012. 

[2]Trương Hiểu Hà, Những sách lược làm thay đổi Trung Quốc, Nxb Văn hóa 

Thông tin, năm 2005. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 
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BÀI 1: Tổng quan về ngôn ngữ 

và đất nước học Trung Quốc 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Khái quát về tiếng phổ thông 

Trung Quốc. 

Một số đặc điểm về văn tự: Chữ 

Hán. 

Khái lược về đất nước học và văn 

hóa Trung Quốc. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Tìm hiểu về một trong những nhân 

vật tiêu biểu có ảnh hưởng lớn đến văn 

hóa Trung Quốc.  

Tìm hiểu về một trong những sự 

vật tiêu biểu có ảnh hưởng lớn đến tâm 

thức người Trung Quốc. 

Tìm hiểu doanh nhân Jack – Ma – 

người sáng lập công ty thương mại điện 

tử nổi tiếng Trung Quốc. 

 

 LO1.1, LO1.2, LO1.3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

BÀI 2. Lịch sử việc giảng dạy và 

học tập Ngôn ngữ Trung Quốc 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

 

Lịch sử việc giảng dạy và học tập 

tiếng Hán đối ngoại tại Trung Quốc. 

Lịch sử việc giảng dạy và học tập 

Ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.1, LO1.3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Tìm hiểu việc giảng dạy và học tác 

phẩm “Kinh Thi” tại Việt Nam. 

Tìm hiểu việc dạy và học tiếng 

Trung tại các trung tâm ngoại ngữ. 

Tiếng Trung online đang phát triển 

mạnh. Những kênh tiếng Trung online 

nào mà bạn biết ? 

 

BÀI 3. Nghề nghiệp 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Đặc điểm và vai trò của công việc 

liên quan đến tiếng Trung. 

Các yêu cầu với người làm việc 

trong môi trường tiếng Trung. 

Triển vọng nghề nghiệp. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Liệt kê những công việc liên quan 

tới chuyên ngành của mình. 

Bạn phải làm gì ngay từ bây giờ để 

sau khi tốt nghiệp tìm được công việc 

phù hợp ? 

Người làm nghề dịch thuật cần 

phải có những kỹ năng gì ? 

LO2.1, LO2.3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 4. Tiếp xúc nhà quản lý Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Sinh viên tiếp xúc với thực tế công 

việc thông qua nhà quản lý. 

 LO2.4, L02.5, LO2.7 6 tiết (2 

LT+3TH+1 
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Nhà quản lý nói chuyện về việc 

nắm bắt tri thức và thực tiễn vận dụng 

tri thức trong công việc. 

Định hướng tương lai, nghề nghiệp 

sắp tới. 

 Giao lưu, trao đổi với doanh 

nghiệp.  

Tham quan và tìm hiểu các doanh 

nghiệp tiếng Trung. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Anh (chị) hãy tìm hiểu về nghề 

làm hoa giấy Thanh Tiên của Huế. 

Anh (chị) hãy tìm hiểu những nét 

đặc sắc của ẩm thực Huế.  

review) 

 

 

Bài 5. Tiếp xúc chuyên gia Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Nắm vững kiến thức chuyên môn 

Học thêm những kĩ năng mềm 

Biết sử dụng vi tính 

Thường xuyên cập nhật thông tin 

Thực hành 

           Yêu cầu: 

Tại sao phải nắm vững kiến thức 

chuyên môn? 

Tại sao phải học thêm kĩ năng 

mềm, thường xuyên cập nhật thông tin? 

LO2.4, LO2.5, LO2.8 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 6. Các chuẩn mực làm việc 

chung 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

Lễ phép, lịch sự nhưng không xu 

nịnh 

Đừng đem định kiến cá nhân đánh 

giá lời nói của người khác 

Đặt câu hỏi tại sao cho những công 

việc bất thường của xếp 

Luôn lắng nghe đồng nghiệp 

Đặt lịch hẹn gặp mặt 

Mềm mỏng trong ứng xử và quyết 

đoán trong công việc 

Luôn đúng giờ thể hiện sự tôn 

trọng người khác 

Sáng tạo trog công việc 

Tôn trọng kỷ luật, pháp luật và 

nguyên tắc. 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

Chuẩn mực làm việc chung nào 

quan trọng nhất ? 

 Bạn phải tạo cho mình những 

chuẩn mực làm việc như thế nào ? 

Nếu bạn là giám đốc một doanh 

nghiệp, bạn sẽ đề ra những chuẩn mực 

làm việc nào đối với nhân viên ? 

LO2.1, LO2.2 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 7. Chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp

Đạo đức của người giáo viên 

LO3.1, LO3.2, LO3.3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 



28 
 

Đạo đức nghề nhiệp của nghề biên 

phiên dịch 

Đạo đức nghề nghiệp của nghề 

hướng dẫn viên du lịch 

Các nguy cơ và biện pháp bảo vệ 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Các bạn phải làm gì để xây dựng 

đạo đức nghề nghiệp trong tương lai cho 

mình? 

Hướng dẫn viên du lịch xử lý tình 

huống như thế nào khi có người khách 

có thái độ khiêu khích về quan điểm 

chính trị, chế độ xã hội .... ? 

Theo bạn một người giáo viên mầm 

non trước tiên cần phải có những phẩm chất 

đạo đức nào? 

review) 

 

 

Bài 8. Chuẩn mực chung về bảo 

mật thông tin và sở hữu trí tuệ 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Khái niệm bảo mật thông tin 

Tại sao cần phải bảo mật an toàn 

thông tin; Ảnh hưởng của việc rò rỉ 

thông tin 

Những nguyên tắc giúp bảo mật 

thông tin; Những nguyên tắc bảo mật 

thông tin tại văn phòng  

Khái niệm về sở hữu trí tuệ; 

Tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ 

 

LO3.4, LO3.5, LO3.6 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Thực hành: 

Yêu cầu: 

Tại sao chúng ta cần phải bảo mật 

an toàn thông tin ? Nêu những khái niệm

bảo mật thông tin ? 

Bạn hãy nêu những hậu quả của 

việc rò rỉ thông tin ?  

Bài 9. Tìm hiểu nghề nghiệp 

tương lai 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Tìm hiểu về nghề hướng dẫn viên 

du lịch 

Tìm hiểu về nghề thông dịch viên 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Phác thảo chân dung của một 

người hướng dẫn viên du lịch. 

Hãy phác thảo công việc của một 

người thông dịch viên. 

Hãy phác thảo công việc của một 

giáo viên. 

LO2.4, LO2.6 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 10. Lộ trình đào tạo và giới 

thiệu các môn học Trường Đại học 

PXU 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Tổng quát chương trình Ngôn ngữ 

Trung Quốc PXU. 

Lộ trình đào tạo và giới thiệu các 

môn học. 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

LO1.1, LO1.3 3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 
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So sánh lộ trình đào tạo của trường 

Đại học Phú Xuân với lộ trình đào tạo 

các trường Đại học khác. 

Tìm hiểu mục đích môn học Học 

kỳ 0. 

Để chuẩn bị cho Học kỳ OJT đạt 

hiệu quả cao nhất các anh chị phải 

chuẩn bị gì ngay ở những học kỳ đầu ? 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Tự luận  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2:  Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

2. NGỮ ÂM – VĂN TỰ TIẾNG TRUNG QUỐC – CHN1011 

1. Tên học phần:  Ngữ âm – Văn tự tiếng Trung Quốc. Mã học phần: 

CHN1011 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03 

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại: những 

khái niệm về hệ thống âm vị, tính chất của ngữ âm, cách phiên âm, các phương pháp phát 

âm, hệ thống âm tiết tiếng phổ thông Trung Quốc. 

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về văn tự: khái luận về văn tự, tính chất 

và đặc trưng chữ Hán, tự hình chữ Hán hiện đại, quan hệ giữa chữ Hán và nghĩa từ vựng. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ 
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bản về ngữ âm, chữ Hán. Phát âm được các âm tố tiếng Hán, phát âm được thanh điệu 

trong tiếng Hán. Viết được chữ Hán. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

LO1 Nhận dạng được hệ thống ngữ âm tiếng Trung 

Quốc; mô tả và phân loại âm; nắm được vai trò và các 

quy luật biến âm, biến điệu. 

1.2.3 

LO2 Mô tả được nhứng nét cơ bản, nét hợp thành, kết cấu 

của chữ Hán; áp dụng được quy tắc bút thuận vào việc 

viết chữ Hán. 

1.2.3 

LO3 Phát âm chuẩn hệ thống ngữ âm – âm vị tiếng Trung 

Quốc. 

1.2.4 

LO4 Viết được các nét cơ bản, nét hợp thành, viết chữ 

Hán đúng quy tắc bút thuận. 

1.2.4 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú

LO1 

LO1.1 
 Hiểu và vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ 

bản về ngữ âm. 

 

LO1.2 
Hiểu và vận dụng được quy tắc viết phiên âm, quy 

tắc biến âm, biến điệu. 

 

LO1.3 
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm 

vững kiến thức nền tảng về ngữ âm. 

 

LO2 LO2.1 
Nắm được các bộ chữ Hán, các nét cơ bản, kết cấu 

chữ, các quy tắc viết chữ Hán. 
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LO2.2 
Hiểu được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa chữ và 

nghĩa từ. 

 

LO3 

LO3.1 Phát âm đúng các âm tố tiếng Hán.  

LO3.2 
Phân biệt được thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu, 

giúp sinh viên tự chỉnh âm cho mình. 

 

LO3.3 
Phát âm tiếng Trung Quốc một cách tự nhiên và 

theo đúng chuẩn của người bản ngữ. 

 

LO3.4 Viết đúng thanh điệu.  

LO4 

LO4.1 
Viết chữ Hán đúng quy tắc, viết nhanh, viết đẹp. 

Nhận diện 214 bộ chữ Hán. 

 

LO4.2 Hiểu nghĩa tố bộ chữ.  

LO4.3 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm 

vững kiến thức nền tảng Hán tự trong quá trình tích lũy 

vốn từ vựng ngôn ngữ Trung Quốc. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. Liêu Linh Chuyên, giáo trình Ngữ âm – Văn tự Hán ngữ hiện đại, Nxb Đại học Huế, 

2017.  

[2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Ngữ âm – Văn tự ngôn ngữ Trung Quốc”, ThS. Trần 

Thị Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

               [1]. 曹文，汉语语音教程，北京语言大学出版社，2004. 
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              [2]. 张慧芬，汉字识写课本， 北京语言大学出版社，2013. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

BÀI 1: Hệ thống ngữ âm Hán 

ngữ hiện đại  

Khái niệm về ngữ âm 

Đơn vị kết cấu ngữ âm 

Cơ quan phát âm 

Hệ thống ngữ âm và phương án 

phiên âm Hán ngữ: Thanh mẫu, vận 

mẫu, thanh điệu 

Thực hành 

Yêu cầu: 

So sánh hệ thống nguyên âm tiếng 

Hán và tiếng Việt. 

Dùng kiểu sơ đồ tư duy để tái hiện 

lại hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc.  

Dùng kiểu sơ đồ tổ chức để tái hiện 

lại hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc. 

 LO1.1, LO1.2, LO1.3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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BÀI 2. Vận mẫu đơn, vận mẫu 

đặc biệt và thanh điệu 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

 

Vận mẫu đơn 

Vị trí và cách phát âm vận mẫu đặc 

biệt 

Thanh điệu 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Thực hành phát âm và nghe vận 

mẫu đơn. 

Thực hành nghe vận mẫu đặc biệt. 

Thực hành nghe thanh điệu. 

LO3.1, LO3.2, LO3.4 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

BÀI 3. Thanh mẫu 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Âm hai môi 

Âm môi răng 

Âm đầu lưỡi giữa 

Âm cuống lưỡi 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Thực hành phát âm và nghe nhóm 

âm hai môi. 

Thực hành phát âm và nghe nhóm 

âm môi răng. 

Thực hành phát âm và nghe nhóm 

âm đầu lưỡi giữa. 

LO3.1, LO3.2, LO3.3  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 4. Thanh mẫu Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

Âm mặt lưỡi 

Âm đầu lưỡi trước 

Âm đầu lưỡi sau 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Thực hành phát âm và nghe  nhóm 

âm mặt lưỡi. 

Thực hành phát âm và nghe nhóm 

âm đầu lưỡi trước. 

Thực hành phát âm và nghe nhóm 

âm đầu lưỡi sau. 

 LO3.1, LO3.2, LO3.3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 5.  Cách phát âm vận mẫu 

phức, vận mẫu mũi 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Vận mẫu phức vang trước 

Vận mẫu phức vang sau 

Vận mẫu phức vang giữa 

Vận mẫu mũi trước 

Vận mẫu mũi sau 

     Thực hành 

           Yêu cầu: 

Thực hành phát âm và nghe vận 

mẫu phức vang trước. 

Thực hành phát âm và nghe  vận 

mẫu phức vang sau. 

Thực hành phát âm và nghe vận 

mẫu phức vang giữa. 

LO3.1, LO3.2, LO3.3   6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 6. Thanh nhẹ, quy tắc viết 

phiên âm và biến điệu 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

Thanh nhẹ 

Quy tắc viết phiên âm 

Biến điệu 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

Luyện phát âm và nghe thanh nhẹ. 

Luyện phát âm và nghe các âm tiết 

biến điệu. 

Tìm những từ có thanh nhẹ trong 

tiếng Hán. 

LO3.2, LO3.3, LO3.4  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 7. Âm uốn lưỡi và trợ từ ngữ 

khí 

           Trọng âm và ngữ điệu của 

câu 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Âm uốn lưỡi 

Trợ từ ngữ khí “a” （啊） 

Trọng âm của câu 

Ngữ điệu của các loại câu 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Luyện phát âm và nghe âm uốn 

lưỡi. 

Luyện đọc và nghe các loại ngữ 

điệu câu. 

Luyện đọc và nghe trọng âm của 

câu. 

LO3.1, LO3.2, LO3.3,  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 8. Phương pháp tạo chữ Hán Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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Qúa trình hình thành và phát triển 

của chữ Hán 

Phương pháp tạo chữ Hán 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

Tìm hiểu quá trình phát triển chữ 

Hán từ “Văn giáo Cốt” cho đến hệ thống 

chữ Hán hiện nay. 

Tìm hiểu quan điểm “Thư đồng 

văn” của Tần Thủy Hoàng và tể tướng 

Lý Tư. 

Tìm hiểu những chữ tượng hình 

trong hệ thống Hán tự. 

LO4.1, LO4.2, LO4.3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 9. Các nét cơ bản của chữ 

Hán và quy tắc bút thuận 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Các nét cơ bản 

Cách viết và tổ hợp các nét bút 

Bút thuận 

Quy tắc bút thuận 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Dùng sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ tổ 

chức trình bày sự cấu thành chữ Hán. 

Tìm hiểu cách viết của các nét phái 

sinh chữ Hán. 

Tìm hiểu việc giản hóa chữ Hán 

hiện đại. 

LO4.1, LO4.2, LO4.3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

 

Bài 10. Phương thức kết cấu chữ 

Hán và bộ thủ 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

Thời lượng 
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ND 

Phương thức kết cấu chữ Hán 

Bộ thủ 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

Thực hành viết các nét cơ bản chữ 

Hán, viết tên bằng thư pháp. 

Tìm hiểu các chữ Hán có bộ “女”. 

Tìm hiểu các chữ Hán có bộ “氵”. 

Ôn tập các nội dung đã học 

LO4.1, LO4.2, LO4.3 

 

3 tiết 

( 2LT+1 Ôn 

tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Trắc nghiệm  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2: Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

 

3. GIAO TIẾP (1) CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN – CHN1021 

1. Tên học phần: Giao tiếp (1): Các tình huống cơ bản   

Mã học phần: CHN1021 

2. Tên Tiếng Anh:        Số tín chỉ: 03  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

                           ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: không  

 Môn học tiên quyết: không  

 Khác: không  

6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Giao tiếp 1 được thiết kế nhằm giúp sinh 

viên Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm nhất của Trường ĐH Phú Xuân bước 

đầu hình thành cho sinh viên khả năng giao tiếp với những từ ngữ, cấu trúc đơn giản 

bằng tiếng Trung, với lượng từ mới thích hợp cho người học trong giai đoạn đầu tiếp 

xúc với tiếng Trung cùng lượng kiến thức cơ bản về ngữ pháp, cách diễn đạt ngôn ngữ 

TQ trong khẩu ngữ để tiến hành thực hiện những tình huống giao tiếp thông thường và 

là cơ sở để học tiếp môn giao tiếp nâng cao. 
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.7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 

Phát âm chuẩn hệ thống ngữ âm - âm vị tiếng Trung 

Quốc. 

Viết được các nét cơ bản, nét hợp thành, viết chữ 

Hán đúng quy tắc bút thuận. 

1.2.4 

LO2 

Giao tiếp bằng tiếng Trung theo các chủ đề cơ bản 

hàng ngày: chào hỏi, đếm số, hỏi ngày tháng năm sinh, 

nghề nghiệp. 

1.2.5 

LO3 

Hiểu và vận dụng được từ vựng, mẫu câu tương đối 

đơn giản liên quan đến những kiến thức cơ bản về chào 

hỏi, tên tuổi, thời gian, địa điểm, gia đình… 

 

1.3.2 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Sử dụng kỹ năng của môn Giao tiếp trình độ sơ cấp 

như: phát âm đúng các chữ Hán, nhận diện mặt chữ, đoán 

nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh 

 

LO1.2 

Phát triển kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng liên quan 

đến từ vựng cũng như kỹ năng giao  tiếp theo chủ đề 

thông qua các hoạt động trên lớp và bài tập 

 

LO2 LO2.1 

Nhận diện các chữ Hán, năng lực nhận đọc từ, từ tổ. 

Đọc được câu tiếng Hán thường dùng; đọc được các hội 

thoại về các chủ đề giao tiếp thông thường. 

 

LO3 LO3.1 

Vận dụng được từ vựng, mẫu câu tương đối đơn 

giản liên quan đến những kiến thức cơ bản về chào hỏi, 

tên tuổi, thời gian, địa điểm, gia đình… 
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LO3.2 
Nâng cao vốn từ liên quan đến các chủ đề cụ thể và 

kiến thức ngữ pháp sử dụng trong bài nói. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập 

Sách, giáo trình chính:  

           [1].丁永寿 编绘译<<看图说话>>北京语言大学出版社 

           [2]. 杨雪梅,胡波  编著 <<汉语听力教程>> 

           [3]. Bài giảng dưới dạng Slides “ Giao tiếp 1”, ThS. Phan Phương Thanh.

Sách (TLTK) tham khảo:  

           [1]. 汉语口语速成ꞏ基础篇》，马箭飞，北京语言大学出版社，2006

年版. 

           [2].成功之路ꞏ进步篇 听和说（第 一册），周婉梅，北京语言大学出

版社，2008 年版.  

           [3]. 发展汉语(第二版)：初级口语》（上），王淑红，北京语言大学

出版社，2013 年版. 

            [4]. 发展汉语(第二版)：初级口语》（下），蔡永强，北京语言大学

出版社，2012 年版. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 
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 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm (nghe + vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

NỘI DUNG 

Nội dung CĐR dự 

kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

 Bài 1: 看图发音 

LO1.1, LO1.2 

 

 

 

-看图发音 Nhìn vào tranh và phát 

âm đúng các phụ âm và nguyên âm 
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+ b p m f d t n l g k h 

+ yi wu yu an en ang eng ong 

-Nhìn tranh đề nói  

Chủ đề: 麦克和马丽 

+ 词语 

+ 问题 

+复述 

+看图说话 (Nhìn tranh đối thoại) 

Thực hành: 

 Yêu cầu: 

      - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề “Chào hỏi” để giới thiệu bạn 

đến những người bạn khác. 

       - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

theo chủ đề “Chào hỏi” để giới thiệu bạn 

đến những người bạn cùng lớp. 

       - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

theo chủ đề “Giới thiệu về bản thân” để 

giới thiệu bạn đến những người bạn khác. 

 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài 2: 看图发音 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-看图发音 (Nhìn vào tranh và phát 

âm đúng các phụ âm và nguyên  

     + j q x b p m d t n l 

     + y ü üe üan ün er    -r 

- Nhìn tranh để nói 
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Chủ đề: 他（她）去哪儿？  

LO1.1, LO1.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
+词语 

          -  问题 

+复述 

-看图说话 (Nhìn tranh đối thoại) 

Thực hành: 

      Yêu cầu: 

     - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “他（她）去哪儿？”. 

     - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “Ngày chủ nhật bạn sẽ đi đâu”

     - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề   “麦克和玛丽去哪儿？” 

Bài 3: 看图发音 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

  

LO1.2, LO3.1, 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

-看图发音 (Nhìn vào tranh và phát 

âm đúng các phụ âm và nguyên âm) 

      + z zh c ch s sh r 

      + wa wei wo wan wai wen wang

- Nhìn tranh để nói 

Chủ đề: 学武术 

+ 词语 

+ 问题 

+ 复述 

- 看图说话 (Nhìn tranh đối thoại) 
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Thực hành: 

   Yêu cầu: 

      - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “去银行”. 

      - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “学武术”. 

      - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “去学校”. 

Bài 4: 看图发音 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

 

LO1.2, LO3.1 
6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- 这是什么？(Đâylà cái gì) 

米饭    馒头  饺子    包子 

面条儿 花卷儿 汤      啤酒 

- Nhìn tranh để nói 

Chủ đề: 在食堂 

+ 词语 

+ 问题 

+ 复述 

- 看图说话 (Nhìn tranh đối thoại) 

Thực hành: 

        Yêu cầu: 

       - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “这是什么”. 

       - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “在食堂” 
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       - Tạo một cuộc nói chuyện ngắn 

với chủ đề: “玛丽吃什么？” 

Bài 5: 看图发音 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

 

LO1.2, LO3.2 
6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

-  这是什么？(Đâylà cái gì) 

碗           盘子         碟子              筷

子 

勺            刀             叉              起子

- Nhìn tranh để nói 

Chủ đề: 在食堂 

+ 词语 

+ 问题 

+ 复述 

- 看图说话 (Nhìn tranh đối thoại) 

Thực hành: 

      Yêu cầu: 

- Tạo một cuộc nói chuyện với chủ 

đề: “玛丽和麦克在哪儿？” , cố gắng sử 

dụng những từ vựng, ngữ pháp, phát âm 

đã học trong bài. 

      - Tạo một cuộc nói chuyện với 

chủ đề: “买水果” 

      - Tạo một cuộc nói chuyện với 

chủ đề: “他们在做什么？” 
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Bài 6: 语音语调练习 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

  

LO3.2 
6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- 语音语调练习 

   + 在横线上填出你听到的声母 

   + 在横线上填出你听到韵母及声

调 

   + 听后标出声调 

   + 听后标出句中画线词语的声调 

- 听力理解练习 

- 听后选择合适的回答 

-注意听下列几组问题，用正确的

中音 和语调作出回答 

Thực hành: 

      Yêu cầu: 

    - Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để thực hành:Phát 

âm các nguyên âm và thanh điệu.Thực 

hành nghe các nguyên âm và thanh điệu. 

     - Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để thực hành: 

Phát âm các phụ âm. Thực hành nghe phụ 

âm.   

      - Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để thực hành: 

Phát âm các phụ âm và thanh điệu.  Thực 

hành nghe phụ âm và thanh điệu.   
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Bài 7: 语音语调练习 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

  

LO1.2, LO3.1 
6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

-语音语调练习 

   + 在横线上填出你听到的声母 

   + 在横线上填出你听到韵母及声

调 

   + 听后标出声调 

   + 听后标出句中画线词语的声调

- 听力理解练习 

- 听后选择合适的回答 

- 听下列对话，选择正确答案  

Thực hành: 

       Yêu cầu: 

   -  Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để tìm những từ 

có thanh nhẹ trong tiếng Hán. 

    - Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để thực hành: tìm 

những từ có thanh 1 và thanh 4 trong tiếng 

Hán. 

    - Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để tìm những từ 

có thanh 2 và thanh 4 trong tiếng Hán. 

Bài 8: 语音语调练习 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 
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LO3.2 
6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

- 语音语调练习 

   + 在横线上填出你听到的声母 

   + 在横线上填出你听到韵母及声

调 

   + 听后标出声调 

   + 听写下列音节 

   + 听后标出句中画线词语的声调 

- 听力理解练习 

-听后选择合适的回答 

-听下列对话，选择正确答案 

Thực hành: 

     Yêu cầu: 

    - Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để các nguyên âm 

trong tiếng Hán. 

  - Hãy vận dụng kiến thức đã học và 

kiến thức tự tìm hiểu để tìm nguyên âm và 

phụ âm trong tiếng Hán. 

   - Hãy vận dụng kiến thức đã học 

và kiến thức tự tìm hiểu để nghe các âm 

tiết trong tiếng Hán. 

Bài 9: 语音语调练习 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

- 语音语调练习- 听力理解练习  
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   + 听后选择合适的回答  

 

 

LO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

   + 听下列对话，选择正确答案  

Thực hành: 

      Yêu cầu: 

   - Hãy vận dụng kiến thức đã học và 

kiến thức tự tìm hiểu để phân biệt các phụ 

âm zh, ch, sh, r trong tiếng Hán 

  - Hãy vận dụng kiến thức đã học và 

kiến thức tự tìm hiểu để phân biệt các phụ 

âm j, q, x trong tiếng Hán. 

  - Hãy vận dụng kiến thức đã học và 

kiến thức tự tìm hiểu để phân biệt các phụ 

âm b, p, m, f trong tiếng Hán 

Bài 10: 语音语调练习 

Nội dung CĐR 

dự kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

- 语音语调练习    

LO3.2 
3 tiết (2LT + 1 

Ôn tập) 

   +在横线上填出你听到的韵母及

声调 

   +选择你听到的词语 

   +听后标出声调 

   +听后标出句中画线词语的声调 

   +听后标出句中画线词语的声调 

-听力理解练习 

   + 听句子，选择正确答案 

 -听下列对话，选择正确答案 

Thực hành: 
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       Yêu cầu: 

     - Hãy vận dụng kiến thức đã học và 

kiến thức tự tìm hiểu để thực hành âm 

cuốn lưỡi trong tiếng Hán 

     - Hãy vận dụng kiến thức đã học và 

kiến thức tự tìm hiểu để nghe bài hát “世

上只有妈妈好” tìm ra các nguyên âm, 

phụ âm và thanh điệu trong tiếng Hán 

     - Hãy vận dụng kiến thức đã học và 

kiến thức tự tìm hiểu để nghe bài hát “两

只老虎” tìm ra các nguyên âm, phụ âm và 

thanh điệu trong tiếng Hán 

Ôn tập các nội dung đã học    

Thi kết thúc học phần   Thời lượng 

Hình thức thi: Trắc nghiệm (nghe + 

vấn đáp) 
  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1: Người cập nhật 

 

 

Trưởng 
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ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2: Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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4. ĐỌC 1 - ĐỌC CÂU VÀ CÁC ĐOẠN ĐƠN GIẢN – CHN1031 

1. Tên học phần: Đọc 1 . Đọc câu và các đoạn đơn giản.  Mã học phần: 

CHN1031 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03 

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên một lượng từ vựng về các chủ đề thông thường 

trong cuộc sống. 

Rèn luyện cho người học những kiến thức ngữ pháp cơ bản để có thể sử dụng chính 

xác trong giao tiếp và đọc hiểu nội dung đoạn văn. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ 

pháp đã học để đọc hiểu các đoạn văn ngắn một cách chính xác và có khả năng sử dụng 

kiến thức đã học để giao tiếp theo một số chủ đề đơn giản trong đời sống hằng ngày. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu và vận dụng một lượng từ vựng cơ bản theo 

các chủ đề để giao tiếp và đọc hiểu nội dung đoạn văn. 

1.5 

LO2 Hiểu và sử dụng chính xác các kết cấu ngữ pháp cơ 

bản trong tiếng Hán. 

1.5 
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LO3 Đọc hiểu những câu và đoạn văn ngắn, rèn luyện 

năng lực nhận đọc từ, từ tổ, và các câu tiếng Hán thường 

dùng. Đọc hiểu các hội thoại về các chủ đề thường xảy ra 

trong cuộc sống hằng ngày, đọc các đoạn văn ngắn. 

1.4 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 

chú 

LO1 

LO1.1 
Phát âm chính xác, hiểu nghĩa của từ trong từng ngữ 

cảnh cụ thể và nhận diện mặt chữ của từ vựng. 

 

LO1.2 
Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để làm bài 

hội thoại và đọc các câu và đoạn ngắn. 

 

LO2 LO2.1 
Nắm vững và biết cách sử dụng các cấu trúc ngữ 

pháp xuất hiện trong bài. 

 

 

LO3 

LO3.1 
Sử dụng chính xác lượng từ vựng và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để giao tiếp và đọc hiểu đúng nghĩa.  

 

LO3.2 
Sử dụng lượng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã 

học viết đoạn văn theo chủ đề đã cho. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 李泉、王淑红、么书君，发展汉语（第二版）初级读写（1），北京语言大学

出版社，2012 
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 [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“Đọc 1 .Đọc câu và các đoạn đơn giản.”, ThS. Nguyễn 

Thiên Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 汉语阅读教程, 第一册. 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 汉语教程. 北京语言大学出版社，2012 年。 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm + tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

NỘI DUNG 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

第 1 课: 写汉字，读课文 

生词 

名词＋的＋方位词: Danh từ +

的+ phương vị từ 

Số từ +Lượng từ + Danh từ 

跟......一起: cùng 

练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

根据“去书店买词典”的一段话

回答问题。 

 

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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请介绍一下你们学校。 

说说你怎么学汉语？ 

第二课：认识你很高兴 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

掌握生词 

钟点表达法 

有时候......，有时候...... 

先......然后...... 

Thực hành 

Yêu cầu: 

谈谈你星期天的安排? 

今天是你朋友的生日，你给

他做些什么? 

根据“你一天的安排”的话题回

答问题。 

 

LO1.2，LO 3.1， 

LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第三课： 来中国，学汉语 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

两个 

从……到…… 

跟/和＋ 动词 

在＋địa điểm + 动词 

Kết cấu chữ”的” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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读后跟同学对话。 

介绍你的朋友？ 

和同学谈谈你们的爱好。 

第四课 ：从山东到山西 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

离＋地点＋不远 

对……感兴趣 

还是 

和/跟……一起 

疑问词 

Thực hành 

Yêu cầu: 

说说你跟朋友去饭店吃饭？ 

介绍一下你的房子？ 

读后跟同学对话。 

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五课：大家都是地球人 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

一......就...... 

或者 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

读后跟同学对话。 

选择合适的词语填空：不太

厚， 这么冷，学汉语  ，很不一

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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样 ， 穿 

说说你顺化的冬天？  

第六课 ：我学汉语，我写汉

字 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

又……又…… 

还是 

 

量词 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

用适当的量词填空（本 辆 

杯 张 支 件 瓶 台 斤 个 

份）。 

谈谈你们班学习汉语的情况? 

你妈妈生日的时候，你想买

什么送给她？  

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第七课： 很忙很累很快乐 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

……以前，……以后 

什么＋名词; 动词＋什么 

…….的时候 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后跟同学对话。 

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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你在顺化学习汉语的时候，

你有新朋友吗？请介绍你的两个好

朋友？ 

说说你现在的情况？ 

第八课： 我喜欢吃饺子 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

和/跟......一样 

Động từ +完 

Cách biểu đạt số ước lượng 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

读后跟同学对话。 

你和你同学谈谈你们的爱

好，然后说说你们有什么不一样？

说说你以前的生活和现在的

生活有什么不一样？ 

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第九课 ：春夏秋冬 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

掌握生词 

“好……啊！”, “真……啊！” 

有点+ Hình dung từ 

Động từ+着 

Thực hành 

Yêu cầu: 

 

LO1.2，LO 

3.1， LO3.2 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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读后跟同学对话。 

越南有什么季节？说说每个

季节的特点？ 

你 喜欢那个季节？为什

么？ 

第十课：认识新朋友，不忘

老朋友 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

掌握生词 

给……动词 

为了…… 

Ôn tập các nội dung đã học 

 

LO1.2，LO 3.1， 

LO3.2 

 

3 tiết (2 TH +1 

Review) 

Thi kết thúc học phần  3 tiết 

Hình thức thi: Trắc nghiệm+Tự 

luận 

    

 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 

các nhóm. 

Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 

toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị 

đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 
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17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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5. GIAO TIẾP 2: GIAO TIẾP NÂNG CAO – CHN1041 

1. Tên học phần: Giao tiếp 2 – Giao tiếp nâng cao.  Mã học phần: 

CHN1041 

2. Tên Tiếng Anh:        Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng tiếng Hán trong các chủ điểm giao 

tiếp thông thường, 10 bài học khoảng 400 từ ; bài khóa hình thức đa dạng, có dạng là 

đoạn văn ngắn, có dạng ở hình thức hội thoại. Nội dung tập trung các chủ đề thông dụng 

như: ứng xử trong khi được mời tiệc, văn hóa ẩm thực, biểu đạt thời gian, đi ngân hàng, 

đi mua hàng hóa, giao tiếp trong gia đình, giao tiếp trên lớp học, đặt thức ăn, nói về sở 

thích, xem tivi, thanh toán ở nhà hàng, mời khách, cách trả giá cả, nói về màu sắc, nói về 

thời tiết, chủ đề học tiếng Hán… 

Trang bị cho người học kiến thức về các điểm ngữ pháp sơ cấp: cách sử dụng các 

động từ, danh từ, phó từ, lượng từ, giới từ, động từ trùng điệp, tính từ trùng điệp, các loại 

bổ ngữ chỉ xu hướng, bổ ngữ chỉ kết quả, bổ ngữ chỉ khả năng... các kiểu câu so sánh 

bằng, câu chữ “把”, các kiểu câu phức điều kiện, câu phức chỉ sự nhượng bộ … Kiến 

thức về chữ Hán: các loại bộ thủ, tổ hợp chữ Hán, viết chữ Hán.  

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ 

bản về từ vựng, ngữ âm, chữ Hán, ngữ pháp và các tình huống giao tiếp để giao tiếp trong 

các chủ đề quen thuộc trong  đời sống. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
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Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

LO1 Sử dụng được khoảng 400 từ vựng trong chương 

trình tiếng Hán sơ cấp, hệ thống từ vựng đã được quy 

định trong chương trình thiết kế môn học cho các giai 

đoạn. 

1.2.6 

LO2 Hiểu và vận dụng chính xác các điểm ngữ pháp sơ 

cấp được quy định trong chương trình. 

1.2.8 

LO3 Phát triển kỹ năng thực hành ngôn ngữ trong môi 

trường đời sống.  Đọc được những đoạn văn ngắn, đoạn 

hội thoại về các chủ đề; chú trọng kỹ năng nghe, nói.   

Đồng thời phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, kết hợp 

trang bị tri thức văn hóa.  

1.2.7 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Phát âm chính xác trọng âm từ, trọng âm câu, 

vần uốn lưỡi, âm tiết từ và câu. Ngữ điệu tương đối 

chính xác khi hội thoại. 

 

LO1.2 

Hiểu và nắm chắc cách dùng của nét nghĩa thông 

dụng đạt trên 90%. Sử dụng chính xác lượng từ mới 

đã học để thực hành giao tiếp thông thường.. 

 

LO2 

LO2.1 
Nắm được các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong 

mỗi bài học. 

 

LO2.2 
Vận dụng được các điểm ngữ pháp để thực hành 

ngôn ngữ chính xác, hiệu quả. 

 

LO3 LO3.1 Nghe: Thực hành nghe ngôn ngữ đời sống, nghe  
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tập trung từng trọng tâm. Nghe hiểu được nhiều ngôn 

bản thuộc ngôn ngữ đời sống. 

LO3.2 

Nói: vận dụng được những câu nói cơ bản trong 

từng tình huống giao tiếp thông thường. 

 Giao tiếp hội thoại xoay quanh một vấn đề với 

ngữ điệu tự nhiên; trọng âm từ, trọng âm câu và 

ngừng ngắt chính xác.  

Hình thành kỹ năng giao tiếp tốt trong hoạt động 

hàng ngày. 

 

L03.3 
Đọc: - Đọc hiểu các đoạn văn ngắn. 

         - Đọc hiểu các đoạn hội thoại. 

 

LO3.4 

Viết: Viết câu tiếng Trung đúng ngữ pháp, vận 

dụng các điểm ngữ pháp được học để viết câu phức, 

triển khai đoạn văn. 

 

LO3.5 
Vận dụng được những hiểu biết văn hóa trong 

đời sống, năng cao hiệu quả khi giao tiếp xã hội. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 荣继华,《发展汉语初级综合》（I）,北京语言大学 , 2019.  

       [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Giao tiếp 2 – Giao tiếp n ng cao”, Th.S. Trần Thị 

Hương. 
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Sách (TLTK) tham khảo:  

       [1].杨寄洲主编《汉语教程》第一册, 北京语言大学出版社, 2004   

      [2].  杨雪梅、胡波《汉语听力教程》，北京语言大学出版社，2016 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm + Vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

BÀI 1: 我想送她一件礼物生

词 

主课文：我想送她一件礼物 

语言点：助动词“要” 

双宾语句 

副词“还是”； 

助动词“可以” 

口语训练 

听力训练 

 LO1, LO2, LO3 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

BÀI 2: 我口语和听力都很好 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 LO1, LO2, LO3  
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主课文：我口语和听力都很

好 

副词： “才” 

主谓谓语句 

形容词作状语 

疑问代词 “怎么”的用法 

副词： “才” 

口语训练 

听力训练 

  

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

BÀI 3: 我上了四个小时的网 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

主课文：我上了四个小时的

网 

语言点：表示时段； 

时量补语； 

“是不是”的用法 

动词重叠 

形容词重叠做状语 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3   

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài 4: 暖气还没有修好 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

主课文：暖气还没有修好 

 LO1, LO2, LO3  
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语言点：副词“只好” 

“给”是介词，引进动作的接

受者 

结果补语 

“遍”是动量词，指动作从开

始到结束的整个过程 

口语训练 

听力训练 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài 5:  快餐可以送到家里 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

主课文：快餐可以送到家里 

语言点：结果补语 (2) 

“又……又……”； 

相邻的两个数连在一起用表

示概数。 

“对了”: 用在句首，表示突然

想起什么事。 

“吧”: 用在句尾，表示疑问，

带有推测的口气。 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3    

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài 6: 我把袋子放在桌子上

了  

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 LO1, LO2, LO3   
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主课文：我把袋子放在桌子

上了 

语言点：“A 跟（和）B 一

样” 

“A 跟（和）B 不一样” 

“……,好吗？” 

“把”字句（1） 

口语训练 

听力训练 

  

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài 7: 我的自行车是红色的

           

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

主课文：我的自行车是红色

的 

语言点；“的”字短语 

“有点儿”+ 形容词/动词 

“形容词+（一）点儿” 

“数量词+ 才” 

“算了”: 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3,  

 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài 8: 今年冬天变冷了 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

主课文：今年冬天变冷了 

LO1, LO2, LO3 
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语言点：“数量词语+左右”表

示概述 

“才”表示强调； 

“差不多”； 

语气助词“了” 

“还可以” 

口语训练 

听力训练 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài : 妈妈给我寄来了礼物 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

主课文：妈妈给我寄来了礼

物 

语言点：“为了” 表示目的 

“如果” 表示假设； 

趋向补语 “来/去” 

“差不多” 

当宾语为处所宾语时 

“把”字句(2) 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3 

 

 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

Bài 10: 我听不懂他们说的话 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

主课文：我听不懂他们说的

LO1, LO2, LO3 
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话 

语言点：“动词/动词短语”做

定语 

“虽然”表示承认某一事实 

“好好儿”用在动词前作状语 

请多包涵 

“虽然”表示承认某一事实 

口语训练 

听力训练 

 

 

3iết (1LT + 1TH 

+1Review) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng  

Hình thức thi:  Trắc nghiệm + Vấn 

đáp 

 3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa
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Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng ngành/Khoa
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6. VIẾT (1) VIẾT CÁC LOẠI CÂU TIẾNG TRUNG – CHN1051 

1. Tên học phần: Viết (1) – Viết các loại câu tiếng Trung.Mã học phần: 

CHN1051 

2. Tên Tiếng Anh:               Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

                                                         ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước:  Không 

 Môn học tiên quyết:  Không 

 Khác:    Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần gồm 10 bài, từ bài 1 đến bài 10 giáo trình Hán ngữ trung cấp  cuốn 1 

( Nhà xuất bản trường ĐH Bắc Kinh biên soạn ). Học phần này có kiến thức và kĩ năng 

nâng cao hơn sau khi hoàn thành toàn bộ học phần Tiếng Trung Quốc tổng hợp  ở năm 

thứ I . Cấu trúc mỗi bài gồm  : phần bài khoá , từ mới, từ ngữ trọng điểm, bài tập. Chủ 

điểm các bài đọc bám sát cuộc sống xã hội hiện thực và có nội hàm văn hoá lớn. Hình 

thức luyện tập chú  ý đến khả năng vận dụng các tri thức ngôn ngữ vào các bài tập, đặc 

biệt là có thể viết được những bài văn theo chủ đề với nội dung hoàn chỉnh . 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra

CTĐT 

LO1 Viết được các nét cơ bản, nét hợp thành, viết chữ 

Hán đúng quy tắc bút thuận. 

1.2.4 

LO2 Vận dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong 

chương trình vào việc viết câu ngắn. Nắm vững kiến 

thức ngôn ngữ tiếng Trung Quốc sơ cấp. 

1.2.8 
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Viết được cụm từ, câu ngắn ở mức độ đơn giản 

về các chủ đề như thăm hỏi thông tin, miêu tả một vật 

dụng, các hoạt động hằng ngày. 

LO3 Hiểu và vận dụng được cách sử dụng các lớp từ 

loại trong tiếng Trung Quốc.  

1.2.11 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sauk hi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 

 

 

LO1 

LO1.1 Sử dụng kỹ năng của môn Viết trình độ sơ cấp 

như: phát âm đúng các chữ Hán, nhận diện mặt chữ, 

đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh. 

 

LO1.2 Viết được các nét cơ bản, nét hợp thành, viết 

chữ Hán đúng quy tắc bút thuận. 

 

LO2 LO2.1 Vận dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong 

chương trình vào việc viết câu ngắn. 

 

 

LO3 

LO3.1 Vận dụng được từ vựng, mẫu câu tương đối đơn 

giản liên quan đến những kiến thức cơ bản về chào 

hỏi, tên tuổi, thời gian, địa điểm, gia đình… 

 

LO3.2 Viết được cụm từ, câu ngắn ở mức độ đơn giản 

về các chủ đề như thăm hỏi thông tin, miêu tả một vật 

dụng, các hoạt động hằng ngày. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV thực hiện đủ các nhiệm vụ sau đây: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  
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Sách, giáo trình chính:  

     [1].  李向农, 李汛   总主编 <<汉语读写入门>> 

     [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Viết các loại câu tiếng Trung”, ThS. Phan 

Phương Thanh 

Sách (TLTK) tham khảo:  

 [1]. 刘询主编,《对外汉语教育引论》北京语言文化大学出版社, 2000    [2].

杨寄洲主编,《对外汉语教学初级阶段功能大纲》（语法功能大纲）北京语言文化

大学出版社 ，1999 

[3].杨寄洲主编,《对外汉语教学中高级阶段功能大纲》北京语言文化大学出

版社 ，1999 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

第一课     我是中国人 

- 生词表    

- 生字      

- 关键词语  

- 核心对话  

       + 课文一    

       + 课文二    

LO1.1, LO1.2, LO3.1 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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- 注释     

       +“不”的变调 

       + 汉语动词谓语句的

语序 

       +  副词“也”  

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Hãy giới thiệu bản thân 

bạn  

- Hãy giới thiệu về một 

người bạn cùng lớp của bạn  

- Hãy giới thiệu một người 

bạn thân của bạn 

第二课     我家有五口人 Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

- 生词表    

- 生字    

- 关键词语  

- 核心对话  

       + 课文一 

       + 课文二 

- 注释  Chú thích  

    +“有”句子  

    + 副词“都” 

    +“二”和“两” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Hãy giới thiệu về gia 

LO1.1, LO3.1 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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đình của bạn  

- Hãy giới thiệu về ba của 

bạn  

- Hãy giới thiệu về mẹ của 

bạn 

第三课     李老师不在办公

室 

Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- 生词表    

- 生字      

- 关键词语  

- 核心对话  

           + 课文一    

           + 课文二    

- 注释     

     +“在”的两种用法 

     + 结构助词“的”  

     + 形容词谓语 

     + 号码的读法   

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Hãy giới thiệu thầy giáo 

của bạn  

- Hãy giới thiệu cô giáo của 

bạn 

- Hãy giới thiệu cô giáo dạy 

tiếng Trung của bạn 

LO2.1, LO3.1, LO3.2 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第四课     汉语不太难 Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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- 生词表     

- 生字      

- 关键词语   

- 核心对话  

          + 课文一  

          + 课文二  

- 注释      

          +以后 

          + 副词的用法 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Tại sao bạn thích học tiếng 

Trung 

- Tại sao bạn thích xem 

phim tiếng Trung 

-   Tại sao bạn thích nhạc 

tiếng Trung 

LO1.1, L01.2, LO2.1  

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五课     我的生日 

 

Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- 生词表     

- 生字      

- 关键词语   

- 核心对话  

           + 课文     

- 注释      

           + 时间名词、处所

名词作状语 

           + 副词“才”    

 

 

 

LO3.1, LO3.2 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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Thực hành 

Yêu cầu: 

- Hãy giới thiệu buổi tiệc 

sinh nhật của bạn, có những điểm 

ấn tượng gì nhất so với những 

buổi tiệc sinh nhật khác mà bạn 

đã trải qua 

- Hãy giới thiệu ấn tượng về  

tham dự buổi tiệc sinh nhật của 

một người bạn trong lớp 

- 今天是山本的生日，我

请他吃面条。我们十一点半在

学校门口见面，我十一点一刻

在学校门口等你。(Viết đoạn 

văn trên vào giấy; Hãy viết một 

đoạn văn ngắn tương tự). 

第六课     马丽的一天 Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- 生词表    

- 生字      

- 关键词语  

- 核心对话  

           + 课文一     

           + 课文二   

- 注释     

            + “……但是……”  

Thực hành 

Yêu cầu:  

- Viết một đoạn văn ngắn 

 

 

 

 

LO2.1, LO2.2,LO3.1, LO3.2 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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với chủ đề “介绍一下你的一天”.

- 来中国以前，山本八点

起床。但是来中国以后，他七

点一刻起床，因为中国的学校

早上八点有课。中午下课以

后，山本和马丽一起去吃午

饭。中午山本喜欢睡午觉，但

是马丽中午不休息。(Viết đoạn 

văn trên vào giấy). 

- Hãy viết một đoạn văn 

ngắn tương tự. 

第七课     香蕉怎么卖 

 

Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- 生词表    

- 生字   

- 关键词语   

- 核心对话  

          + 课文一   

          + 课文二   

- 注释      

          + “太……了”       

          + 用“怎么+V”   

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 以前马丽买东西的时候

喜欢说“这个”。现在马丽知道

怎么问。马丽问售货员；“香蕉

 

 

 

 

LO2.1, LO3.1, LO3.2 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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多少钱一斤？”售货员说：“四

块五一斤，你要多少？”马丽

说：“我要三斤。”售货员说：

“还要别的水果吗？”马丽说“不

要了。”(Viết đoạn văn trên vào 

giấy). 

- Hãy viết một đoạn văn 

tương tự. 

- Viết một đoạn văn ngắn 

với chủ đề  “介绍你去买水果的

经历”. 

第八课     您要点儿什么 

 

Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- 生词表     

- 生字      

- 关键词语   

- 核心对话  

          + 课文一     

          + 课文二   

- 注释      

          +“又……又……”     

     + “的”字短语.         

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Viết một đoạn văn ngắn 

với chủ đề  “介绍你喜欢的中国

菜”.  

- 中国菜的味道有很多，

 

 

 

 

LO2.1, LO3.1, LO3.2 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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有酸的，甜的，苦的，辣的，

还有咸的。我喜欢吃酸的。我

的留学生朋友都很喜欢吃 饺

子，有的喜欢吃羊肉的，有的

喜欢吃鸡肉的，还有的喜欢吃

猪肉的。(Viết lại nội dung của 

đoạn văn trên vào giấy) 

- Hãy viết một đoạn văn 

tương tự. 

第九课     这是李老师的办

公室 

Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- 生词表    

- 生字      

- 关键词语  

- 核心对话  

           + 课文一     

           + 课文二   

- 注释     

           + 代词“每”.     

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 三楼 305 房间是我们的教

室。我们教室很大，也很干

净。教室的前面有一块黑板，

一台电脑。教室后面的墙上有

两张地图，一张中国地图，一

张世界地图。教室里面有二十

 

 

 

 

LO2.1, LO3.1, LO3.2 

 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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张桌子。教室里有一台空调。

我们常常开空调，有时候开窗

户。(Viết lại nội dung của đoạn 

văn trên vào giấy) 

- Viết lại nội dung của đoạn 

văn trên vào giấy. 

- Viết một đoạn văn ngắn 

với chủ đề “介绍你的教室或者

你的房间里有什么” 

第十课     商店就在学校附近 

 

Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

- 生词表    

- 生字      

- 关键词语  

- 核心对话  

           + 课文一     

           + 课文二   

- 注释     

     + 副词“就”.      

     + 介词“离”.      

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 我现在在武汉学习汉

语。在中国地图上。武汉在中

国的中部。中国的城市，我还

喜欢北京和上海。北京在武汉

的北边，上海在武汉的东边。

它们离武汉都不远，我很想去

 

 

 

LO1.1, LO1.2, LO2.1, LO3.2 

 

 

 

3tiết (1LT + 

1TH +1 Review)
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北京和上海玩儿。(Viết lại nội 

dung của đoạn văn trên vào giấy) 

- Căn cứ vào tình hình thực 

tế, hãy viết một đoạn văn tương 

tự 

- Viết một đoạn văn ngắn 

(khoảng 50 từ) với chủ đề “介绍

你的学校”. 

        Ôn tập các nội dung 

đã học 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Tự luận  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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7. ĐỌC (2)- ĐỌC CÁC ĐOẠN NGẮN – CHN1061 

1. Tên học phần:   Đọc 2 . Đọc các đoạn ngắn.            Mã học phần: CHN1061 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03 

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: :   Đọc 1 .Đọc câu và các đoạn đơn giản. 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên một lượng từ vựng về các chủ đề thông thường 

trong đời sống con người, xã hội, văn hóa Trung Quốc..., đặc biệt học phần này còn giúp 

sinh viên phân biệt được cách sử dụng từ, từ đồng âm, đồng nghĩa, cận nghĩa . 

Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như kết cấu câu, câu 

phức, kết cấu động tân ... để có thể sử dụng chính xác trong giao tiếp và đọc hiểu nội 

dung đoạn văn.  

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ 

pháp đã học để đọc hiểu các đoạn văn ngắn một cách chính xác và nhanh chóng, có khả 

năng sử dụng kiến thức đã học để giao tiếp, cũng như biểu đạt được ý kiến, thái độ của 

mình. Rèn luyện kỹ năng đọc nhanh và phán đoán thông tin chính xác trong đoạn văn. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu và vận dụng một lượng từ vựng cơ bản theo 

các chủ đề để giao tiếp và đọc hiểu nội dung đoạn văn. 

2.2 
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Phân biệt được cách sử dụng từ, từ đồng âm, đồng nghĩa, 

cận nghĩa . 

LO2 Hiểu và sử dụng chính xác các kết cấu kết cấu câu, 

câu phức, kết cấu động tân ... trong tiếng Hán. 

2.3 

LO3 Đọc hiểu nội dung đoạn văn ngắn một cách chính 

xác và nhanh chóng, có khả năng sử dụng kiến thức đã 

học để giao tiếp, cũng như biểu đạt được ý kiến, thái độ 

của mình. Rèn luyện kỹ năng đọc nhanh và phán đoán 

chính xác thông tin trong đoạn văn. 

2.3 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú

LO1 

LO1.1 

Phát âm chính xác, phân biệt được từ loại và ý nghĩa của 

từ trong từng ngữ cảnh cụ thể và nhận diện mặt chữ của từ 

vựng.  

 

LO1.2 
Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để đọc hiểu đoạn 

văn ngắn, đồng thời sử dụng để đặt câu. 

 

LO2 LO2.1 

Nắm vững và biết cách sử dụng chính xác các cấu trúc 

ngữ pháp xuất hiện trong bài như kết cấu kết cấu câu, câu 

phức, kết cấu động tân .... để giao tiếp. 

 

 

LO3 

LO3.1 

Sử dụng chính xác lượng từ vựng và các cấu trúc ngữ 

pháp đã học để đọc hiểu nội dung đoạn văn ngắn một cách 

chính xác và nhanh chóng, đồng thời phán đoán chính xác 

thông tin trong đoạn văn.  

 

LO3.2 
Sử dụng lượng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã học 

viết đoạn văn và làm bài hội thoại theo chủ đề đã cho. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 
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Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 李泉、王淑红、么书君，发展汉语（第二版）初级读写（1I），北京语言大学

出版社，2012 

 [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“Đọc 2 . Đọc các đoạn ngắn.”, ThS. Nguyễn Thiên Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 汉语阅读教程, 第一册. 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 汉语教程. 北京语言大学出版社，2012 年。 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

NỘI DUNG 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

第一课: 我要到中国 

生词 

“一......就......” 

动词作定语 

“一点也不” 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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Thực hành 

Yêu cầu: 

把下面的词组成句子。 

读后回答问题。 

读后根据课文写一篇短文章。 

第二课: 走遍天下 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

不是……而是 

给……带来…… 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后表达。 

读后表达。 

请说说你去自助餐厅吃东西的经

历？ 

 

 

 

 

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第三课: 打开一扇窗户 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“不但……，也/还……” 

“那/这 ＋量词＋地点”  

“动＋过”的语法点 

Thực hành 

Yêu cầu: 

请找出合适的下句。 

填出适当的量词。 

 

 

 

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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选词填空。 

第四课: 对什么都感兴趣 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“又 ……又……” 

“什么也不”  

“动词＋得不得了” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

选词填空。 

请找出合适的下句。 

说说你学习汉语的情况？ 

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五课。黄河九十九道弯 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

用“更”和“ ”进行比较 

“动词＋完”的语法点 

“想”“记得”“记住”的区别 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

用所给的词语组词。 

用“更”，“ ”，“记得”，“记

住”，“完”填空。 

请找出合适的下句。  

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第六课: 一时半会儿改不了 
Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

Thời lượng 
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sau khi kết thúc ND 

生词 

比较句 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

用“不如”改写下面的句子。 

用“没有”改写下面的句子。 

判断正误。 

 

 

 

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第七课: 谁偷走了我的日子 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“地”的用法 

“一年比一年”的意思 

“多、少”作状语 

Thực hành 

Yêu cầu: 

排序组句，并加上标点。 

排序组句，并加上标点。 

用所给的词语模仿造句。 

 

 

 

 

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第八课: 发展才是硬道理 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“把”字句 

“得”的用法 

“连……,也/都/还” 

Thực hành: 

 

 

 

 

LO1.2，LO 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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Yêu cầu: 

排序组句，并加上标点。 

排序组句，并加上标点。 

用所给的词语造“把”字句。 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

第九课: 家里等我回电话 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“着”的用法 

“除了......以外，也/还/都” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

用动词加“着”填空。 

请找出合适的下句。 

判断正误。 

 

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第十课: 有一种智慧叫中庸 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“一边 ……  一边 ……” 

“就” 和“才”的用法 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thực hành 

Yêu cầu: 

用“一边 ……  一边 ……”把各词

组连成句子。 

用“就” 和“才”填空。 

判断正误。 

 

 

 

 

 

LO1.2，LO 

2.1，LO 3.1， LO3.2 

 

3tiết (1LT + 

1TH +1 Review)
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Thi kết thúc học phần  Thời lượng  

Hình thức thi: tự luận   3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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8. VIẾT (2) - VIẾT ĐOẠN NGẮN – CHN1071 

1. Tên học phần:   Viết (2) : Viết đoạn ngắn.            Mã học phần: CHN1071 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03 

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: :   Viết (1) : Viết các loại câu Tiếng Trung. 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên một lượng từ vựng phong phú về các chủ đề 

thông thường trong đời sống con người, xã hội, văn hóa Trung Quốc, và những từ ngữ 

biểu đạt tâm trạng tình cảm, nguyện vọng, và cảm xúc của bản thân.... , các từ ngữ thường 

dùng trong văn viết . Đặc biệt còn giúp sinh viên nắm được cách cấu tạo từ liên quan đến 

bộ thủ trong Tiếng Hán. 

Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như kết cấu câu, hình 

thức viết thông báo, trả lời thư.   

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ 

pháp đã học để viết một bài văn theo các chủ đề như viết thông báo, thông báo tìm đồ 

thất lạc, biểu đạt kiến nghị, cách nhìn về một vấn đề nào đó trong xã hội cũng như biểu 

đạt nguyện vọng của mình. Đặc biệt có thể viết cảm nghĩ của mình sau khi đọc xong câu 

chuyện. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 
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LO1 Hiểu và vận dụng chính xác một lượng từ vựng 

phong phú về các chủ đề thông thường trong đời sống con 

người, xã hội, văn hóa Trung Quốc, và những từ ngữ biểu 

đạt tâm trạng tình cảm, nguyện vọng, và cảm xúc của bản 

thân.... , các từ ngữ thường dùng trong văn viết . Nắm 

được cách cấu tạo từ liên quan đến bộ thủ trong Tiếng 

Hán. 

2.2 

LO2 Hiểu và sử dụng chính xác những kiến thức ngữ 

pháp như kết cấu câu, hình thức viết thông báo, trả lời 

thư.   

2.4 

LO3 Viết một bài văn theo các chủ đề như viết thông báo, 

thông báo tìm đồ thất lạc, biểu đạt kiến nghị, cách nhìn về 

một vấn đề nào đó trong xã hội cũng như biểu đạt nguyện 

vọng của mình. Đặc biệt có thể viết cảm nghĩ của mình 

sau khi đọc xong câu chuyện. 

2.4 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Phát âm chính xác, phân biệt được từ loại và ý nghĩa 

của từ trong từng ngữ cảnh cụ thể và nhận diện mặt chữ 

của từ vựng.  

 

LO1.2 
Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để đặt câu và 

viết một đoạn văn theo chủ đề đã cho. 

 

LO2 LO2.1 
Nắm vững và biết cách sử dụng chính xác các cấu 

trúc ngữ pháp xuất hiện trong bài. 

 

 

LO3 
LO3.1 

Sử dụng chính xác lượng từ vựng và các cấu trúc 

ngữ pháp đã học để viết một bài văn và làm bài hội thoại 

theo các chủ đề. 

 

LO3.2 Trình bày bài viết của mình một cách lưu loát và  
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thuyết phục. Nghe hiểu bài bạn trình bày. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường) 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1].李泉、王淑红、么书君，发展汉语（第二版）初级读写（1I），北京语

言大学出版社，2012 年 

 [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“Viết (2) . Viết đoạn ngắn.”, ThS. Nguyễn Thiên Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 汉语阅读教程, 第一册. 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 汉语教程. 北京语言大学出版社，2012 年。 

[3].白祟乾 朱建中编，《报刊汉语教程》，北京语言文化大学出版社，1999

年 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi:  tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

第一课: 一时半刻改不了 Dự kiến các CĐR Thời lượng 
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được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

生词 

写启事的词语 

启事的具体格式 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读“寻物启事”后互相问答。 

读“寻物启事”后互相问答。 

模仿课文写一则寻物启事。 

 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第二课: 谁偷走了我的日子 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

生词 

回邮件的基本格式 

学会怎么回邮件 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后进行问答。 

读后进行问答。 

读后提出建议。 

 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第三课: 发展才是硬道理 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“除了......以外，也/还/都” 

“为了……” 

了解汉字的偏旁部首。 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 



97 
 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读课文后并跟同伴进行问答。 

请把学过三点水与草字头的词语

写下来。 

介绍一下你学习汉字的好办法。 

LO 3.1 

第四课: 什么是幸福 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“把”字句 

“地”结构 

学会表达自己的看法与写故事。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后翻译成越南语。 

阅读课文，结合自己的实际情

况，谈谈你对爱情的看法。 

请讲讲让你感到幸福的事情。 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五课: 有一种智慧叫中庸 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“既……又……” 

“以……为主” 

学习表达自己的看法 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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读后根据课文内容回答问题。 

用“既……又……”描写富春大学

的校园。 

对你来说，大学生该不该打工？ 

第六课: 学好汉语才回家 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“对......来说” 

学习表达自己的建议 

Thực hành 

      Yêu cầu:  

读后翻译成越南语并找出一些词

语的反义词。  

请简单介绍一下儿你的一次旅

游。 

给校长写一封信，提出你对校长

的建议。 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第七课: 我的心中有愿望 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“把......  当成” 

“不但......  , 也......” 

学习表达自己的愿望。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后跟同伴进行问答。 

 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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把你 喜欢的照片拿出来，并跟

同伴介绍一下。 

请写写你现在 大的愿望。 

第八课: 感觉越来越好 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

为..... 

模仿写一个通知。 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

读上面的“通知”并简单地叙述大

概的内容。 

一个通知要写什么内容，请你说

一下儿？ 

模仿写一个文艺晚会的通知。 

 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第九课: 心动不如行动 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

比较方式 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读“塞翁失马”的故事后，找出动

词与描写心情的词语。 

请讲讲“塞翁失马”的故事。 

阅读“塞翁失马”的故事，写一篇

读后感。 

 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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第十课: 我爱你,舌尖上的中国 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thực hành 

Yêu cầu: 

阅读“愚公移山”的故事，写一篇

读后感。 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，

LO 3.1 

3 tiết ( 2LT+1 Ôn 

tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Tự luận  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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9. NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG CƠ BẢN – CHN1081 

1. Tên học phần:   Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản   Mã học phần: CHN1081 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngữ pháp tiếng Trung Quốc hiện đại: danh từ, 

động từ, tính từ, đại từ, số từ, lượng từ, trợ từ, phó từ, giới từ, thán từ, từ tượng thanh tiếng phổ 

thông Trung Quốc. 

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản để sử dụng các từ loại tiếng Trung chính xác và 

thích hợp. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ bản về 

ngữ pháp tiếng Trung nhằm mục đích phân tích những lỗi sai thường gặp trong quá trình vận 

dụng. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Vận dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong chương trình 

vào việc viết câu ngắn. Nắm được kiến thức ngôn ngữ tiếng Trung 

Quốc sơ cấp. 

1.2.8 

LO2 Hiểu được từ vựng và kiến thức liên quan đến đời sống con 

người, xã hội, văn hóa Trung Quốc. 

1.2.9 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 

chú 

LO1 

LO1.1 
 Hiểu và vận dụng được những đặc điểm ngữ pháp về từ 

loại trong tiếng Trung. 

 

LO1.2 
Hiểu và vận dụng được cách đặt câu có sử dụng các từ 

loại trong tiếng Trung. 

 

LO1.3 
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nắm vững kiến 

thức nền tảng về từ loại trong tiếng Trung. 

 

LO2 

LO2.1 Nắm được các tiêu chí phân loại từ trong tiếng Hán.  

LO2.2 
Hiểu được các đặc điểm của tiểu loại từ và cách vận 

dụng chúng. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 孙德金，汉语语法教程，北京语言文化大学出版社，2002 年, 2017.  

[2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản”, ThS. Phan Phương 

Thanh. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 卢福波，韩志刚，对外汉语教学实用语法，北京语言大学出版社，2004. 

[2]. Mã Chân，Ngữ pháp tiếng Trung thông dụng, Nxb Đại học Quốc gia HN,2016. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

Điểm quá trình:50% 

- Thái độ: 10 % 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận) 
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12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

第一课：名词 

名词的语法特点 

名词的类型 

时间名词 

处所名词 

方位名词 

Thực hành 

Yêu cầu: 

So sánh danh từ trong tiếng Hán 

và tiếng Việt. 

Nêu những điểm giống nhau về 

danh từ trong tiếng Hán và tiếng Việt.  

Nêu những điểm khác biệt về 

danh từ trong tiếng Hán và tiếng Việt. 

 

 

 

 LO1.1, LO1.2, LO1.3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

第二课：动词 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

 

动词的语法特点 

动词的分类 

助动词 

自主动词和非自主动词 

形式特点 

动词的重叠 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.1, LO1.2, LO1.3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Trình bày đặc điểm ngữ pháp của 

động từ trong tiếng Hán. 

Trình bày đặc điểm ngữ pháp của 

trợ động từ 

Trình bày hình thức láy của động 

từ 

第三课：形容词 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

形容词的语法特点 

形容词的分类 

非谓形容词 

唯谓形容词 

数量形容词 

形容词的重叠 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Trình bày đặc điểm ngữ pháp của 

tính từ trong tiếng Hán. 

Trình bày hình thức láy của tính 

từ 

Trình bày cách phân loại của tính 

từ 

LO2.1, LO2.2  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

第四课：代词 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

人称代词 

指示代词 

疑问代词 

代词的虚指问题 

代词被修饰 

Thực hành 

 LO1.1, LO2.2, LO1.3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Yêu cầu: 

Trình bày những đặc điểm của đại 

từ trong tiếng Hán 

Trình bày đặc điểm ngữ pháp của 

đại từ nghi vấn 

Trình bày đặc điểm ngữ pháp của 

đại từ chỉ thị 

第五课：数词和量词 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

数词 

量词 

量词的重叠 

     Thực hành 

           Yêu cầu: 

Trình bày những đặc điểm ngữ 

pháp của số từ trong tiếng Hán. 

Trình bày những đặc điểm của 

lượng từ trong tiếng Hán. 

Trình bày cách láy của lượng từ 

LO1.1, LO1.2, 

LO1.3   

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

第六课：副词 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

副词的语法特点 

副词的分类 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

Trình bày những đặc điểm ngữ 

pháp của phó từ trong tiếng Hán 

Trình bày cách phân loại của phó 

từ 

Trình bày phó từ chỉ trình độ 

LO2.1, LO2.2 

 

  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 



106 
 

trong tiếng Hán 

 

第七课：介词 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

介词的语法特点 

介词和连词的界限 

介词的分类 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Trình bày những đặc điểm ngữ 

pháp của giới từ trong tiếng Hán. 

Trình bày cách phân loại của giới 

từ 

Trình bày bằng sơ đồ về giới từ 

trong tiếng Hán 

 

LO2.1, LO2.2  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

第八课：连词 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

连词的语法特点 

连词的分类 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

Trình bày những đặc điểm ngữ 

pháp của liên từ trong tiếng Hán. 

Trình bày cách phân loại của liên 

từ 

Trình bày đặc điểm liên từ trong 

tiếng Hán 

LO1.1, LO1.2, LO1.3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

第九课：助词 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau khi kết 

Thời lượng 
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thúc ND 

助词的语法特点 

助词的范围与分类 

Thực hành 

Yêu cầu: 

Trình bày những đặc điểm ngữ 

pháp của trợ từ trong tiếng Hán. 

Trình bày cách phân loại của trợ 

từ 

Trình bày phạm vi của trợ từ 

LO2.1, LO2.2 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

第十课：象声词 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

象声词的语法特点 

象声词的表达作用 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

Trình bày những đặc điểm ngữ 

pháp của từ tượng thanh trong tiếng 

Hán. 

Trình bày tác dụng của từ tượng 

thanh 

Phân biệt từ tượng thanh và giới 

từ trong tiếng Hán 

Ôn tập các nội dung đã học 

LO2.1, LO2.2 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự 

luận 

 3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  
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16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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10 GIAO TIẾP 3- GIAO TIẾP NHÓM – CHN1091 

1. Tên học phần:   Giao tiếp (3): Giao tiếp nhóm            Mã học phần: CHN1091 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: :   Giao tiếp (2 ): Giao tiếp nâng cao 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần          

Học phần này trang bị cho sinh viên một lượng từ vựng về các chủ đề thông thường trong 

đời sống con người, xã hội, văn hóa Trung Quốc.... Học phần này còn giúp sinh viên phân biệt 

được cách sử dụng những cụm từ và câu trong từng ngữ cảnh cụ thể để sử dụng chính xác khi 

giao tiếp. 

Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng nghe, như nghe nắm bắt ý chính, nghe phán đoán 

đúng sai,  đặc biệt còn giúp sinh viên phân biệt rõ trọng âm, thanh điệu, ngữ điệu của từ và câu.  

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ pháp đã 

học để giao tiếp, cũng như biểu đạt được ý kiến, thái độ của mình. Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi 

và cách hỏi đáp thông tin. Từng bước phát triển kỹ năng nghe và nói, giúp sinh viên phản xạ 

nhanh nhẹn hơn, có thể giao tiếp với người Trung Quốc một cách lưu loát. Đặc biệt phát triển 

khả năng làm việc nhóm cho sinh viên. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)  

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu và vận dụng một lượng từ vựng cơ bản theo các chủ đề để 

hội thoại. Phân biệt được cách sử dụng những cụm từ và câu trong 

từng ngữ cảnh cụ thể để sử dụng chính xác khi giao tiếp. 

2.4 

LO2 Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng nghe, như nghe nắm bắt 3.2 
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ý chính, nghe phán đoán đúng sai,  đặc biệt còn giúp sinh viên phân 

biệt rõ trọng âm, thanh điệu, ngữ điệu của từ và câu.  

LO3 Có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ pháp đã 

học để giao tiếp, cũng như biểu đạt được ý kiến, thái độ của mình. 

Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi và cách hỏi đáp thông tin.Từng bước 

phát triển kỹ năng nghe và nói, giúp sinh viên phản xạ nhanh nhẹn 

hơn, có thể giao tiếp với người Trung Quốc một cách lưu loát. Đặc 

biệt phát triển khả năng làm việc nhóm cho sinh viên.  

3.2 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Phát âm chính xác, phân biệt được từ loại, ý 

nghĩa của từ và nhận diện mặt chữ của từ vựng.  

 

LO1.2 

Phân biệt được cách sử dụng những cụm từ và 

câu trong từng ngữ cảnh cụ thể để sử dụng chính xác 

khi giao tiếp. 

 

LO2 

LO2.1 
Nghe hiểu nội dung đoạn hội thoại, nắm bắt 

được ý chính trong bài, phán đoán câu đúng câu sai. 

 

LO2.2 
Phân biệt rõ trọng âm, thanh điệu, ngữ điệu của 

từ và câu để sử dụng chính xác khi giao tiếp. 

 

LO3 

LO3.1 

Có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức 

ngữ pháp đã học để giao tiếp, cũng như biểu đạt được 

ý kiến, thái độ của mình. Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi 

và cách hỏi đáp thông tin. 

 

LO3.2 

Từng bước phát triển kỹ năng nghe và nói, giúp 

sinh viên phản xạ nhanh nhẹn hơn, có thể giao tiếp với 

người Trung Quốc một cách lưu loát. Đặc biệt phát 

triển khả năng làm việc nhóm cho sinh viên. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường) 
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Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 戴桂英、刘立新、李海燕  编著《初级汉语口语》（第二版），北京大学出版

社，2004 年 

[2]. 杨雪梅,胡波  编著 《汉语听力教程》北京语言大学出版社 

[3]. Bài giảng dưới dạng Slides“Giao tiếp (3): Giao tiếp nhóm.”, ThS. Nguyễn Thiên 

Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 《汉语阅读教程》 第一册， 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 《汉语教程》，北京语言大学出版社，2012 年。 

[3]. 蔡永强 《发展汉语 初级口语》（下）(第二版)，北京语言大学出版社，2012

年版 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm + vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

第一课: 您贵姓？ 

生词 

“再” 和“又” 

“是……的” 

 

LO1.1，LO 1.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)
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新＋名词/动词 

Thực hành 

Yêu cầu: 

用“又”或者“再”填空 

用下边儿的句子作开头进行成段

表达：来中国一个月了, ……. 

用下边儿的句子作开头进行成段

表达：我认识一个新朋友, …… 

第二课: 便宜点儿吧 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

生词 

“跟你开个玩笑。” 

“可……了” 

“下次吧” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

背诵课文内容并跟同学问答。 

根据 “去买水果的经历”的主题

跟同学表演一段会话。 

说说你去买饮料的经历。 

 

 

 

LO1.1，LO 1.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

第三课: 离这儿有多远？ 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“打的” 

“听你的” 

“马大哈” 

“对了” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

填空并熟读一段话。 

 

 

LO1.1，LO 1.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)
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把自己最满意的照片拿出来，供

大家评价。 

请谈谈你一次开心的旅行。 

第四课:  她又聪明又用功 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“什么” 

“比如” 

“……. 啦……. 啦” 

“越…….越…….” 

“加油” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

根据一段话的内容，跟同学进行

问答。 

用下列的词语谈谈：“学汉语的

好办法。” 

请谈谈你们班同学学习汉语的情

况。 

LO1.1，LO 1.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

第五课: 怎么了？ 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“好是好，可是我去不了” 

“别提了” 

“旧的不去，新的不来” 

“吹” 

“不好意思” 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

寒假打算和朋友一块儿去旅行，

LO1.1，LO 1.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)
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可是去不了了，希望朋友原谅。 

请谈谈你遇到的一件倒霉的事。 

请谈谈圣诞节你怎么过？ 

第六课: 听力 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

听力理解练习 

语音语调练习 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

听后填空。 

请谈谈你一天的安排？ 

两人一组进行会话，主题：周末

你常做什么？ 

 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 3.1 , 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

第七课: 听力 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

听力理解练习 

语音语调练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

听后填空。 

请谈谈你学习汉语的经验？ 

两人一组进行会话，主题：业余

时间你常做什么？ 

 

 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

第八课: 听力 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

听力理解练习 

语音语调练习 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

听后填空。 

 

 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)
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请介绍一下儿你们学校？ 

从你家到学校怎么走？ 

第九课: 听力 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

听力理解练习 

语音语调练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

听后填空。 

请谈谈你喜欢的体育运动？ 

两人一组互相问答每天怎么锻炼

身体？ 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 3.1 

LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

第十课: 听力 
Dự kiến các CĐR được thực 

hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

听力理解练习 

语音语调练习 

Ôn tập các nội dung đã học 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 3.1 

LO3.2 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: : trắc nghiệm + vấn đáp  3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

 

 

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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11. VIẾT 3- VIẾT BÀI LUẬN – CHN1101 

1. Tên học phần:   Viết (3) . Viết bài luận.            Mã học phần: CHN1101 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: :   Viết (2) : Viết đoạn ngắn. 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này giúp sinh viên sử dụng chính xác một lượng từ vựng phong phú về các chủ 

đề thông thường trong đời sống con người, xã hội, văn hóa Trung Quốc như du lịch, sở thích, 

nghề nghiệp và ngày lễ, ngày tết.... đặc biệt trang bị cho sinh viên các từ ngữ biểu thị thời gian, 

từ ngữ sử dụng để viết một bức thư. 

Rèn luyện cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp cơ bản như kết cấu câu, câu phức, 

cách liên kết giữa các ý và giữa các đoạn văn, cách chuyển ý ... để có thể sử dụng viết một 

đoạn văn mạch lạc và chính xác.  

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ pháp 

đã học để viết một bài văn theo các chủ đề như viết về sở thích của bản thân, nghề nghiệp lý 

tưởng, chuyến du lịch khó quên, ngày lễ truyền thống của Việt Nam...hoặc biểu đạt ý kiến, kiến 

nghị của mình, cách thức viết một bức thư.... cũng như sử dụng trong giao tiếp. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu và vận dụng chính xác một lượng từ vựng phong phú về 

các chủ đề thông thường trong đời sống con người, xã hội, văn hóa 

Trung Quốc như du lịch, sở thích, nghề nghiệp và ngày lễ, ngày tết.... 

và các từ ngữ biểu thị thời gian, từ ngữ sử dụng để viết một bức thư.  

3.1 
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LO2 Hiểu và sử dụng chính xác những kiến thức ngữ pháp như kết 

cấu câu, câu phức, cách liên kết giữa các ý và giữa các đoạn văn, cách 

chuyển ý .... 

3.3 

LO3 Viết một bài văn theo các chủ đề như viết về sở thích của bản 

thân, nghề nghiệp lý tưởng, chuyến du lịch khó quên, ngày lễ truyền 

thống của Việt Nam...hoặc biểu đạt ý kiến, kiến nghị của mình, cách 

thức viết một bức thư.... cũng như sử dụng trong giao tiếp. 

3.3 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Phát âm chính xác, phân biệt được từ loại và ý nghĩa 

của từ trong từng ngữ cảnh cụ thể và nhận diện mặt chữ của 

từ vựng.  

 

LO1.2 
Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để đặt câu và 

viết một đoạn văn theo chủ đề đã cho. 

 

LO2 LO2.1 

Nắm vững và biết cách sử dụng chính xác các cấu trúc 

ngữ pháp xuất hiện trong bài như kết cấu câu, câu phức, cách 

liên kết giữa các ý và giữa các đoạn văn, cách chuyển ý .... 

 

LO3 

LO3.1 

Sử dụng chính xác lượng từ vựng và các cấu trúc ngữ 

pháp đã học để viết một bài văn và làm bài hội thoại theo các 

chủ đề. 

 

LO3.2 
Trình bày bài viết của mình một cách lưu loát và thuyết 

phục. Nghe hiểu bài bạn trình bày. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường) 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học  

10. Tài liệu học tập  
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Sách, giáo trình chính:  

[1]. 陈作宏主编，《写作汉语》（中级 1），高等教育出版社，2006 年 

[2]. Bài giảng dưới dạng Slides“Viết (3) . Viết bài luận.”, ThS. Nguyễn Thiên Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 汉语阅读教程, 第一册. 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 汉语教程. 北京语言大学出版社，2012 年。 

[3].白祟乾 朱建中编，《报刊汉语教程》，北京语言文化大学出版社，1999 年 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

第一课: 我要去中国 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

表示时间的格式 

Thực hành 

Yêu cầu: 

选择合适的表示时间的格式完成

句子。 

把关于“到中国学习汉语”主题的

词语写下来，然后按时间先后排列顺

序。 

写写你学习汉语的经历。 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第二课: 初到中国 
Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

Thời lượng 
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thúc ND 

生词 

“既……又……” 

“除了……以外” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后找出描写心情的词语。 

两人一组，体会“既……

又……”、“除了……以外”的用法。 

请写写你在顺化富春大学学习汉

语的感受。 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第三课: 难忘的旅行 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

“是……的”格式 

“给……留下了……的印象” 

学习按时间顺序叙述经历。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

用指定的词语和同伴一起用

“是……的”完成对话。 

练习用“给……留下了……的印

象” 

写一些你自己的旅行经历。（去

的地方，感受，印象深刻的事）。 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第四课: 来不及了 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 
LO1.2，LO 2.1，LO 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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“因为……所以……” 

“由于……，……” 

“……，因此……” 

“……，于是……” 

学习按发展顺序叙述事件。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

用“于是”完成句子 

看图片，写出简单的内容。 

请讲讲你遇到一件麻烦的事。 

3.1 

第五课: 一封信 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

书信的格式 

书信的内容 

学习写日常书信和正式信函。 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

你知道写日常书信的格式吗？请

讲讲？ 

写日常书信常常包括哪些内容？ 

请给朋友写一封信，说说你在顺

化生活和学习汉语的情况。 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第六课: 我的建议 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

提出建议句式 

表示提醒和劝告句式 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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学习有条理地提出建议 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

请根据所有的信息提出建议。 

选择合适的句式写出表示提醒和

劝告的句子。 

给失眠者的建议。 

第七课: 你有什么爱好 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

表达兴趣爱好的词语 

连接上下文的词语 

学习有条理地介绍兴趣爱好。 

Thực hành 

Yêu cầu: 

请找出表达兴趣爱好的句子。 

介绍同伴的兴趣爱好。 

写写你自己的兴趣爱好。 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第八课: 理想的职业 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

职业好的方面 

职业不好的方面 

表达方式 

按顺序表达的句式 

学习从不同方面介绍职业与能力 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

请说说你所知道的职业，并说说

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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那个职业的好方面。 

请说说导游的好方面与不好方

面？ 

你的理想职业是什么？ 

第九课: 节日 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

传统节日 

节日的活动 

……是为了…… (表示目的) 

……是因为……(表示原因) 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后找出春节的活动。 

请说说越南有哪些传统节日，是

是在哪个日期？ 

请介绍越南的一个传统节日。 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第十课: 在国外生活 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

生词 

既然……就……” 

“无论（不管）……都……” 

“即使……也……” 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thực hành 

Yêu cầu: 

用“既然……就……”把左右两边

的内容画线连接起来。 

 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 



124 
 

用“无论（不管）……都……”完

成句子。 

用“即使……也……”把左右两边

的内容画线连接起来。 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: : tự luận  3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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12. ĐỌC (3) - ĐỌC BÁO TIẾNG TRUNG – CHN1111 

1. Tên học phần:   Đọc (3): Đọc báo Tiếng Trung            Mã học phần: CHN1111 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Đọc (2) : Đọc các đoạn ngắn. 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên một lượng từ vựng chuyên sâu ngành nghề được dùng 

trong ngôn ngữ báo chí. 

Rèn luyện cho sinh viên các cấu trúc ngữ pháp, những cụm từ thường dùng trong ngôn ngữ 

báo chí. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ pháp đã 

học để đọc hiểu nội dung bài báo một cách chính xác và nhanh chóng, nắm bắt được thông tin 

chính trong nội dung bài đọc. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng phân tích tìm hiểu 

một bài báo, một bài văn, có khả năng trả lời các câu hỏi kiểm tra, khả năng hiểu nội dung, diễn 

đạt lại dưới dạng viết hoặc nói, dưới dạng trình bày tóm tắt nội dung. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu và vận dụng một một lượng từ vựng chuyên sâu 

ngành nghề được dùng trong ngôn ngữ báo chí. 

3.4 

LO2 Hiểu và sử dụng chính xác các cấu trúc ngữ pháp, 

những cụm từ thường dùng trong ngôn ngữ báo chí. 

3.4 

LO3 Đọc hiểu nội dung bài báo, nắm bắt được thông tin một 

cách chính xác và nhanh chóng. Có khả năng trả lời các câu 

3.4 
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hỏi, khả năng hiểu nội dung, diễn đạt lại dưới dạng viết hoặc 

nói, dưới dạng trình bày tóm tắt nội dung. 

 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Phát âm chính xác, phân biệt được từ loại và ý nghĩa của từ 

trong từng ngữ cảnh cụ thể và nhận diện mặt chữ của từ vựng.  

 

LO1.2 
Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để đọc hiểu nội 

dung bài báo. 

 

LO2 LO2.1 

Nắm vững và biết cách sử dụng chính xác các cấu trúc ngữ 

pháp xuất hiện trong bài để nắm bắt thông tin chính xác và nhanh 

chóng. 

 

LO3 

LO3.1 

Sử dụng lượng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã học để 

đọc hiểu nội dung bài báo, nắm bắt được thông tin một cách chính 

xác và nhanh chóng. Có khả năng trả lời các câu hỏi, khả năng 

hiểu nội dung. 

 

LO3.2 

Sử dụng lượng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã học viết 

đoạn văn và diễn đạt lại dưới dạng viết hoặc nói, dưới dạng trình 

bày tóm tắt nội dung. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường) 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 白祟乾 朱建中编，《报刊汉语教程》，北京语言文化大学出版社，1999 年。 
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[2]. Bài giảng dưới dạng Slides“Đọc (3): Đọc báo Tiếng Trung.”, ThS. Nguyễn Thiên 

Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 汉语阅读教程, 第一册. 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 汉语教程. 北京语言大学出版社，2012 年。 

[3].李泉、王淑红、么书君，《发展汉语（第二版）初级读写（II）》，北京语言

大学出版社，2012 年。 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

NỘI DUNG 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

第一课: 汉语托福越考越难 

词语 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后根据课文内容进行问答。 

用所给的词语连成一个句子。 

请说说你对汉语水平考试的了解。 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第二课: 来华留学生人数陪增 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

 

词语 

Thực hành 

Yêu cầu: 

 

 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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读后根据课文内容进行问答。 

读后判断正误。 

请把所学的国家名称与中国城市名

称写下来并说说你对其中一个地方的了

解。 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

第三课: “汉语热”遍及世界 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

词语 

分数的读法 

 Thực hành 

Yêu cầu: 

读后找出课文中所提到的国家并说

说那些国家学习汉语的情况？ 

读后回答问题。 

请你谈谈越南目前学习汉语的情

况。 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第四课: “世界艾滋病日”在北京 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

词语 

“以……为” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后根据课文内容进行问答。 

阅读下面的课文并谈谈中国艾滋病

传播与治疗的情况？ 

用所给的动词组成动宾短语。 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五课: 我国艾滋病流行进入“第三

个阶段” 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 
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词语 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

读后判断正误。 

读后根据课文内容进行问答。 

画线连词。 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第六课: 全球 640 万人死于艾滋病 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

词语 

“因……而……” 

“由于……,……” 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

阅读课文后并回答问题。 

把课文中的国家和地区的名称写出

来并说说那些地方感染艾滋病的情况？ 

画线连词。 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第七课: 湖南鼓励青年农民少生快富 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

词语 

 Thực hành 

Yêu cầu: 

用所给的词语组词。 

读后表达。 

读后表达。 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第八课: 我国旅游业有了较快发展 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 
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词语 

“...... 之一” 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

连句。 

读后翻译成越南语。 

画线连词。 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第九课: “八五”：旅游业成为京城三

产“台柱子” 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

词语 

 Thực hành 

Yêu cầu: 

选词填空。 

读后根据课文内容进行问答。 

组句。 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第十课: 我国将开展旅游市场专项治

理 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

词语 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thực hành 

Yêu cầu: 

读后回答问题。 

读后跟同学进行问答。 

请找出适合的下分句。 

 

 

 

 

LO1.2，LO 2.1，LO 

3.1， LO3.2 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: tự luận  3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 
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Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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13. NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG NÂNG CAO – CHN1121 

1. Tên học phần: Giao tiếp 2 – Giao tiếp nâng cao. Mã học phần: CHN1121 

2. Tên Tiếng Anh:        Số tín chỉ: 03  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng tiếng Hán trong các chủ điểm giao 

tiếp thông thường, 10 bài học khoảng 400 từ ; bài khóa hình thức đa dạng, có dạng là 

đoạn văn ngắn, có dạng ở hình thức hội thoại. Nội dung tập trung các chủ đề thông dụng 

như: ứng xử trong khi được mời tiệc, văn hóa ẩm thực, biểu đạt thời gian, đi ngân hàng, 

đi mua hàng hóa, giao tiếp trong gia đình, giao tiếp trên lớp học, đặt thức ăn, nói về sở 

thích, xem tivi, thanh toán ở nhà hàng, mời khách, cách trả giá cả, nói về màu sắc, nói về 

thời tiết, chủ đề học tiếng Hán… 

Trang bị cho người học kiến thức về các điểm ngữ pháp sơ cấp: cách sử dụng các 

động từ, danh từ, phó từ, lượng từ, giới từ, động từ trùng điệp, tính từ trùng điệp, các loại 

bổ ngữ chỉ xu hướng, bổ ngữ chỉ kết quả, bổ ngữ chỉ khả năng... các kiểu câu so sánh 

bằng, câu chữ “把”, các kiểu câu phức điều kiện, câu phức chỉ sự nhượng bộ … Kiến 

thức về chữ Hán: các loại bộ thủ, tổ hợp chữ Hán, viết chữ Hán.  

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ 

bản về từ vựng, ngữ âm, chữ Hán, ngữ pháp và các tình huống giao tiếp để giao tiếp trong 

các chủ đề quen thuộc trong  đời sống. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu Mô tả Chuẩn đầu 
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(Goals) (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

ra 

CTĐT 

LO1 Sử dụng được khoảng 400 từ vựng trong chương 

trình tiếng Hán sơ cấp, hệ thống từ vựng đã được quy 

định trong chương trình thiết kế môn học cho các giai 

đoạn. 

1.2.6 

LO2 Hiểu và vận dụng chính xác các điểm ngữ pháp sơ 

cấp được quy định trong chương trình. 

 

1.2.8 

LO3 Phát triển kỹ năng thực hành ngôn ngữ trong môi 

trường đời sống.  Đọc được những đoạn văn ngắn, đoạn 

hội thoại về các chủ đề; chú trọng kỹ năng nghe, nói.   

Đồng thời phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, kết hợp 

trang bị tri thức văn hóa.  

 

1.2.7 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 

chú 

LO1 

LO1.1 

Phát âm chính xác trọng âm từ, trọng âm câu, vần 

uốn lưỡi, âm tiết từ và câu. Ngữ điệu tương đối chính 

xác khi hội thoại. 

 

 

LO1.2 

Hiểu và nắm chắc cách dùng của nét nghĩa thông 

dụng đạt trên 90%. Sử dụng chính xác lượng từ mới đã 

học để thực hành giao tiếp thông thường.. 

 

 

LO2 LO2.1 
Nắm được các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong 

mỗi bài học. 
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LO2.2 
Vận dụng được các điểm ngữ pháp để thực hành 

ngôn ngữ chính xác, hiệu quả. 

 

LO3 

LO3.1 

Nghe: Thực hành nghe ngôn ngữ đời sống, nghe 

tập trung từng trọng tâm. Nghe hiểu được nhiều ngôn 

bản thuộc ngôn ngữ đời sống. 

 

LO3.2 

Nói: vận dụng được những câu nói cơ bản trong 

từng tình huống giao tiếp thông thường. 

 Giao tiếp hội thoại xoay quanh một vấn đề với ngữ 

điệu tự nhiên; trọng âm từ, trọng âm câu và ngừng ngắt 

chính xác.  

Hình thành kỹ năng giao tiếp tốt trong hoạt động 

hàng ngày. 

 

L03.3 
Đọc: - Đọc hiểu các đoạn văn ngắn. 

         - Đọc hiểu các đoạn hội thoại. 

 

LO3.4 

Viết: Viết câu tiếng Trung đúng ngữ pháp, vận 

dụng các điểm ngữ pháp được học để viết câu phức, 

triển khai đoạn văn. 

 

LO3.5 

 

Vận dụng được những hiểu biết văn hóa trong đời 

sống, năng cao hiệu quả khi giao tiếp xã hội. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  
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[1]. 荣继华,《发展汉语初级综合》（I）,北京语言大学 , 2019.  

          [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Giao tiếp 2 – Giao tiếp n ng cao”, Th.S. Trần Thị 

Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

         [1].杨寄洲主编《汉语教程》第一册, 北京语言大学出版社, 2004   

        [2].  杨雪梅、胡波《汉语听力教程》，北京语言大学出版社，2016 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 

tuần, 15 buổi học) 

 
NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 
THỜI LƯỢNG 

BÀI 1: 我想送她一件礼物 

生词 

主课文：我想送她一件礼物 

语言点：助动词“要” 

双宾语句 

副词“还是”； 

助动词“可以” 

口语训练 

听力训练 

 

 LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 
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BÀI 2: 我口语和听力都很好生词 

主课文：我口语和听力都很好 

副词： “才” 

主谓谓语句 

形容词作状语 

疑问代词 “怎么”的用法 

副词： “才” 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

BÀI 3: 我上了四个小时的网 

 

生词 

主课文：我上了四个小时的网 

语言点：表示时段； 

时量补语； 

“是不是”的用法 

动词重叠 

形容词重叠做状语 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3  6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

Bài 4: 暖气还没有修好 

生词 

主课文：暖气还没有修好 

语言点：副词“只好” 

“给”是介词，引进动作的接受者 

结果补语 

“遍”是动量词，指动作从开始到结

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)
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束的整个过程 

口语训练 

听力训练 

Bài 5: 快餐可以送到家里 

生词 

主课文：快餐可以送到家里 

语言点：结果补语 (2) 

“又……又……”； 

相邻的两个数连在一起用表示概

数。 

“对了”: 用在句首，表示突然想起什

么事。 

“吧”: 用在句尾，表示疑问，带有推

测的口气。 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3   6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

Bài 6: 我把袋子放在桌子上了  

生词 

主课文：我把袋子放在桌子上了 

语言点：“A 跟（和）B 一样” 

“A 跟（和）B 不一样” 

“……,好吗？” 

“把”字句（1） 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

Bài 7: 我的自行车是红色的 

 

LO1, LO2, LO3,  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)
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生词 

主课文：我的自行车是红色的 

语言点；“的”字短语 

“有点儿”+ 形容词/动词 

“形容词+（一）点儿” 

“数量词+ 才” 

“算了”: 

口语训练 

听力训练 

Bài 8: 今年冬天变冷了 

生词 

主课文：今年冬天变冷了 

语言点：“数量词语+左右”表示概述

“才”表示强调； 

“差不多”； 

语气助词“了” 

“还可以” 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)

Bài 9: 妈妈给我寄来了礼物 

生词 

主课文：妈妈给我寄来了礼物 

语言点：“为了” 表示目的 

“如果” 表示假设； 

趋向补语 “来/去” 

“差不多” 

当宾语为处所宾语时 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 review)
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“把”字句(2) 

口语训练 

听力训练 

Bài 10: 我听不懂他们说的话 

生词 

主课文：我听不懂他们说的话 

语言点：“动词/动词短语”做定语 

“虽然”表示承认某一事实 

“好好儿”用在动词前作状语 

请多包涵 

“虽然”表示承认某一事实 

口语训练 

听力训练 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 Ôn 

tập) 

Thi kết thúc học phần   

Hình thức thi:  Tự luận   

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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14. GIAO TIẾP 4 - GIAO TIẾP KINH DOANH – CHN1131 

1. Tên học phần: Giao tiếp 4 – Giao tiếp kinh doanh.  Mã học phần: 

CHN1131 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng chuyên ngành tiếng Hán thương mại, mỗi 

bài khóa khoảng 300 chữ, chủ đề về đón tiếp khách hàng, tiễn khách, đặt phòng khách sạn, bố 

trí địa điểm hội nghị, tham gia hội nghị, văn hóa yến tiệc, giao dịch mua bán, bảo hành hàng hóa, 

giao tiếp văn phòng, làm quen môi trường công ty… 

Trang bị cho người học kiến thức về các điểm ngữ pháp nâng cao: cách sử dụng các động 

từ, danh từ, phó từ, lượng từ ... Các kiểu câu kiêm ngữ, câu chữ “把”，diễn đạt thứ tự các hành 

động; cấu trúc nhấn mạnh; các loại bổ ngữ: bổ ngữ chỉ kết quả, bổ ngữ xu hướng. Câu phức chỉ 

nguyên nhân, kết quả; câu phức chuyển ngoặt; câu phức đẳng lập…  

Trang bị cho người học nhiều ngữ cảnh ngôn ngữ trong môi trường kinh thương, mỗi bài 

gồm bài khóa chính ở dạng hội thoại, bài khóa phụ ở dạng bài văn; hội thoại là giao tiếp trong 

những tình huống thương mại, bài khóa phụ là câu chuyện hoặc những kiến thức cuộc sống. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ bản về 

từ vựng, ngữ âm, chữ Hán, ngữ pháp và các tình huống giao tiếp để làm việc trong môi trường 

kinh thương. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 
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LO1 Sử dụng được khoảng 400 từ vựng trong chương trình tiếng 

Hán thương mại, hệ thống từ vựng đã được quy định trong chương 

trình thiết kế môn học trọng điểm 3 kỳ của Đại học Kinh tế Tài 

chính Thượng Hải. 

1.2.16 

LO2 Hiểu và vận dụng chính xác các điểm ngữ pháp nâng cao 

được quy định trong chương trình. 

 

1.2.15 

LO3 Phát triển kỹ năng thực hành ngôn ngữ trong môi trường 

kinh thương: nghe, nói, đọc, viết; chú trọng kỹ năng nghe, giao 

tiếp thương mại. 

Nắm được các tiến trình công việc xoay quanh một vấn đề 

thương mại,  vận dụng hiệu quả trong lĩnh vực kinh thương;  

Trang bị tri thức văn hóa để nâng cao hiệu quả công việc.  

1.2.17 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 

chú 

LO1 

LO1.1 
 Phát âm chính xác từ vựng mỗi bài học trong chương 

trình. 

 

LO1.2 

Hiểu và nắm chắc cách dùng của nét nghĩa thông dụng 

đạt trên 90%. Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học để thực 

hành giao tiếp thương mại. 

 

LO2 

LO2.1 
Nắm được các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong mỗi 

bài học. 

 

LO2.2 

Vận dụng được các điểm ngữ pháp để thực hành ngôn 

ngữ chính xác, hiệu quả. 

 

LO3 

LO3.1 

Nghe: Thực hành nghe ngôn ngữ thương mại, nghe tập 

trung từng trọng tâm. Nghe hiểu được nhiều ngôn bản thuộc 

ngôn ngữ thươn mại. 

 

LO3.2 
Nói: vận dụng được những câu nói cơ bản trong từng 

tình huống giao tiếp thương mại. 
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 Giao tiếp hội thoại xoay quanh một vấn đề với ngữ 

điệu tự nhiên; trọng âm từ, trọng âm câu và ngừng ngắt 

chính xác.  

Hình thành kỹ năng giao tiếp tốt trong hoạt động 

thương mại. 

L03.3 
Đọc: Đọc hiểu ngôn bản thương mại và thuật lại được. 

 

 

LO3.4 
Viết: Sử dụng các kiểu liên kết văn bản để viết câu. 

Dùng ngôn ngữ thương mại viết hội thoại, viết đoạn văn. 

 

LO3.5 

Nắm được lưu trình xử lý công việc xoay quanh một 

vấn đề cụ thể. 

Vận dụng được những hiểu biết văn hóa trong hoạt 

động giao tiếp thương mại, năng cao hiệu quả công việc. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy định 

của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. Vương Huệ Linh, Chu Hồng, Triệu Lượng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp 

Sản,Giáo Trình tiếng Trung ngoại thương, Nxb Dân Trí, 2018.  

          [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Giao tiếp 4 - Giao tiếp kinh doanh”, ThS. Trần 

Thị Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

               [1]. 张静贤，汉语外贸口语 30 课，北京语言文化大学出版社。 

              [2]. 张黎，商务口语教程，北京语言文化大学出版社， 1999 年。            

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 



144 
 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm + Vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

BÀI 1: 欢迎来上海 

核心句 

重点词语 

主课文：欢迎来上海 

语言点：还+形容词； 

语气助词“吧”； 

连词“不过”； 

让……久等了 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

角色扮演：李女士和王先生在机场见面

了…… 

阅读后复述一段话。 

如果一位朋友要乘飞机过来看你，还要

参观你的公司，你应该提前确认哪些信息？

你准备怎样接待你的朋友？  

 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

BÀI 2: 每天六点起床 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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核心句 

重点词语 

主课文：一路平安 

语言点：哪里； 

对......感兴趣 

派某人+动词短语 

综合练习 

 

Thực hành 

Yêu cầu: 

角色扮演：李小姐和王先生在机场道

别。 

你对中国的礼仪文化感兴趣吗？你知道

哪些中国的社交礼仪？ 

阅读后复述一段话。 

 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

BÀI 3: 您要单人间还是双人间？ 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：您要单人间还是双人间 

语言点：连词“还是”； 

“动词 + 一下”； 

连词“只是” 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

综合听力练习。 

阅读后复述一段话。 

LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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越汉翻译。 

Bài 4: 商务中心真方便 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：商务中心真方便 

语言点：名词“左右”； 

连词“另外”； 

动词 “打折”； 

“把”字句 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

综合听力练习。 

阅读后复述一段话。 

角色扮演：李先生来到了乙酒店服务

台…… 

LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 5:  欢迎各位的到来 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：欢迎各位的到来 

语言点：“请允许我代表” 

“与……有关系”； 

连词“因此”； 

副词“尽管” 

综合练习 

     Thực hành 

LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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           Yêu cầu: 

阅读后复述一段话。 

角色扮演：中方公司 A 经理迎来了外放

公司 B 代表…… 

综合听力练习。 

Bài 6: 接风洗尘 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：接风洗尘 

语言点：“也就是说”；“先……，

再……,（最后……）”； 

“为……干杯” 

综合练习 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

越汉翻译：ĐIỀU ƯỚC VỚI TIÊN NỮ 

综合听力练习。 

阅读后复述一段话。 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 7: 这件衣服很适合您 

           

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：这件衣服很适合您 

语言点：动词+（一）点儿；“这边请”； 

“是……的”； 

介词“给” 

综合练习 

LO1, LO2, LO3, 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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Thực hành 

Yêu cầu: 

综合听力练习。 

阅读后复述一段话。 

越汉翻译：NGƯỜI THƯƠNG GIA TINH 

KHÔN 

Bài 8: 主板摔坏了 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：主板摔坏了 

语言点：“有时候”； 

动词+结果补语； 

名词“以后”； 

“……时” 

综合练习 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

阅读后复述一段话。 

综合听力练习。 

越汉翻译： 一段对话 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 9. Bài 9: 请您签字 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：请您签字 

语言点：简单趋向补语 

动词+复合趋向补语； 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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“……的话” 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

阅读后复述一段话。 

角色扮演：秘书小马拿着两份文件来到

张经理办公室…… 

越汉翻译： CÂU CHUYỆN A THI MÃ 

Bài 10: 欢迎新员工 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

核心句 

重点词语 

主课文：欢迎新员工 

语言点：“动词+往”； 

“越来越”； 

副词“更” 

综合练习 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

角色扮演：今天，赵梅来到富兴服装公

司参加…… 

阅读后复述一段话。 

越汉翻译。 

Ôn tập các nội dung đã học 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Vấn đáp.  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 
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15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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15. Chuyên đề (1): ĐỌC TÀI LIỆU KINH DOANH – CHN1141 

1. Tên học phần: Chuyên đề 1 – Đọc tài liệu kinh doanh. Mã học phần: CHN1141 

2. Tên Tiếng Anh:                                                                          Số tín chỉ: 03          

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần         

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

                                       ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học trước: Không 

Môn học tiên quyết: Không 

Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng chuyên ngành tiếng Hán thương mại, mỗi 

bài khóa khoảng 350 chữ, bài khóa chính ở dạng hội thoại, bài khóa phụ ở dạng bài văn. Hội 

thoại là những giao tiếp trong những tình huống thương mại, bài khóa phụ là câu chuyện, giới 

thiệu thêm thông tin về xí nghiệp. Chủ đề về liên hệ, gặp gỡ, công tác, khảo sát… 

Trang bị cho người học kiến thức về các điểm ngữ pháp nâng cao: cách sử dụng các động 

từ, danh từ, phó từ, lượng từ ... Các kiểu cấu trúc cố định, các loại bổ ngữ， “把”字句(带趋向

补语)， 复句，các kiểu câu so sánh … 

Các bài khóa chính, phụ đều đưa ra các tình huống giao tiếp thương mại, cung cấp cho sinh 

viên kiến thức thương mại liên quan, ví dụ mô phỏng giao tiếp thương mại thực tế và ví dụ được 

xây dựng với mục đích giảng luyện. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ bản về 

từ vựng, ngữ âm, chữ Hán, ngữ pháp và các tình huống giao tiếp để làm việc trong môi trường 

kinh thương. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 
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LO1 Sử dụng được khoảng 400 từ vựng trong chương trình 

tiếng Hán thương mại, hệ thống từ vựng đã được quy định 

trong chương trình thiết kế môn học trọng điểm 3 kỳ của 

Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải. 

1.2.16 

LO2 Hiểu và vận dụng chính xác các điểm ngữ pháp nâng 

cao được quy định trong chương trình. 

1.2.15 

LO3 Phát triển kỹ năng thực hành ngôn ngữ trong môi 

trường kinh thương: nghe, nói, đọc, viết; chú trọng kỹ năng 

đọc, viết. Đọc được những văn bản về liên hệ thương mại, 

gặp gỡ, công tác, khảo sát, hội chợ triển lãm, giới thiệu sản 

phẩm … 

Nắm được các tiến trình công việc xoay quanh một 

vấn đề thương mại,  vận dụng hiệu quả trong lĩnh vực kinh 

thương; 

Trang bị tri thức văn hóa để nâng cao hiệu quả công 

việc 

1.2.17 

  

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú

LO1 LO1.1  Phát âm chính xác từ vựng mỗi bài học trong chương 

trình. 

  

LO1.2 Hiểu và nắm chắc cách dùng của nét nghĩa thông 

dụng đạt trên 90%. Sử dụng chính xác lượng từ mới đã 

học để thực hành giao tiếp thương mại. 

  

  

LO2 LO2.1 Nắm được các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong 

mỗi bài học. 
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LO2.2 Vận dụng được các điểm ngữ pháp để thực hành 

ngôn ngữ chính xác, hiệu quả.  

  

LO3 LO3.1 Nghe: Thực hành nghe ngôn ngữ thương mại, 

nghe tập trung từng trọng tâm. Nghe hiểu được nhiều 

ngôn bản thuộc ngôn ngữ thương mại. 

  

LO3.2 Nói: vận dụng được những câu nói cơ bản trong 

từng tình huống giao tiếp thương mại. 

 Giao tiếp hội thoại xoay quanh một vấn đề với 

ngữ điệu tự nhiên; trọng âm từ, trọng âm câu và ngừng 

ngắt chính xác. 

Hình thành kỹ năng giao tiếp tốt trong hoạt động 

thương mại. 

  

L03.3 Đọc: - Đọc hiểu nhiều ngôn bản thương mại. 

      - Đọc kỹ nhiều ngôn bản thương mại. 

  

LO3.4 Viết: Sử dụng các kiểu liên kết văn bản để viết 

câu. Dùng ngôn ngữ thương mại viết hội thoại, viết 

đoạn văn. 

  

LO3.5 Nắm được lưu trình xử lý công việc xoay quanh 

một vấn đề cụ thể. 

Vận dụng được những hiểu biết văn hóa trong 

hoạt động giao tiếp thương mại, năng cao hiệu quả 

công việc. 

  

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

-                  Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường). 

-                  Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 
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-                  Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm. 

-                  Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học. 

10. Tài liệu học tập 

⮚               Sách, giáo trình chính: 

[1]. Vương Huệ Linh, Chu Hồng, Triệu Lượng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp 

Sản,Giáo Trình tiếng Trung ngoại thương 2, Nxb Dân Trí, 2018. 

       [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Chuyên đề 1 – Đọc tài liệu kinh doanh”, ThS. 

Trần Thị Hương. 

⮚               Sách (TLTK) tham khảo: 

            [1]. 张静贤，汉语外贸口语 30 课，北京语言文化大学出版社。 

           [2]. 张黎，商务口语教程，北京语言文化大学出版社， 1999 年。         

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên: 

Điểm quá trình:50% 

- Thái độ: 10 % 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau khi 

kết thúc ND 

THỜI LƯỢNG 
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BÀI 1: 订购真丝面料 

             

     生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：订购真丝面料 

-                  语言点：“是否”； 

-                  副词“逐年”； 

-                  动词“看好”； 

-                  综合阅读练习 

-                  Thực hành 

Yêu cầu: 

-                  请用学过语言点做 “即学

即用” 

-                  阅读后复述一段话。 

-                  在商场里，作为手机销

售员，你和一位顾客进行沟通。 

  

LO1, LO2, LO3 

  

 

6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 

BÀI 2: 请您参加产品推介会-            

生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：请您参加产品

推介会 

-                  动词+得+补语 

-                  综合阅读练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-                  角色扮演：李秘书正在

拨电话…… 

-                  你了解“电话会议”吗？

请你谈谈它的功用。 

-                  精读副课文：你知道“电

话会议”吗？ 

LO1, LO2, LO3 

  

6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 
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BÀI 3: 拜访总裁 

                 生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：拜访总裁 

-                  语言点：久仰久仰； 

-                  “……的时候”； 

-                  “与……有往来” 

-                  下一步 

-                  综合阅读练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-                  综合听力练习。 

-                  读副课文“初次”拜访客

户-                  角色扮演。 

LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 

Bài 4: 送别宴会 -                   

生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：送别宴会 

-                  语言点：“把”字句(带趋

向补语)； 

-                  代+某人+某事； 

-                  谈成； 

-                  听说 

-                  综合阅读练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-                  请用学过语言点做 “即学

即用”。 

-                  情景会话。 

-                  阅读与复述。 

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 
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Bài 5:  云南七日游-         生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：云南七日游 

-                  语言点：形容词+一点儿 

-                  “就……吧”； 

-                  综合阅读练习 

  Thực hành 

        Yêu cầu: 

-                  讨论：如果有时间，你

会去哪些地方旅行？ 

-                  综合听力练习。 

-                  阅读与复述。 

LO1, LO2, LO3   6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 

Bài 6:有下午的航班吗？-                  

生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：有下午的航班

吗？ 

-                  语言点：；A 和 B 相

差…… 

-                  A 是 B 的 N 倍 

-                  别忘了 

-                  综合阅读练习 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

-                  情景会话。 

-                  讨论：购买机票一般有

三种方式。 

-                  阅读后复述一段话。 

LO1, LO2, LO3 

  

6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 
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Bài 7: 贵公司规模不小吧？ 

-                  生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：贵公司规模不

小吧？ 

-                  语言点：自…..以来； 

-                  看来； 

-                  A 跟 B 一样； 

-                  您看 

-                  能……吗 

-                  综合阅读练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

-                  读副课文“细致的海尔

人”。 

-                  阅读后翻译成越语。 

-                  请用学过语言点做 “即学

即用”。 

LO1, LO2, LO3, 

 

6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 

Bài 8: 这次展销会收获很大-              

生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：这次展销会收

获很大 

-                  语言点：A 比 B 还+形容

词、动词； 

-                  下功夫； 

-                  为了； 

-                  综合阅读练习 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

-                  综合听力练习。 

-                  情景会话。 

-                  阅读副课文：“自办展销

会” 

LO1, LO2, LO3 

  

6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 
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Bài 9: 给商店起个好名字 

-                  生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：给商店起个好

名字 

-                  语言点：按照 

-                  动词+进来/进去； 

-                  再…..不过了 

-                  综合阅读练习 

Thực hành 

-                  综合听力练习。 

-                  请用学过语言点做 “即学

即用”。 

-                  读副课文“好点名，好生

意”。 

LO1, LO2, LO3 

  

6 tiết (2 LT+3TH+1 

review) 

-             Bài 9: 给商店起个好名字 

   生词 

-                  重点词语 

-                  主课文：恭喜发财 

-                  语言点：离不开 

-                  有幸 

-                  恭敬不如从命 

-                  请多包涵 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

-                  情景会话 

-                  阅读后复述一段话。 

-                  请用学过语言点做 “即学

即用”。 

  “Ôn tập các nội dung đã học 

LO1, LO2, LO3 

  

3 tiết (1 LT+ÔN 

TẬP) 

Thi kết thúc học phần   Thời lượng 

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận   3 tiết 
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14. Đạo đức khoa học: 

-                  Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

-                  Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

  

15. Ngày phê duyệt: 

16. Cấp phê duyệt:       

Trưởng khoa                      Tổ trưởng BM                    Nhóm biên soạn 

  

  

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1: 

  

  

  

  

  

Người cập nhật 

  

Trưởng ngành/Khoa 

Cập nhật lần 2: 

  

  

  

  

 

Người cập nhật 

  

  

  

Trưởng ngành/Khoa 
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16. Chuyên đề (2): VIẾT VĂN ỨNG DỤNG – CHN1151 

1. Tên học phần:   Chuyên đề 2: Viết văn ứng dụng.  Mã học phần: 

CHN1151 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị  Hương 

             ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 - Học phần gồm 10 bài, từ bài 1 đến bài 10 giáo trình  Tiếng Hán ứng dụng (Nhà 

xuất bản trường Đại học SP Hoa Đông Thượng Hải biên soạn ). Học phần này chủ 

yếu  bồi dưỡng cho học sinh năng lực vận dụng ngôn ngữ viết đặc biệt là viết liên quan 

kiến thức: viết thư tín, viết những bài văn ứng dụng thông thường, phác thảo những hợp 

đồng giao dịch thương mại đơn giản, độc lập giải quyết các tình huống xảy ra trong khi 

tiến hành các giao dịch thương mại trên giấy tờ. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu được từ vựng và kiến thức liên quan đến đời sống con 

người, xã hội, văn hóa Trung Quốc. Hiểu được các thông tin chủ 

yếu trong các văn bản. 

1.2.9 

LO2 Sử dụng được các dạng thức của câu để xây dựng đoạn văn; 

viết được tờ ghi chú, mẫu tin nhắn, thư điện tử ... (trình độ cơ bản). 

1.2.10 

LO3 Viết được các bài luận tiếng Trung theo các thể loại khác 

nhau: thư tín thương mại, tin tức, viết truyện. 

1.2.13 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 

chú 

LO1 

LO1.1 
 Đọc nhanh và nắm bắt được thông tin chính trong nội dung 

bài đọc. 

 

LO1.2 

Thuyết trình độc lập hoặc tiến hành thảo luận, phản biện 

theo nhóm, thực hiện giao tiếp tốt trong mọi tình huống giao tiếp 

xã hội; 

 

LO1.3 

Hiểu và vận dụng được từ vựng, mẫu câu tương đối phức 

tạp liên quan đến những kiến thức cơ bản về văn hóa, con người, 

địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục… 

 

LO2 
LO2.1 

Phân tích được một bài báo, một bài văn, diễn đạt lại dưới 

dạng viết hoặc nói, dưới dạng trình bày tóm tắt nội dung. 

 

LO2.2 Viết những bài văn ứng dụng thông thường.  

LO3 LO3.1 

Diễn đạt và sắp xếp ý tưởng theo phong cách viết của người 

Trung Quốc. Có thể phác thảo những hợp đồng giao dịch thương 

mại đơn giản. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy định 

của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

  [1]. 《 应用写作 》   上海华东师范大学出版社 1999 

[2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Chuyên đề 2: Viết văn ứng dụng ”, ThS. Phan Phương 

Thanh. 

Sách (TLTK) tham khảo:  
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    [1].《 外贸写作 》   北京语言文化大学出版社 2001 

  [2]. 刘询主编：《对外汉语教育引论》北京语言文化大学出版社 2000 

  [3].]杨寄洲主编：《对外汉语教学初级阶段功能大纲》（语法功能大纲）北京语言文化

大学出版社 ，1999 

 [4].杨寄洲主编：《对外汉语教学中高级阶段功能大纲》北京语言文化大学出版社 ，1999 

 [5].陈田顺主编：《HSK 中国汉语水平考试模拟试题集》（初、中等）北京语言文化大学

出版社 2002 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Bài 1: 听后写 

指导 

例文简析 

听后写故事 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

听“王冕的故事”这个故事并写下来，字

数在 500 字左右。 

听“茶花重重雾”这个故事并写下来。 

听“神杯”这个故事并写下来。 

 LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

Bài 2: 便条、请柬 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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便条 

留言条 

请假条 

请柬 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

叶声同学教师节去看望方老师，可是

方老师不在家。请你替她写一张留言条。 

康老师让保拉通知田中惠子，星期二

下午 3 点，穿演出服装到礼堂排练话剧。恰

巧田中惠子不在宿舍，保拉写了一张留言

条。请你帮她检查一下，留言条写得符合要

求吗？ 

卡林。莫妮 9 月 4 日肚子疼，不能上体

育课，要请两节课的假。请你替她向林老师

写一张请假条. 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 3: 启事 

 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

启事的定义 

启事的写法 

招领启事 

寻物启事 

征文启事 

开业启事 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

下面是格兰特同学写的一张寻物启

事。请你说说他能顺利地找到丢失的东西

吗？为什么？ 

LO1, LO2, LO3  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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下面是池下同学写的一张招领启事，

请你说说这样写招领启事有什么问题。应该

怎样写？ 

试写“寻人启事”、“更名启事”或“招聘

启事”。   

Bài 4: 看图写 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

看图写的定义 

看图写的写法 

“东郭先生和狼”的故事 

“翻车”的故事 

“小别重逢”的故事 

“此地无银三百两”的故 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

看图，根据提示写故事 “谁的本领

大”。 

小组活动：看图写故事。 

小组活动：我是“小眼睛”。 

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 5:  故事 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

民间故事 

寓言故事 

历史故事 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

写一个你的国家的民间故事。 

写一个你的民族的寓言故事 

LO1, LO2, LO3   6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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写一个你的国家的历史故事 

Bài 6: 书信（上） Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

书信的格式 

书信的写法 

书信注意事项 

Thực hành 

Yêu cầu:  

给你的长辈、平辈或晚辈写一封信，

介绍一下你在中国的生活、学习的情况。 

你能给这位小妹妹写封回信，帮助她

解除烦恼 

请你写写“给朋友的一封信”。 

LO1, LO2, LO3  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 7: 书信（下） 

           

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

信封 

明信片 

电报 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

举例说明用汉语和你的母语写信封在

格式上的异同点。 

试写一张明信片，内容自定 

打电报应该注意什么。 

LO1, LO2, LO3,  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 8: 日记 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

日记的用途 

日记的写法 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 
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鲁迅日记一则 

小蜻蜓的自由生活 

我最高兴的一天 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

写一篇学校生活的日记 

自由选材写一篇日记 

选一件使我 难忘的事，写一篇日记 

review) 

 

Bài 9. Bài 9:扩写 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

扩写的定义 

扩写的要求 

扩写的方法 

“刻舟求剑”的扩写 

“画蛇添足”的扩写 

 Thực hành 

      Yêu cầu: 

把短文“拔苗助长”扩写成 500 字以上的

记叙文 

把短文“守树带兔”扩写成 500 字以上的

短文 

把短文“兄弟射雁”扩写成 500 字以上的

短文 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 10: 缩写 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

缩写的定义 

缩写的基本要求 

所写的方法 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 
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语言的简明化 

缩写是应该注意避免出现以下几种偏

差 

“妻子双目失明以后”的缩写 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

将“剥皮老爷”这个故事缩写成 800 字以

内的文章（125 页） 

将“湖钿”一文写成 800 字以内的文章。

（129 页） 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: tự luận.  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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17.DẪN LUẬN NGÔN NGỮ – CHN2011 

1. Tên học phần: Dẫn luận ngôn ngữ học   Mã học phần: CHN2011 

2. Tên Tiếng Anh: Introduction to Linguistics   Số tín chỉ: 03 

  

3. Phân bố thời gian:  15 buổi (3 tuần) 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

- GV phụ trách chính: ThS. Lê Hồ Kim Chi 

- Danh sách giảng viên cùng GD: TS Trần Truyền Tuấn 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: không 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng bản thể 

của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, về hệ 

thống và các cấp độ, các đơn vị của  ngôn ngữ; những kiến thức khái quát  về ngữ âm, từ 

vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ và nhận biết sự tương đồng và khác biệt giữa 

các ngôn ngữ trong một chừng mực nhất định, một số vấn đề về ngữ dụng.    

- Cung cấp những phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học như phương pháp so sánh 

– lịch sử; phương pháp so sánh- loại hình và phương pháp so sánh đối chiếu.  

- Sinh viên nắm được kiến thức và phương pháp nghiên cứu trong học phần Dẫn 

luận ngôn ngữ học sẽ thuận lợi hơn khi học tiếp học phần Ngôn ngữ học đối chiếu và các 

học phần về lý thuyết tiếng (đặc biệt đối với các sinh viên học chuyên ngữ như Ngôn ngữ 

Anh và Ngôn ngữ Trung). 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description)  

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

LO1 Nắm được kiến thức cơ bản về bản chất và chức năng của 

ngôn ngữ loài người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ lời nói 

và văn hóa cũng như những kiến thức nền tảng về Ngữ 

1.2.1 
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pháp, Ngữ âm, Từ vựng. 

LO2 Có khả năng vận dụng kiến thức để: phân tích, nhận biết rõ 

được hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ; nhận diện và miêu 

tả các đơn vị ngữ pháp; phân tích và miêu tả ngữ âm học 

trong cả  ngôn ngữ mẹ đẻ với ngôn ngữ thứ 2 (ngoại ngữ) 

trong quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ chuyên 

ngành. 

2.1.1 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP 
Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

GHI CHÚ 

 

LO1 

LO1.1 Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về ngôn 

ngữ; bản chất, chức năng của ngôn ngữ . 
 

LO1.2 Hiểu được  nguồn gốc, lịch sử phát triển của 

ngôn ngữ nhân loại. 
 

LO2 

LO2.1 Hiểu được về cấu tạo của hệ thống ngôn ngữ;   

LO2.2 Mô tả được các đặc điểm nhận dạng của các yếu 

tố cơ bản trong hệ thống ngôn ngữ. 
 

LO3 

LO3.1 Phân biệt được đặc trưng của các yếu tố cấu 

thành ngôn ngữ. 
 

LO3.2 Phân tích, nhận biết rõ được hệ thống và cấu 

trúc của ngôn ngữ; nhận diện và miêu tả các đơn vị 

ngữ pháp; phân tích và miêu tả ngữ âm học trong 

cả  ngôn ngữ mẹ đẻ với ngôn ngữ thứ 2 

 

LO4 

LO4.1 Vận dụng được kiến thức để so sánh hệ thống 

các ngôn ngữ.  
 

LO4.1 Có kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm và tự tin 

thuyết trình. 
 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 
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SV phải thực hiện: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường) 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Thiện Giáp – chủ biên  (2004). Dẫn luận ngôn ngữ học. NXB Giáo dục. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. Mai Ngọc Chừ  (1995). Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. NXB Giáo dục. 

[2]. Nguyễn Đức Dân (2001), Ngữ dụng học (Tập 1), Nxb Giáo dục.   

[3]. Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt – mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb 

Giáo dục. 

[4]. Đoàn Thiện Thuật (1997), Ngữ âm tiếng Việt, NXB ĐH và THCN. 

[5]. J. Lyons (2006), Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Bản dịch tiếng Việt) NXB Giáo dục. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 

Bài 1. NGÔN NGỮ VÀ 

NGÔN NGỮ HỌC  

Ngôn ngữ 

Mối quan hệ giữa ngôn 

 

LO1, LO2, LO3 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)
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ngữ và lời nói 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và phân 

biệt được: 

- Khái niệm của Ngôn ngữ 

và ngôn ngữ học 

- Mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và lời nói 

- Ứng dụng và các phân 

ngành ngôn ngữ học 

Bài 2. NGUỒN GỐC VÀ 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 

NGÔN NGỮ 

- Vấn đề về nguồn gốc của 

ngôn ngữ 

- Quy trình phát triển của 

ngôn ngữ 

- Quy luật phát triển chung 

của ngôn ngữ 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Các quan điểm và học 

thuyết về nguồn gốc của ngôn 

ngữ 

- Những nhân tố thúc đẩy 

sự phát triển của ngôn ngữ 

- Hai quy luật của Ngôn 

ngữ: không đột biến và không 

đồng đều. 

 

 

 

 

LO1, LO2, LO3 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)

Bài 3. BẢN CHẤT VÀ   
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CHỨC NĂNG CỦA NGÔN 

NGỮ 

- Bản chất xã hội của ngôn 

ngữ 

- Giao tiếp và tư duy bằng 

ngôn ngữ 

- Mối quan hệ giữa hai 

chức năng của ngôn ngữ 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Ngôn ngữ là một hiện 

tượng xã hội đặc biệt 

- Giao tiếp ngôn ngữ 

nhưng tư duy bằng ngôn ngữ 

- Ngôn ngữ là công cụ 

hình thành và là phương tiện để 

tư duy 

 

 

 

LO1, LO2, LO3 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)

Bài 4. HỆ THỐNG TÍN 

HIỆU NGÔN NGỮ 

- Ngôn ngữ là một hệ 

thống 

- Bản chất tín hiệu của 

ngôn ngữ 

- Cái biểu đạt, cái được 

biểu đạt và những nguyên lý cơ 

bản  

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Khái niệm hệ thống và 

 

 

LO1, LO2, LO3 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)
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tính hệ thống của ngôn ngữ 

- Ngôn ngữ là một hệ 

thống tín hiệu đặc biệt 

- Tính bất biến, tính khả 

biến của tín hiệu ngôn ngữ 

Bài 5. CÁC NGÔN NGỮ 

TRÊN THẾ GIỚI 

- Các ngôn ngữ trên thế 

giới và cơ sở phân loại 

- Phân loại các ngôn ngữ 

theo nguồn gốc 

- Phân loại ngôn ngữ theo 

loại hình ngôn ngữ 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Cơ sở và phương pháp 

phân loại các ngôn ngữ trên thế 

giới 

- Cơ sở phân loại ngôn 

ngữ theo nguồn gốc và kết quả 

phân loại 

- Đặc điểm loại hình của 

các ngôn ngữ 

 

 

 

LO1, LO2, LO3,LO4 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)

Bài 6. NGỮ ÂM TIẾNG 

VIỆT HIỆN ĐẠI 

- Các đơn vị ngữ âm 

- Âm tiết tiếng Việt 

- Hệ thống âm vị tiếng 

Việt 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

 

 

LO1, LO2, LO3,LO4 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)
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Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Các đơn vị đoạn tính và 

siêu đoạn tính của ngữ âm 

- Đặc điểm cấu tạo của âm 

tiết tiếng Việt 

- Đặc điểm ngữ âm học 

của hệ thống âm vị tiếng Việt 

Bài 7. TỪ VỰNG - NGỮ 

NGHĨA TIẾNG VIỆT HIỆN 

ĐẠI 

- Đại cương về từ vựng và 

từ vựng học 

- Từ và cấu tạo từ tiếng 

Việt 

- Nghĩa của từ tiếng Việt 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Khái niệm từ và vai trò 

của từ trong ngôn ngữ 

- Khái niệm từ và những 

đặc trưng cơ bản của từ tiếng 

Việt 

- Khái niệm trường nghĩa 

và các loại trường nghĩa 

 

 

LO1,LO3,LO4 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)

Bài 8. NGỮ PHÁP 

TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI 

- Đại cương về ngữ pháp 

- Hệ thống từ loại tiếng 

Việt 

- Cụm từ tiếng Việt 

 

 

LO2, LO3,LO4 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)
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Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Phân biệt ý nghĩa từ 

vựng và ý nghĩa ngữ pháp 

- Đặc điểm ngữ pháp của 

từ loại 

- Đăc điểm cấu tạo của 

cụm từ và chức năng ngữ pháp 

của cụm từ 

Bài 9. CÂU TIẾNG 

VIỆT 

- Đặc điểm câu tiếng Việt 

- Các thành phần câu tiếng 

Việt 

- Phân loại câu theo cấu 

tạo ngữ pháp 

Thực hành 

    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Đặc trưng của câu tiếng 

Việt 

- Thành phần chính và 

thành phần phụ của câu tiếng 

Việt 

- Phân biệt được câu đơn, 

câu phức và câu ghép của câu 

tiếng Việt 

 

 

LO1, LO2, LO3,LO4 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 Review)

Bài 10. ÔN TẬP 

Từ bài 1 đến bài 9 

Thực hành 

 

 

LO1, LO2, LO3,LO4 

 

 

3 tiết ( 1LT + 2 
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    - Yêu cầu: 

Sinh viên hiểu và nắm 

được kiến thức về: 

- Ngôn ngữ và ngôn ngữ 

học 

- Nguồn gốc, bản chất, 

chức năng và hệ thống tín hiệu 

của ngôn ngữ 

- Dẫn luận về ngữ âm, từ 

vựng và ngữ pháp tiếng Việt 

Ôn tập các nội dung đã 

học 

ÔN TẬP) 

Thi kết thúc học phần:  Tự 

luận 

3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

      -   Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

Người cập nhật 
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Trưởng ngành/Khoa 
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18. TIẾNG TRUNG TRONG VĂN PHÒNG – CHN2021 

1. Tên học phần:   Tiếng Trung trong văn phòng.  Mã học phần: CHN2021 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  

  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị  Hương 

             ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nắm được cơ cấu tổ chức của công ty, văn phòng. 

Sử dụng được ngôn ngữ dùng trong công ty và văn phòng. 

Hiểu được các vấn đề nghiệp vụ trong văn phòng. 

Phân tích được tình huống trong hoạt động quản lý và kinh doanh. 

Giải quyết vấn đề trong hoạt động của công ty và văn phòng. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu được từ vựng tiếng Trung về kinh doanh như: từ vựng 

quản trị kinh doanh, từ vựng liên quan đến kĩ năng giao tiếp với 

khách hàng, buôn bán. 

1.2.16 

LO2 Đọc được các văn bản giao dịch kinh doanh; áp dụng được các 

thuật ngữ kinh doanh và mô phỏng các tình huống kinh thương. 

1.2.17 

LO3 Hiểu và áp dụng được ngôn ngữ dùng trong công ty và văn 

phòng. Hiểu được các nguyên tắc trong quản trị để áp dụng và hình 

thành kỹ năng làm việc. 

1.3.1 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

 Vận dụng từ vựng theo chủ đề kinh doanh (từ vựng 

quản trị kinh doanh, tiếp xúc với khách hàng khách hàng, 

buôn bán…) để giao tiếp. 

 

LO1.2 

Thuyết trình độc lập hoặc tiến hành thảo luận, phản 

biện theo nhóm, thực hiện giao tiếp tốt trong mọi tình huống 

giao tiếp xã hội; 

 

LO1.3 

Hiểu và vận dụng được từ vựng, mẫu câu tương đối 

phức tạp liên quan đến những kiến thức cơ bản về văn hóa, 

con người, địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong 

tục… 

 

LO2 

LO2.1 
Hiểu và vận dụng để phác thảo những hợp đồng giao 

dịch thương mại đơn giản. 

 

LO2.2 
Hiểu và áp dụng được các thuật ngữ kinh doanh và mô 

phỏng các tình huống kinh thương. 

 

LO3 LO3.1 

Hiểu và áp dụng được từ vựng theo từng loại văn bản 

giao dịch kinh doanh như: giấy phép đầu tư, luật bảo hiểm xã 

hội… 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy định 

của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 李立、丁安琪， “公司汉语”，北京大学出版社, 2002.  

[2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Tiếng Trung trong văn phòng ”, ThS. Phan Phương 

Thanh. 
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Sách (TLTK) tham khảo:  

  [1]. 经理人汉语，外语教学与研究出版社，2005 年 

                 [2].新浪网（http://www.sina.com.cn） 

    [3].雅虎中文（http://cn.yahoo.com） 

    [4].中华网（http://china.com） 

    [5].中国外经贸（http://chinamarket.com.cn） 

    [6]. 中国旅游资讯网（http://www. chinaholiday.com） 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: đồ án) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

BÀI 1: 公司机构 

A、B 课文 

生词 

注释：于、呆、怪不得、配合 

Thực hành 

Yêu cầu: 

你从前工作的公司有几个部门？请你介绍

它们的名称。 

你们公司每个部门的工作是什么？请介绍

一下。每组请一位同学记录，并向全班报告。 

你以前工作的公司组织机构是什么样的？

请介绍一下。 

  

LO1, LO2, LO3 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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BÀI 2: 办公用品 Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

A、B 课文 

生词 

注释：暂时、倒是、 

Thực hành 

Yêu cầu: 

下面哪些东西是你的办公室里有的？请把

它们划出来。 

说说下面是办公室常见设备，这些设备有

什么用处，请说明。你的办公室里有哪些设

备？为什么？ 

现在网络（INTERNET）已经得到了广泛

应用，你能说一下儿人们上网可以做什么事

吗？你们办公室上网用的是什么方式？ 

 

LO1, LO2, LO3 

 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

BÀI 3: 日程安排 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：替、实在 

Thực hành 

Yêu cầu: 

你是前程公司方总的秘书，王天明是另一

家公司的经理。下面是方总的日程表，请你根

据它来组织一段对话，安排王天明与方总见一

面。 

你是总经理秘书，你的老板不愿意见的一

个人打电话来，要见他，请你帮老板客气地拒

LO1, LO2, LO3  6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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绝这个人的要求。 

你和你的同学分别是两家公司的总经理秘

书，你们的总经理要在本周内见面，请你们先

分别拟一个日程表，然后根据你们的时间表来

安排他们的会见。   

Bài 4: 召开会议 Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：自然、包、否则、不过 

Thực hành 

Yêu cầu: 

下面是会议主持人常用的一些句子，请你

参考这些说法来主持一场会议。 

下面是参加会议的人常用的一些句子，请

你参考这些说法准备在一次会议中发言。 

最近你的公司不景气，已经有很多职员跳

槽去别的公司了，你的得力助手金先生也想去

别的公司，请你尽力换留他。 

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 5:  阐述个人意见 Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：可否、而、从…..入手、头脑 

     Thực hành 

           Yêu cầu: 

你是公司总经理，要提拔一个年轻人，你

找他谈话。 

 

 

LO1, LO2, LO3   

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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你觉得你有自我推荐的勇气吗？为什么？ 

如果你换了一个新的工作部门，一开始你

会做什么？ 

Bài 6: 讨论业务进展 Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：难以、尽快、及时、除…..以外、

就、迟早、 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

你的工作碰到了大麻烦，分析一下原因。 

公司打算开拓新市场，你是部门经理，如

何安排这件事？ 

公司老总来到你们部门视察工作，你是部

门经理，向老总说明近一段时间以来，你们部

门的业务状况。 

 

LO1, LO2, LO3  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 7: 广告宣传 

           

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：以….作……、将、不如 

Thực hành 

Yêu cầu: 

推销有哪些手段，请具体介绍一下这些方

法。 

你作过销售员吗？从事这类工作应具备什

么样的素质？ 

 

LO1, LO2, LO3,  

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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你听说过一些有趣的销售故事或成功的销

售经验吗？请给大家介绍一下。 

Bài 8: 抱怨与解释 Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：一向、这就、实在、来自 

     Thực hành 

Yêu cầu: 

如何回答客户的抱怨？你解决过与课文中

类似的麻烦问题 

一般会引起客户抱怨的有哪些问题？（质

量、销售服务） 

产品开发与售后服务哪一个更重要？二者

之间有没有联系？ 

 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 

 

Bài 9. Bài 9 :聘请员工 Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：本、本来、根据、以 

Thực hành 

Yêu cầu: 

你有多少次面试的经历？请介绍一下你

难忘的一次。（时间、地点、面试、主持人、

多长时间、问答内容） 

面试的技巧。如果你去参加面试，你应做

什么准备？如何回答对方的提问？你又有什么

问题需要向对方提出？ 

 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 

LT+3TH+1 

review) 
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你是公司负责招聘新员工的负责人，你如

何安排面试？有什么特别的程序？如何从面试

中看出一个人的价值与缺陷？ 

Bài 10. 申请休假 Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

A、B 课文 

生词 

注释：早就、为期、只要、一来….一

来….. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

休假时 好做什么？什么样的休假方式对

身心健康及重返工作岗位 有利？ 

假如你是老板，你是否鼓励你的员工都按

时休假？你喜欢哪种类型的员工？按时休假

的？或很少休假的？ 

不休假的员工就是好员工吗？“不懂休息的

人就是不懂工作的人”，你同意这个观点吗？为

什么？ 

Ôn tập các nội dung đã học 

 

 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: đồ án.  3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  
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Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập 

nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập 

nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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19. GIAO TIẾP HSKK TRUNG CẤP – CHN2032 

1. Tên học phần:   Giao tiếp HSKK trung cấp             Mã học phần: CHN2032 

2. Tên Tiếng Anh:        Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: :   Giao tiếp (3): Giao tiếp nhóm 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần    

Học phần này rèn luyện cho sinh viên khả năng lập lại, tăng cường khả năng nghe từ và 

câu trình độ trung cấp, phát triển khả năng biểu đạt.  

Rèn luyện cho sinh viên khả năng nhìn tranh biểu đạt, bao gồm những vấn đề: miêu tả 

một người hoặc một hoạt động thường gặp trong cuộc sống. Miêu tả sắp xếp hoạt động thường 

ngày trong cuộc sống. 

Tiến hành thảo luận về vấn đề thường gặp trong cuộc sống một cách tự tin, tham gia thảo 

luận nhóm, đưa ra ý kiến, lý do hoặc biểu đạt quan điểm, ý kiến của mình về một vấn đề nào 

đó. Miêu tả hoặc báo cáo quá trình hoặc tình hình về một sự việc nào đó.  

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)  

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Học phần này rèn luyện cho sinh viên khả năng lập lại, tăng 

cường khả năng nghe từ và câu trình độ trung cấp, phát triển khả năng 

biểu đạt.  

2.4 

LO2 Rèn luyện cho sinh viên khả năng nhìn tranh biểu đạt, bao gồm 

những vấn đề: miêu tả một người hoặc một hoạt động thường gặp 

trong cuộc sống. Miêu tả sắp xếp hoạt động thường ngày trong cuộc 

sống. 

3.2 

LO3 Tiến hành thảo luận về vấn đề thường gặp trong cuộc sống một 3.2 
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cách tự tin, tham gia thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến, lý do hoặc biểu 

đạt quan điểm, ý kiến của mình về một vấn đề nào đó. Miêu tả hoặc 

báo cáo quá trình hoặc tình hình về một sự việc nào đó.  

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
       Sinh viên có khả năng nghe và lập lại câu ở trình độ trung 

phát triển khả năng biểu đạt. 

 

LO1.2 
Phân biệt rõ trọng âm, thanh điệu, ngữ điệu của từ và câu để 

ụng chính xác khi giao tiếp. 

 

LO2 
LO2.1 Nhìn tranh biểu đạt, sắp xếp ý một cách lôgic trong bài nói.  

LO2.2 Sử dụng chính xác các cấu trúc câu để biểu đạt.  

LO3 

LO3.1 

Có khả năng sử dụng lượng từ vựng và kiến thức ngữ 

pháp đã học để giao tiếp, cũng như biểu đạt được ý kiến, thái 

độ của mình.  

 

LO3.2 

Từng bước phát triển kỹ năng nghe và nói, giúp sinh 

viên phản xạ nhanh nhẹn hơn, có thể giao tiếp với người 

Trung Quốc một cách lưu loát. Đặc biệt phát triển khả năng 

làm việc nhóm cho sinh viên. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường) 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 戴桂英、刘立新、李海燕  编著《初级汉语口语》（第二版），北京大学出版

社，2004 年 

[2]. 杨雪梅,胡波  编著 《汉语听力教程》北京语言大学出版社 
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[3]. Bài giảng dưới dạng Slides “Giao tiếp HSKK trung cấp.”, ThS. Nguyễn Thiên 

Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1]. 彭志平. 《汉语阅读教程》 第一册， 北京语言大学出版社, 2004 年。 

[2]. 杨寄洲. 《汉语教程》，北京语言大学出版社，2012 年。 

[3]. 蔡永强 《发展汉语 初级口语》（下）(第二版)，北京语言大学出版社，2012

年版 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

第一课: 听后重复 

熟悉汉语基本单句句式： 

动词性谓语 

形容词谓语句 

了解“的”“地”“得”的作用和位置 

 Thực hành 

Yêu cầu: 

练习：听后重复 

 

LO1.1，LO 1.2，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第二课: 听后重复 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

了解“了”“着”“过”的作用和位置  

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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添加副词、介词、能源动词的复杂单

句： 

主语＋副词＋谓语 

主语＋介词＋名词＋谓语 

主语＋能源动词＋谓语 

主语＋副词＋能源动词＋介词结构＋

谓语 

 Thực hành 

Yêu cầu: 

练习：听后重复 

 

LO1.1，LO 1.2，LO 

3.1 LO3.2 

第三课: 听后重复 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

熟悉汉语的特殊句型： 

“VO”宾语句 S ＋V＋VO 

小句宾语句 S ＋V＋小句 

连动句 S+V1+O+V2(O) 

兼语句 S+V1+O1+V2(O2) 

双宾语句 S+V+O1+O2 

添加时间状语和地点状语的复杂单句 

 Thực hành 

Yêu cầu: 

练习：听后重复 

 

 

LO1.1，LO 1.2，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第四课:  看图说话 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

掌握看图过程中的准备工作： 

了解“看图说话”的测试重点和目标 

仔细观察图片，获取重要信息点，发

现特殊细节 

LO1.1，LO 1.2，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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一般信息点 

关注特殊细节,补充相关情节,理出完

整的故事框架 

充分利用准备时间，在考卷上做简要

记录 

 Thực hành 

Yêu cầu: 

练习：看图说话 

看所给的图片后用汉语表达。 

第五课: 看图说话 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

具体表达： 

按“时间、地点、人物、事情的起因、

经过、结果”六要素完整叙述事件。 

使用多种方法，形成完整段落。 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

练习：看图说话 

看所给的图片后用汉语表达。 

LO1.1，LO 1.2，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第六课: 看图说话 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

具体表达： 

按照情境，有意识地使用一到两个中

高级阶段的特殊句型。 

尽量使用丰富的词汇。 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

练习：看图说话 

看所给的图片后用汉语表达。 

 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 

3.1 , LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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第七课: 回答问题 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

描述一个人: 

描述人的基本句型 

描述人的参考表达格式 

描述人的词语 

Thực hành 

Yêu cầu: 

练习：回答问题 

请介绍你的一位朋友。 

介绍你的一位老师。 

你印象最深的人是谁？ 

 

 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第八课: 回答问题 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

描述简单的日常生活安排： 

与活动相关的中级阶段词语 

介绍周末安排参考表达格式 

介绍计划参考表达格式 

 Thực hành: 

Yêu cầu: 

练习：回答问题 

你周末的安排？ 

如果你有一个三天的长周末，请说说

你的安排？ 

请说说你 想去什么地方旅游？ 

请说说你的假期计划？ 

今年你想去什么地方度假？ 

你城市交通情况怎么样？ 

 

 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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第九课: 回答问题 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

听力理解练习 

语音语调练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

练习：回答问题 

请谈谈你喜欢的体育运动？ 

两人一组互相问答每天怎么锻炼身

体？ 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 

3.1 LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第十课: 回答问题 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

练习：回答问题 

语音语调练习 

Ôn tập các nội dung đã học 

 

LO2.1，LO 2.2，LO 

3.1 LO3.2 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Vấn đáp  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

Người cập nhật 
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Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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20. CHUYÊN ĐỀ (3) - VĂN HÓA TRUNG QUỐC – CHN2041 

1. Tên học phần:   Văn hóa Trung Quốc.      Mã học phần: CHN2041 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: TS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị  Hương 

             ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Hiểu được một số vấn đề cơ bản, đặc trưng bản sắc về điều kiện địa lý, văn hóa dân 

gian, tên họ, tư tưởng truyền thống, văn hóa ẩm thực, kiến trúc, văn học … 

Lý giải được những hiện tượng đặc biệt của văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa 

tổ chức xã hội, văn hóa truyền thống và hiện đại. 

Vận dụng được những kiến thức về văn hóa trong môi trường giao tiếp đa văn hóa.  

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu được từ vựng và kiến thức liên quan đến đời sống con 

người, xã hội, văn hóa Trung Quốc. 

1.2.1.6 

LO2 Hiểu và áp dụng được các kiến thức về văn hóa trong các vị trí 

công việc ở môi trường đa văn hóa. 

1.3.4 

LO3 Hiểu và vận dụng được từ vựng, mẫu câu tương đối phức tạp 

liên quan đến những kiến thức cơ bản về văn hóa, con người, địa lý, 

lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục… 

1.2.1.8 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 

chú 

LO1 

LO1.1 Giao tiếp thành công trong môi trường liên văn hóa  

LO1.2 Nâng cao năng lực cảm nhận thẩm mỹ.  

LO1.3 
Áp dụng được các kiến thức về văn hóa trong các vị trí 

công việc 

 

LO2 

LO2.1 
Hiểu được các nguyên tắc trong quản trị để áp dụng và 

hình thành kỹ năng làm việc. 

 

LO2.2 
Giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong giao tiếp đa 

văn hóa. 

 

LO3 LO3.1 
Nhận biết sự khác biệt văn hóa để ứng biến trong giao 

tiếp đa văn hóa. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy định 

của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

     [1]. 韩鉴堂，中国文化，北京语言文化大学出版社，2000 年。 

2. Tài liệu tham khảo 

 (TLTK) tham khảo:  

 [1]. 宁继鸣，中国概况，北京语言大学出版社, 2013 年 

      [2]. 姚宏强，留学生中国文学读本，学林出版社，2011 年 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 
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 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Đồ án) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

NỘI DUNG Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Bài 1: 简论 

文化的含义 

了解中国文化的必要性 

中国文化的民族特点 

中国文化的未来 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

-文化的含义是什么？ 

中国文化的民族特点是什么？ 

 LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 2:  地理概况 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

黄河 

长江 

中国文明 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

-黄河 

长江 

中国文明 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 3: 姓氏与名、字、号 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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姓氏的产生与发展 

姓氏的主要来源 

古代的望族与大姓 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

-姓氏的产生与发展 

姓氏的主要来源 

LO1, LO2, LO3  6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 4: 姓氏与名、字、号 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

姓氏混杂与谱谍 

全国姓氏数量 

中国人的名，字与号 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

--全国姓氏数量 

中国人的名，字与号 

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 5:  汉字 Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

汉字的产生 

汉字的结构————六书 

汉字的改革与汉字现代化 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

-汉字的产生 

汉字的改革与汉字现代化 

LO1, LO2, LO3   6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 6: 学术思想 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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孔子之道 

孟子之道 

老庄思想 

Thực hành 

Yêu cầu:  

--孔孟之道是什么？ 

老庄思想是什么？ 

LO1, LO2, LO3  

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 7: 传统建筑 

 

           

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

宫殿建筑 

皇帝陵寝 

万里长城 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

--宫殿建筑 

万里长城 

LO1, LO2, LO3,  

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 8: 风俗习惯（1） 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

茶酒与烹调 

衣冠服饰 

婚俗与葬俗 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

--茶酒与烹调 

衣冠服饰 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 9: 风俗习惯（2） 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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民族祥瑞动物 

传统名贵花木 

民族节日 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

--民族祥瑞动物 

传统名贵花木 

民族节日 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review)

Bài 10: 中外文化交流 

 

Dự kiến các 

CĐR được thực hiện 

sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

海上仙山和徐福东渡 

海陆“丝绸之路” 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

海陆“丝绸之路” 

Ôn tập các nội dung đã học 

 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 

Ôn tập) 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Đồ án  3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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21. Chuyên đề (4): VĂN BẢN GIAO DỊCH KINH DOANH – CHN2051 

1. Tên học phần: Chuyên đề 4 – Văn bản giao dịch kinh doanh.  Mã học phần: 

CHN2051 

2. Tên Tiếng Anh:        Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             TS. Trần Truyền Tuấn 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về từ vựng chuyên ngành tiếng Hán thương mại, mỗi 

bài khóa khoảng 450 chữ, bài khóa chính ở dạng hội thoại, bài khóa phụ ở dạng bài văn. Hội 

thoại là những giao tiếp trong những tình huống thương mại, bài khóa phụ dạng bài văn về những 

chủ đề nghiệp vụ ngân hàng, bất động sản, điều tra thị trường, tiếp thị sản phẩm, quảng cáo, ý 

tưởng kinh doanh, thư tín thương mại… 

Trang bị cho người học kiến thức về các điểm ngữ pháp nâng cao: cách sử dụng các đại từ, 

động từ, danh từ, phó từ, ...; các cụm từ cố định; các kiểu câu đặc biệt, các loại bổ ngữ… 

Các bài khóa chính, phụ đều đưa ra các tình huống giao tiếp thương mại, cung cấp cho sinh 

viên kiến thức thương mại liên quan, ví dụ mô phỏng giao tiếp thương mại thực tế và ví dụ được 

xây dựng với mục đích giảng luyện. 

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng được những cơ sở lý thuyết cơ bản về 

từ vựng, ngữ âm, chữ Hán, ngữ pháp và các tình huống giao tiếp để làm việc trong môi trường 

kinh thương. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Sử dụng được khoảng 450 từ vựng trong chương trình tiếng 

Hán thương mại, hệ thống từ vựng đã được quy định trong chương 

1.2.16 
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trình thiết kế môn học trọng điểm 3 kỳ của Đại học Kinh tế Tài chính 

Thượng Hải. 

LO2 Hiểu và vận dụng chính xác các điểm ngữ pháp nâng cao được 

quy định trong chương trình. 

1.2.15 

LO3 Phát triển kỹ năng thực hành ngôn ngữ trong môi trường kinh 

thương: nghe, nói, đọc, viết; chú trọng kỹ năng đọc, viết. Đọc, 

viết  được những văn bản về liên hệ ngân hàng, nhà xưởng, quản lý 

nghiệp vụ và dịch vụ, điều tra thị trường, kinh doanh… 

Nắm được các tiến trình công việc xoay quanh một vấn đề 

thương mại,  vận dụng hiệu quả trong lĩnh vực kinh thương;  

Trang bị tri thức văn hóa để nâng cao hiệu quả công việc.  

Hiểu và áp dụng được ngôn ngữ dùng trong công ty và văn 

phòng. Hiểu được các nguyên tắc trong quản trị để áp dụng và hình 

thành kỹ năng làm việc. 

1.2.17;  

1.2.18; 

1.3.1 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
 Phát âm chính xác từ vựng mỗi bài học trong chương 

trình. 

 

LO1.2 

Hiểu và nắm chắc cách dùng của nét nghĩa thông 

dụng đạt trên 90%. Sử dụng chính xác lượng từ mới đã học 

để thực hành giao tiếp thương mại. 

LO2 

LO2.1 
Nắm được các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trong 

mỗi bài học. 

 

LO2.2 

Vận dụng được các điểm ngữ pháp để thực hành 

ngôn ngữ chính xác, hiệu quả. 

 

LO3 
LO3.1 

Đọc: - Đọc hiểu nhiều ngôn bản về ngân hàng, nhà 

xưởng, quản lý nghiệp vụ và dịch vụ, điều tra thị trường, 

kinh doanh, văn hóa công ty… 

 

LO3.2 Viết: Sử dụng các kiểu liên kết văn bản để viết câu.  
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Dùng ngôn ngữ thương mại viết hội thoại, viết đoạn văn: 

giấy thông báo, giấy xác nhận, quảng cáo, thư tín thương 

mại, bảng điều tra thị trường, thư mời, giấy ứng tuyển, 

giấy giới thiệu, thư cảm ơn … 

 

L03.3 

Nghe: Thực hành nghe ngôn ngữ thương mại, nghe 

tập trung từng trọng tâm. Nghe hiểu được nhiều ngôn bản 

thuộc ngôn ngữ thương mại. 

 

LO3.4 

Nói: vận dụng được những câu nói cơ bản trong 

từng tình huống giao tiếp thương mại. 

 Giao tiếp hội thoại xoay quanh một vấn đề với ngữ 

điệu tự nhiên; trọng âm từ, trọng âm câu và ngừng ngắt 

chính xác.  

Hình thành kỹ năng giao tiếp tốt trong hoạt động 

thương mại. 

 

LO3.5 

Nắm được lưu trình xử lý công việc xoay quanh 

một vấn đề cụ thể. 

Vận dụng được những hiểu biết văn hóa trong hoạt 

động giao tiếp thương mại, năng cao hiệu quả công việc. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy định 

của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. Vương Huệ Linh, Chu Hồng, Triệu Lượng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp 

Sản,Giáo Trình tiếng Trung ngoại thương 3, Nxb Dân Trí, 2018.  

 [2]. Bài giảng dưới dạng Slides“ Chuyên đề 4 – Văn bản giao dịch kinh doanh”, ThS. 
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Trần Thị Hương. 

Sách (TLTK) tham khảo:  

               [1]. 张静贤，汉语外贸口语 30 课，北京语言文化大学出版社。 

              [2]. 张黎，商务口语教程，北京语言文化大学出版社， 1999 年。            

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm + tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

NỘI DUNG Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

BÀI 1: 银行业务 

           开户汇款 

生词 

核心句 

主课文：开户汇款 

语言点：S+把+N+V+形容词

结果补语； 

指示代词“这样”； 

连动句； 

综合练习 

 

Thực hành 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用” 

看图说话 

 LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 
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写一份通知 

BÀI 2: 银行业务 

           按揭买房 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

 

生词 

核心句 

主课文： 按揭买房 

名词：以上 

动词：达 

连词：然后 

连词：否则 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用” 

看图说话 

用所给词语完成句子 

写一份收入证明信 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

BÀI 3: 房产与物业 

租金可以再便宜一点儿吗？ 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

核心句 

主课文：租金可以再便宜一

点儿吗？ 

语言点：名词：以内； 

有（一）点儿； 

不能再……了 

综合练习 

LO1, LO2, LO3  6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 
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Thực hành 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用” 

读副课文“贷款买车好处多” 

写一份求租启事 

Bài 4: 房产与物业 

         召开业主大会 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

核心句 

主课文：召开业主大会 

语言点：副词：差点儿 

副词：光 

动词：进行 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用”。 

情景会话。 

写作：小区内道路积水，影

响出行，业主们写信请物业公司经

理修理。 

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 5:  市场调查 

     搞一些促销活动吧 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

核心句 

主课文：搞一些促销活动吧 

语言点：介词：关于 

LO1, LO2, LO3   6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 
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和……不相上下； 

代动词：搞 

在……上做文章 

综合练习 

     Thực hành 

           Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用”。 

综合听力练习。 

写作：写一份产品满意度市

场调查问卷。 

 

Bài 6: 市场调查 

        参加服装交易会？ 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

核心句 

主课文：参加服装交易会？ 

语言点：动词+起来 

动词：超过 

给……的优惠 

综合练习 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

请用学过语言点做 “即学即

用”。 

阅读副课文“市场研究员的一

天” 

写一份邀请函。 

LO1, LO2, LO3  

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 7: 广告策略 Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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       广告策略得怎么样？ 

           

生词 

核心句 

主课文：广告策略得怎么

样？ 

语言点：一是……,二是…… 

副词：毕竟 

特别是 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用”。 

情景会话：展会工作人员向

商人介绍他们的公司及产品，并希

望商人选购他们公司的产品，签下

合同。 

写作：应征涵 

LO1, LO2, LO3,  

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 8: 广告策略 

     无限商机尽在互联网 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

核心句 

主课文：     无限商机尽在互

联网 

语言点：副词：仍然 

介词：随着 

与其……不如 

只不过 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 
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综合练习 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用”。 

看图说话 

写作：推销产品函。 

Bài 9. Bài 9 :市场营销 “顾问

式“营销理念 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

核心句 

主课文：  “顾问式“营销理念 

语言点：给（+名词+动词） 

既然……就 

综合练习 

Thực hành 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用” 

听力 

写作：介绍信 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 10: 市场营销 

       海尔服务美名传 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

生词 

核心句 

主课文：海尔服务美名传 

语言点：刚……就 

比……高出 

原来如此 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 Ôn 

tập) 
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综合练习 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

请用学过语言点做 “即学即

用” 

看图说话 

写作：写一封感谢信 

“Ôn tập các nội dung đã học 

Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi:   3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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22. GIAO THOA VĂN HÓA – CHN2061 

1. Tên học phần: Giao thoa văn hóa.                            Mã học phần: CHN2061 

2. Tên Tiếng Anh:          Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

  1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

  2/ Danh sách giảng viên cùng GD: TS. Trần Truyền Tuấn; ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

  Môn học trước: Không 

  Môn học tiên quyết: Không 

  Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Các khái niệm cơ bản về văn hóa, giao thoa văn hóa. Bản chất của văn hóa, giao thoa 

văn hóa trong quan hệ quốc tế. Các mô thức văn hóa ảnh hưởng đến quan hệ giao lưu. 

 Xung đột văn hóa trong quan hệ quốc tế. Những nguyên nhân xung đột văn hóa; quản 

lý xung đột văn hóa trong giao lưu quốc tế hiện nay. 

 Các bình diện phạm trù về sự tương quan mật thiết giữa văn hóa và giao tiếp như: cấm 

kị, uyển ngữ, tình cảm, thể diện, tư tưởng trung dung, tập tục, ẩm thực, màu sắc, biểu tượng 

loài vật, con số…  

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

LO1 Hiểu được các khái niệm về văn hóa, giao thoa văn hóa, giao tiếp đa văn 

hóa. 

LO2 Hiểu biết về những tương đồng và dị biệt giữa các nhóm xã hội, các tiểu văn 

hóa, các văn hóa tộc người hay các nền văn hóa trong các tương tác cụ thể xét 

theo các bình diện phạm trù. 

LO3 Ứng dụng được giao tiếp đa văn hóa trong các môi trường khác nhau. 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 

chú 
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LO1 

LO1.1 Hiểu được các khái niệm hiện tượng văn hóa, định 

nghĩa văn hóa,  phân loại văn hóa, các yếu tố văn hóa, biểu 

tượng văn hóa. 

LO1.2 Hiểu được giao tiếp đa văn hóa, định nghĩa giao tiếp 

đa văn hóa, vị trí của giao thoa văn hóa, đặc trưng của giao 

thoa văn hóa, tầm quan trọng của việc nắm vững giao tiếp 

đa văn hóa. 

 

 

LO2 

LO2.1 Nâng cao nhận thức về những tương đồng và dị biệt 

trong các ẩn tàng văn hóa như giá trị, quan niệm, đức tin, 

phong tục, tập quán, tư tưởng, cấm kị, màu sắc, ẩm thực, 

truyền thống… 

LO2.2 Giúp người tham gia vào các hoạt động giao thoa văn 

hóa nâng cao được độ nhạy cảm, tránh được tính cố chấp, 

định kiến, khuôn mẫu hóa, mặc cảm tự ti, tự tôn; tạo ra tính 

phù hợp trong các hoạt động giao thoa văn hóa. 

 

LO3 

LO3.1 Phát triển các phẩm chất cần có trong giao thoa văn 

hóa để tăng cường tính tương tác và hợp tác. 

LO3.2 Nâng cao trình độ thực hành tiếng trong giao tiếp 

đa văn hóa. 
 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện: 

Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy 

định của nhà Trường).  

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  

[1]. 杨德峰，《汉语与文化交际》，北京大学出版社，1999 年 
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[2].祖晓梅，《跨文化交际》，外语教学与研究出版社，2015 年。 

Sách (TLTK) tham khảo:  

[1].程裕祯，《中国文化要略》，国家对外汉语教师资格考试用书，1997 年 

[2]. 贾玉新，跨文化交际学，上海外语教育出版社, 2000. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: trắc nghiệm + tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng

第一课: 文化简介与跨文化交际 

1 文化简介 

文化现象 

文化定义 

文化的分类 

文化要素分为 

文化符号 

2. 跨文化交际 

     - 跨文化交际的定义 

     - 跨文化地位 

-  跨文化特征 

- 为什么要学习跨文化交际 

Thực hành 

Yêu cầu: 

 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO2.1, CLO2.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 
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你了解中国符号有哪些? 

你了解越南符号有哪些? 

为什么要了解跨文化交际? 

 

第二课：  忌讳与委婉 

1. 忌讳 

      -古代的忌讳 

      - 现代的忌讳 

2. 委婉语 

有关性行为、排泄以及人体某些部位的委婉

语。 

身体缺陷委婉语 

“死亡”的委婉语 

某些不良社会现象的委婉说法 

关于行业职务的委婉表达 

日常生活中其他委婉语 

Thực hành 

Yêu cầu: 

中国忌讳的根源是什么? 

谈一谈越中忌讳的异同? 

谈谈越中委婉说法的异同？ 

 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO3.1, CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 

第三课：人情和面子 

1. 人情 

关系网 

分类 

情感性的关系 

工具性关系 

混合性关系 

人际关系的体现 

 

CLO2.1, CLO2.2, 

CLO3.1, CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 
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2.面子 

Thực hành 

Yêu cầu: 

关于社交活动西方人讲究什么? 东方人讲究

什么？ 

中国人讲究面子吗？越南人怎么样？ 

找出与 “面子”有关的词语。 

 

第四课：汉语中的 “中庸”思想 

1.中庸思想 

2.中庸思想的来源 

3.中庸思想在汉语中的表现 

词汇 

俗语 

表达 

Thực hành 

Yêu cầu: 

汉族在日常生活和处理事交往中，一个突出

的思想就是 什么？ 

孔子把中庸视为什么？ 

汉语中哪个方面体现中庸思想的？ 

 

 

 

CLO1.1,CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 

 

第五课：奇妙的数字 

1.中国人对数字的观念 

“九”\“六”\“四”\“ 偶数”\“八”\“十”\“十二” 

“十三”\“七十三、八十四”\“二百五” 

 Thực hành 

           Yêu cầu: 

数字的文化含义一般以什么方式做依据？ 

吉利的数字有哪些？ 

不吉利的数字有哪些？ 

 

 

 

CLO1.1,CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 
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第六课：中国人心目中的五颜六色 

1. 颜色的含义 

2.颜色 

黄色 

红色 

紫色 

黑色 

白色 

绿色 

Thực hành 

       Yêu cầu:  

以黄色为代表，谈一下中国人和越南人

对黄色的看法 

以红色为代表，谈一下中国人和越南人

对红色的看法在汉语中哪种颜色含有贬义？ 

 

 

 

CLO1.1,CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 

 

第七课：生活礼节 

- 仪态礼\ -.赠与礼\  - 待人接客礼\  - 拜访礼 

Thực hành 

Yêu cầu: 

为什么中国人待人接客要有礼？ 

中国人送礼物讲究什么？ 

浅谈一下中国人与越南人过春节的礼

节。 

 

 

 

CLO1.1,CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 
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第八课：倒霉的狗及其他 

关于猫\关于猪\关于牛\关于马\关于鸡\关于龙 

Thực hành: 

汉语中的“牛”与越语中的“牛”有什么

异同？ 

浅谈一下中国人心目中的龙和越南人心目中

的龙。 

浅谈一下中国人心目中的狗和越南人心目中

的狗。 

 

 

 

CLO1.1,CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 

 

第九课：民俗与汉语 

饮食民俗\节日风俗\婚姻风俗 

Thực hành 

Yêu cầu: 

在中国人家吃饭的时候要注意什么？ 

沿海地区在饮食方面有什么禁忌？ 

谈一谈中国春节的习俗，与越南的春节有什

么异同？ 

 

 

 

CLO1.1,CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

 

 

6 tiết (2 LT + 

3 TH +1 

Review) 

 

第十课：饮食与汉语 

食物与吃有关的动作味道 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

在汉语中常常利用食物的外部形状或事物自

身的属性来比喻什么？    谈一谈中国八大菜系：

川菜、鲁菜、奥菜、淮扬菜、湘菜、浙菜、闽

菜、徽菜的特征。试比较“香”在汉语中和越语中

的异同。 

Ôn tập 

 

CLO1.1,CLO2.1, 

CLO2.2, CLO3.1, 

CLO3.2 

 

3 tiết 

( 2LT+1 Ôn 

tập) 

Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm + tự luận 3 TIẾT  
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14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

15.Ngày phê duyệt: ……………………………………………………………… 

16. Cấp phê duyệt:…………………………………………………………………  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 



222 
 

23. TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI – CHN2071  

1. Tên học phần:   Tiếng Trung thương mại.      Mã học 

phần: CHN2071 

2. Tên Tiếng Anh:        Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: TS. Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị  Hương 

               ThS. Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

 Mô tả lưu loát, trôi chảy các quy trình nghiệp vụ ngoại thương bằng tiếng Hán chuyên 

ngành. 

Tóm tắt các  chứng từ (tiếng Hán và tiếng Việt) trong ngoại thương.  

Sử dụng câu và lối diễn đạt thường dùng trong những tình huống giao tiếp trong kinh doanh 

như gặp mặt, trả lời điện thoại,  mời và chấp nhận lời mời, sắp xếp cuộc hẹn, đưa ra lời khuyên, 

đi ăn ở ngoài, kiểm tra thông tin, đưa ra lời đề nghị lịch sự, đưa ra phàn nàn và cách để đối phó 

với những phàn nàn từ khách hàng, v.v ; 

Phân biệt và viết được các thể loại văn viết khác nhau như thư điện tử, bản mô tả công việc, 

trang web, thư xin việc, thư mời, bản câu hỏi khảo sát, thư phàn nàn ; 

Nhận biết được các tình huống trong kinh doanh liên quan đến chủ đề môi trường kinh 

doanh, bán hàng, nhận thức về văn hóa, hội trợ thương mại, quảng cáo, nghiên cứu thị trường và 

giao tiếp với mọi người ; 

Xác định và phân loại được ngữ nghĩa của các thuật ngữ trong kinh thương ; 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Hiểu được từ vựng tiếng Trung về kinh doanh như: từ vựng 

quản trị kinh doanh, từ vựng liên quan đến kĩ năng giao tiếp với 

1.2.1.6 
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khách hàng, buôn bán. 

LO2 Đọc được các văn bản giao dịch kinh doanh; áp dụng được các 

thuật ngữ kinh doanh và mô phỏng các tình huống kinh thương. 

1.2.1.7 

LO3 Viết những bài văn ứng dụng thông thường. Diễn đạt và sắp 

xếp ý tưởng theo phong cách viết của người Trung Quốc. Có thể 

phác thảo những hợp đồng giao dịch thương mại đơn giản. 

1.2.1.8 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 Áp dụng được từ vựng quản trị kinh doanh.  

LO1.2 
Áp dụng được từ vựng liên quan đến kĩ năng giao tiếp 

với khách hàng. 

 

LO1.3 
Áp dụng được từ vựng quản trị kinh doanh, từ vựng 

liên quan đến buôn bán. 

 

LO2 

LO2.1 
Hiểu được các nguyên tắc trong quản trị để áp dụng và 

hình thành kỹ năng làm việc. 

 

LO2.2 
Áp dụng được các thuật ngữ kinh doanh và mô phỏng 

các tình huống kinh thương. 

 

LO3 LO3.1 

Diễn đạt và sắp xếp ý tưởng theo phong cách viết của 

người Trung Quốc. Có thể phác thảo những hợp đồng giao 

dịch thương mại đơn giản. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo quy định 

của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong giờ 

học.  

10. Tài liệu học tập  

Sách, giáo trình chính:  
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 [1]. 罗陈霞,  朱 彤 编著: <<经贸汉语高级教程>>外语教学与研究出本社 

2. Tài liệu tham khảo 

 (TLTK) tham khảo:  

  [2]. 刘询主编：《对外汉语教育引论》北京语言文化大学出版社,  2000  

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 

15 buổi học) 

 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

Bài 1: 经济学家眼中的“好人”

和“坏人” 

经济学家眼中的“好人”和“坏

人” 

生词 

专有名词 

注释 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

-根据课文判断下面句子的对

错 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

- 选词填空 

 LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 2: 中国的就业空间有多大 Dự kiến các CĐR được Thời lượng 
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 thực hiện sau khi kết thúc ND  

中国的就业空间有多大 

生词 

专有名词 

注释 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

-根据课文选择正确答案 

- 根据课文解释下面句子中画

线部分的意思 

-给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 3: 高速发展的中国保险业 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

高速发展的中国保险业 

生词 

专有名词 

注释 

Thực hành 

    Yêu cầu: 

-根据课文判断下面句子的对

错 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

- 选词填空 

LO1, LO2, LO3  6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 4: 中国居民消费升级明显

加快 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

中国居民消费升级明显加快 

生词 

 LO1, LO2, LO3 6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 
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注释 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

--根据课文判断下面句子的对

错 

- 根据课文解释下面句子中画

线部分的意思 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

Bài 5:  餐饮业发展驶入快行

道 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

餐饮业发展驶入快行道 

生词 

专有名词 

注释 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

- 根据课文选择正确答案 

- 根据课文解释下面句子中画

线部分的意思 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

LO1, LO2, LO3   6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 6: 传统企业与电子商务 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

传统企业与电子商务 

生词 

专有名词 

注释 

Thực hành 

LO1, LO2, LO3  

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 
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Yêu cầu:  

--根据课文判断下面句子的对

错 

- 根据课文解释下面句子中画

线部分的意思 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

Bài 7: 入世了，农业怎么办 

           

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

入世了，农业怎么办 

生词 

注释 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

--根据课文判断下面句子的对

错 

- 根据课文解释下面句子中画

线部分的意思 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

LO1, LO2, LO3,  

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 8: 空调业路在何方 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

空调业路在何方 

生词 

注释 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

--根据课文判断下面句子的对

错 

- 根据课文解释下面句子中画

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 



228 
 

线部分的意思 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

Bài 9: 时势造《英雄》《英

雄）造时势 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

时势造《英雄》《英雄）造

时势 

生词 

注释 

Thực hành 

      Yêu cầu: 

--根据课文选择正确答案 

- 根据课文解释下面句子中画

线部分的意思 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

LO1, LO2, LO3 

 

6 tiết (2 LT + 3 TH 

+1 Review) 

Bài 10:  入世后的中国零售业 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc ND 

Thời lượng 

入世后的中国零售业 

生词 

注释 

Thực hành 

     Yêu cầu: 

--根据课文选择正确答案 

- 根据课文解释下面句子中画

线部分的意思 

- 给下列句子中画线的部分选

择合适的义项 

Ôn tập các nội dung đã học 

LO1, LO2, LO3 

 

3 tiết ( 2LT+1 Ôn 

tập) 
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Thi kết thúc học phần  Thời lượng 

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận  3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường. 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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24. THỰC HÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH CHUYÊN LUẬN KINH TẾ - 
CHN2081 

1. Tên học phần: Thực hành biên phiên dịch chuyên luận kinh tế  

  Mã học phần: CHN2081 

2. Tên Tiếng Anh:       Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: TS Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

          ThS: Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc nhóm môn học xu hướng nghề nghiệp của ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc. Học phần có 10 Nội dung cho 45 giờ học tại lớp và 90 giờ tự học, người học sẽ 

được tiếp cận với những khối kiến thức về lý thuyết cơ bản của chuyên ngành dịch thuật 

và áp dụng vào thực hành biên, phiên dịch chuyên luận kinh tế. Thông qua học phần này 

người học được trang bị kỹ năng biên phiên dịch chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực 

Kinh tế giúp người học có bước tiếp cận cơ bản với ngành nghề trong tương lại. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

LO1 Những kiến thức về đạo đức dịch thuật, kỹ năng trong dịch thuật bao 

gồm dịch nói và dịch văn bản . 

LO 2 Khối từ vựng và kết cấu câu, mẫu văn bản trong các ngành nghể liên 

quan đến công việc của người học trong tương lại. 

LO 3 Văn hóa dịch thuật trong lĩnh vực kinh tế, các kiến thức luật pháp trong 

kinh tế để giải quyết công việc dịch thuật một cách hiệu quả. 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú

 

LO1 

LO1.1 Hiểu và nắm vững những nguyên tắc trong 

dịch thuật,đạo đức dịch thuật  

 

LO1.2 Hiểu và nắm vững và các kỹ năng nâng cao 

chất lượng bản dịch. 

 

LO2 

 

LO2.1 

Dịch được những văn bản nói và văn bản viết 

trong lĩnh vực Kinh tế như: Hợp đồng thương mại, 

văn bản Ghi nhớ, thủ tục hành chính…trong lĩnh 

vực kinh doanh thương mại ở trình độ cao cấp. 

 

LO3 

LO3.1 Nắm vững khối lượng từ 200-350 từ vựng mới 

chuyên dùng trong lĩnh vực kinh tế thương mại. 

 

LO3.2 Vận dụng kiến thức thực hành dịch thuật đã 

học để tiến hành công việc dịch thuật cũng như 

soạn thảo các văn bản trong công việc liên quan đến 

mãng kinh tế. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 

quy định của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

1. Giáo trình chính  

[1]. Tập bài giảng “Thực hành biên phiên dịch chuyên luận Kinh tế”-TS Phan 

Phương Thanh 
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2. Tài liệu tham khảo  

[1]. 梁远编著<<实用汉越互译技巧>>民族出版社 

[2]. 罗陈霞,朱 彤 编著: <<经贸汉语高级教程>>外语教学与研究出版社 

[3].<<商务口语教程>>北京语言文化大学出本社 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết)  
 

 
NỘI DUNG 

Nội dung CĐR dự 
kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 
Thời lượng 

Bài 1: Kỹ năng cơ bản trong dịch thuật 
văn bản viết và dịch văn nói 

-口译、笔译翻译理论基础 

-口译、笔译翻译技巧 

-口译、笔译翻译手法与注意事项； 

-翻译实现 

LO1.1 
LO1.2 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 

Bài 2: Kinh tế đối ngoại 对外经济 

1.中国对外经济法 

2.越南对外经济法 

3.中越经济概况 

4.中越对外经济相关文件翻译 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 

Bài 3: Các vấn đề về Doanh nghiệp 公司、

企业 

微小型企业介绍 

公司、企业、集团、有限公司了解 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 
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公司章程翻译 

公司执照翻译 

汉越互译 

Bài 4: Ngân hàng, tiền tệ, bảo hiểm 

银行、金融、保险 

银行章程与业务翻译 

金融翻译 

各种保险 

保险业务、保险法翻译 

LO1.1,LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 

Bài 5: Thuế, hải quan 税、海关 

中国关税法了解 

越南关税法了解 

中国海关 

越南海关 

货物进出口 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 

Bài 6: Đàm phán 商谈 

商谈步骤与手段 

经济谈判技巧 

买卖谈判翻译 

谈判视频翻译 

谈判实现 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 

Bài 7: Các loại hợp đồng 

合同、合约 

合同合约区分 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 
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各种民事合同模板及翻译实现 

Bài 8: Luật đầu từ Trung Quốc 中国

投资法 

企业 

微小型企业介绍 

公司、企业、集团、有限公司了解 

公司章程翻译 

公司执照翻译 

汉越互译 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 

Bài 9: Luật đầu tư Việt Nam 越南投资法

企业 

微小型企业介绍 

公司、企业、集团、有限公司了解 

公司章程翻译 

公司执照翻译 

汉越互译 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

6 tiết (2 
LT + 3 TH +1 
Review) 

Bài 10: Ôn tập 

越南投资法企业 

商谈步骤与手段 

银行、金融、保险 

中国对外经济法 

LO2.1 
LO3.1, LO3.1 

3 tiết (2 
LT + 1 Review) 

Thi kết thúc học phần: Tự luận  3 tiết 
14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:   

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
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Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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25. Chuyên đề 5-THỰC HÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH HỢP ĐỒNG THƯƠNG 
MẠI – SCN3951 

1. Tên học phần: Thực hành biên phiên dịch Hợp đồng thương mại  

  Mã học phần: CHN2091 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03 

   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: TS Phan Phương Thanh 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

          ThS: Nguyễn Thiên Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần thuộc nhóm môn học xu hướng nghề nghiệp của ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc. Học phần có 7 Nội dung cho 45 giờ học tại lớp và 90 giờ tự học, người học sẽ 

được tiếp cận với những khối kiến thức về lý thuyết cơ bản của chuyên ngành dịch thuật 

và áp dụng vào thực hành biên, phiên dịch trong lĩnh vực Hợp đồng, giao kết, khế ước…. 

Thông qua học phần này người học được trang bị kỹ năng biên phiên dịch chuyên ngành 

liên quan đến lĩnh vực hợp đồng dân sự giúp người học có bước tiếp cận cơ bản với ngành 

nghề trong tương lại. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

LO1 Những kiến thức về đạo đức dịch thuật, kỹ năng trong dịch thuật bao 

gồm dịch nói và dịch văn bản . 

LO 2 Khối từ vựng và kết cấu câu, mẫu văn bản trong các ngành nghể liên 

quan đến các văn bản luật, hợp đồng,giao kèo,khế ước …phục vụ cho công 
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việc của người học trong tương lại. 

LO 3 Các quy tắc, quy cách văn bản hợp đồng dân sự, văn phong và những 

căn cứ luật Trung Quốc, Việt Nam và Quốc tế áp dụng cho hợp đồng thương 

mại. 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 

 

LO1 

LO1.1 Hiểu và nắm vững những nguyên tắc trong 

dịch thuật 

 

LO1.2 Đạo đức dịch thuật và các kỹ năng nâng cao 

chất lượng bản dịch. 

 

LO2 

LO2.1 Dịch được những văn bản nói và văn bản viết 

trong lĩnh vực Hợp đồng thương mại, văn bản Ghi 

nhớ, thủ tục hành chính…trong lĩnh vực kinh doanh 

thương mại ở trình độ cao cấp. 

 

LO1.2 Nắm vững khối lượng từ 200-350 từ vựng mới 

chuyên dùng trong lĩnh vực hợp đồng thương mại và 

luật kinh tế. 

 

LO3 

LO3.1 Vận dụng kiến thức thực hành dịch thuật đã 

học để tiến hành công việc dịch thuật các loại hợp 

đồng kinh tế hợp đồng giao dịch dân sự Việt-Trung, 

Trung-Việt. 

 

 
LO3.2 Vận dụng kiến thức thực hành dịch thuật đã 

học để  soạn thảo các loại hợp đồng kinh tế. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải thực hiện: 

Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 
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quy định của nhà Trường). 

Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  

Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 

trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

1. Giáo trình chính  

[1]. Tập bài giảng “Thực hành biên phiên dịch Hợp đồng thương mại”-TS Phan 

Phương Thanh 

2. Tài liệu tham khảo  

[1]. 梁远编著<<实用汉越互译技巧>>民族出版社 

[2]. 罗陈霞,朱 彤 编著: <<经贸汉语高级教程>>外语教学与研究出版社 

[3].<<商务口语教程>>北京语言文化大学出本社 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết)  

NỘI DUNG Nội dung CĐR dự 

kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

Bải1: Kỹ năng cơ bản trong dịch thuật 

văn bản Hợp đồng Thương mại Việt-

Trung, Trung-Việt 中越贸易合同翻译技

巧 

1.翻译理论基础 

LO1.1, LO2.1 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 
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2.翻译手法 

3.翻译要求 

4.中越合同书规范 

5.合同翻译技巧 

Bài 2: Biên phiên dịch Hợp đồng vay vốn 

Ngân hàng 银行贷款合同翻译 

1.银行业务了解 

2.银行贷款 

3.各种贷款条例 

5.贷款合同样板 

6.中越贷款合同翻译 

LO2.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 

Bài 3: Biên phiên dịch Hợp đồng mua bán 

nhà đất 房产购买合同翻译 

1.房产买卖法律法规 

2.房产合同样本 

3.越南房产合同买卖翻译 

4.中国房产合同买卖翻译 

5．合同撰写 

LO2.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 

Bài 4: Biên phiên dịch Hợp đồng mua bảo 

hiểm 保险合同翻译 

1.各种保险法律法规 

LO2.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 



240 
 

2. 各种保险合同样本 

3. 各种保险合同买卖翻译 

4. 各种保险合同买卖翻译 

5．保险合同撰写 

Bài 5: Biên phiên dịch Hợp đồng thuê/cho 

thuê tài sản 财产出租合同翻译 

1. 财产出租合同法律法规 

2. 财产出租合同样本 

3.越南财产出租合翻译 

4.中国财产出租合翻译 

5．出租合同撰写 

LO2.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 

Bài 6: Biên phiên dịch Hợp đồng lao động

劳动合同翻译 

1. 劳动法律法规 

2. 劳动合同样本 

3.越南劳动合同翻译 

4.中国劳动合同翻译 

5．劳动合同撰写 

LO2.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 

Bài 7: Biên phiên dịch Hợp đồng Ủy thác, 

kế thừa 委托、继承合同翻译 

1.委托、继承法律法规 

LO2.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 



241 
 

2.委托、继承相关手续 

3. 委托、继承合同样本 

4.越南委托、继承合同翻译 

5. 中国委托、继承合同翻译 

6. 委托、继承合同撰写 

Bài 8: Biên phiên dịch Hợp đồng kế thừa

继承合同翻译 

1.越南委托、继承合同翻译 

2. 中国委托、继承合同翻译 

3.委托、继承合同撰写 

LO2.1, LO1.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 

Bài 9: Biên phiên dịch Hợp đồng Ủy 

quyền 授权合同翻译 

1.越南授权合同翻译 

2. 授权合同翻译 

3. 授权合同撰写 

LO1.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT 

+ 3 TH +1 

Review) 

Bài 10: 复习 

复习所学合同翻译 

各种合同合约回顾 

翻译实现 

LO1.1, LO1.2 

LO2.1, LO2.2 

LO3.1, LO3.2 

3tiết (1 LT 

+ 3 TH) 

Thi kết thúc học phần: Tự luận  3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 

Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 

trường. 
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15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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26. SCN3961 Chuyên để (6)  Tiếng Trung Du lịch  

1. Tên học phần:  Tiếng Trung Du lịch  Mã học phần: SCN3961 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thiên Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Thị Hương 

             TS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: :    

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Tiếng trung du lịch là môn học giới thiệu các cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng của 

Việt Nam và Trung Quốc. Cấu trúc của từng bài được sắp xếp khoa học bao gồm các 

kiến thức tổng hợp, chú trọng nâng cao kỹ năng nghe, đọc hiểu lý giải, hoàn thiện các kỹ 

năng thực hành tiếng cho sinh viên. Ngoài ra bài học còn được trang bị các thiết bị hỗ trợ 

như các băng hình giới thiệu cảnh quan kèm, lời hướng dẫn của các hướng dẫn viên giới 

thiệu các cảnh quan được đề cập tới trong bài học. Hình thức và nội dung bài tập phong 

phú, đa dạng giúp sinh viên kiểm tra lại kiến thức bản thân một cách hiệu quả nhất. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

LO1 Hiểu và vận dụng một lượng từ vựng cơ bản theo các chủ đề để giao tiếp 

và đọc hiểu nội dung đoạn văn. Phân biệt được cách sử dụng từ, từ đồng 

âm, đồng nghĩa, cận nghĩa . 

LO 2 Hiểu và sử dụng chính xác các kết cấu kết cấu câu, câu phức, kết cấu 
động tân ... trong tiếng Hán. 
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LO 3 Đọc hiểu nội dung đoạn văn ngắn một cách chính xác và nhanh chóng, 

có khả năng sử dụng kiến thức đã học để giao tiếp, cũng như biểu đạt 

được ý kiến, thái độ của mình. Rèn luyện kỹ năng đọc nhanh và phán 

đoán chính xác thông tin trong đoạn văn. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 Ghi nhớ: Các từ và cấu trúc của bài thuyết minh, các 

kỹ xảo trong thuyết minh du lịch. 

2.1.1 

LO1.2 Hiểu biết: Những kiến thức và hình thức sử dụng từ 

ngữ, lời văn trong thuyết minh du lịch. 

2.1.2 

LO2 

LO2.1 Sử dụng thành thạo các từ và mẫu câu, mẫu thuyết 

trình cảnh điểm, di tích lịch sử đã đề cập đến trong 

bài học. 

2.1.2 

 

LO2.2 Phát âm chính xác, hiểu nghĩa của từ trong từng ngữ 

cảnh cụ thể và nhận diện mặt chữ của từ vựng. 

3.1.3 

LO3 

LO3.1 Vận dụng: Bài học vào thực tế cho công việc hướng 

dẫn du lịch. 

3.1.2 

LO3.2 Sử dụng: lượng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã 

học để thuyết trình các chủ để trong du lịch. 

1.1.3 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 
quy định của nhà Trường) 
- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (80%) 
- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 
trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  
[1]. Bài giảng “Tiếng Trung du lịch.”, TS. Trần Truyền Tuấn -Khoa Ngoại ngữ-DL. 
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⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

[1].Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục，《旅行用的汉语》，NXB Tổng hợp 

TP.HCM 

[2]. Trần Minh Dũng, Bảo Anh, 360 câu đàm thoại tiếng Hoa du lịch, NXB Thanh Niên, 

2003: 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh 

viên:  

 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

NỘI DUNG 
Nội dung CĐR dự 
kiến sau khi hoàn 

thành nội dung 

Thời lượng 

第一单元：导游汉语语言的表达技巧 

- 生词 

- “一......就......” 

- 动词作定语 

- “一点也不” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 把下面的词组成句子: 

- 读后回答问题: 

- 读后根据课文写一篇短文章: 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1 

 6 tiết (2 LT + 3 
TH +1 Review) 

第一单元：导游汉语语言的表达技巧生

词 (2) 

 6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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- 不是……而是 

- 给……带来…… 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 读后表达: 

- 读后表达: 

- 请说说你去自助餐厅吃东西的经

历？ 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1 

第二单元：越南世界文化遗产讲解技巧

(1) 

- “不但……，也/还……” 

- “那/这 ＋量词＋地点”  

- “动＋过”的语法点 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 请找出合适的下句: 

- 填出适当的量词: 

- 选词填空: 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第二单元：越南世界文化遗产讲解技巧

(2) 

- 生词 

- “又 ……又……” 

- “什么也不”  

- “动词＋得不得了” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 选词填空: 

- 请找出合适的下句: 

- 说说你学习汉语的情况？ 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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第三单元：越南有名景观讲解技巧生词 

(1) 

- 用“更”和“ ”进行比较 

- “动词＋完”的语法点 

- “想”“记得”“记住”的区别 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

- 用所给的词语组词: 

- 用“更”，“ ”，“记得”，“记住”，

“完”填空: 

- 请找出合适的下句:  

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1, LO3.1 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第三单元：越南有名景观讲解技巧生词 

(2) 

- 生词 

- 比较句 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

- 用“不如”改写下面的句子: 

- 用“没有”改写下面的句子: 

- 判断正误: 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1, 
LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第四单元：旅游车上讲解技巧 (1) 

- “地”的用法 

- “一年比一年”的意思 

- “多、少”作状语 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 用所给的词语模仿造句: 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1, 

LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 
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第四单元：旅游车上讲解技巧 (2) 

- 生词 

- “把”字句 

- “得”的用法 

- “连……,也/都/还” 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 用所给的词语造“把”字句: 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1, 
LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五单元：实地讲解 (1) 

- 生词 

- “着”的用法 

- “除了......以外，也/还/都” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 用动词加“着”填空: 

- 请找出合适的下句: 

- 判断正误: 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1, 
LO3.1, LO3.2 

6 tiết (2 LT + 3 

TH +1 Review) 

第五单元：实地讲解 (2 

- 生词 

- “一边 ……一边……” 

- “就” 和“才”的用法 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 用“一边 ……  一边 ……”把各词

组连成句子: 

- 用“就” 和“才”填空: 

- 判断正误: 

 

LO1.1 , LO1.2, 
LO2.1, LO2.1, 
LO3.1, LO3.2 

3 tiết (2LT + 1 

Ôn tập) 
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Thi kết thúc học phần Vấn đáp 3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 
- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 
trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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27. SCN3971- Chuyên đề (7) Tiếng Trung Lễ tân  

1. Tên học phần Chuyên đề (7) Tiếng Trung Lễ tân   Mã học phần: SCN3971 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  
  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

             TS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước:       Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học này giúp sinh viên biết về các cách thức giao tiếp và xử lý với khách hàng tại khách sạn trong 

các tình huống như: Đặt phòng, đón tiếp, đổi tiền, các dịch vụ tại khách sạn, lời than phiền của khách, 

thanh toán, tiễn khách,…7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

LO1 Hiểu và vận dụng một lượng từ vựng cơ bản theo các chủ đề để giao tiếp 

tiếng Trung trong nghiệp vụ lễ tân.  

LO 2 Hiểu và sử dụng chính xác các kết cấu kết cấu câu, câu phức, kết cấu động 
tân ... trong tiếng Trung Lễ tân. 

LO 3 Vận dụng kiến thức đã học để giao tiếp, cũng như biểu đạt được ý kiến, 

thái độ của mình trong nghiệp vụ lễ tân. Hình thành kỹ năng giao tiếp và 

xử lý tình huống một cách chính xác. 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 
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Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 

CLO1 

CLO1.1 Ghi nhớ: Các từ và cấu trúc ngữ pháp, văn phong, 

từ vựng liên quan đến lĩnh vực tiêng Trung trong 

nghiệp vụ lễ tân 

 

CLO1.1 Nắm vững: và biết cách sử dụng các cấu trúc ngữ 

pháp xuất hiện trong bài. 

 

CLO2 

CLO2.1 Sử dụng thành thạo các từ và mẫu câu, mẫu văn 

bản, trong nghiệp vụ đã đề cập đến trong bài học. 

 

 

CLO2.2 Nắm được: cách cấu tạo và sử dụng các loại từ 

vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình 

thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu 

tạo từ. 

 

CLO3 

CLO3.1 Vận dụng: Bài học vào thực tế cho công việc 

thực tế.  

 

CLO3.2 Ứng dụng:  Kiến thức học một cách linh hoạt và 

để giải quyết các công việc liên quan đến ngành 

nghể của mình. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 
quy định của nhà Trường) 
- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (80%) 
- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 
trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  
[1]. Bài giảng “Tiếng Trung Lễ Tân.”, TS. Phan Phương Thanh -Khoa Ngoại ngữ-DL. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  
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[1]. Nguyễn Thiện Chí, Thanh Hương，Đàm thoại tiếng Hoa trong Khách sạn nhà 

hàng，NXB Tổng hợp Thành phố HCM，2003 năm 

[2]. Trần Trường Minh, Nguyễn Thị Thanh Liêm biên dịch, Giáo trình Hán ngữ quyển 

1, NXB Văn hóa Thông tin, 2010: 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
 Điểm quá trình: 50%  
- Thái độ: 10% 
- Lí thuyết: 20% 
- Thực hành: 20%) 
 Điểm thi kết thúc: 50%    (Hình thức thi: Vấn đáp) 
12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

Nội dung 

Dự kiến các CĐR 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND

Thời lượng 

第一课：了解酒店宾馆 Tìm hiểu về 

khách sạn 

生词 

- “一......就......” 

- 动词作定语 

- “一点也不” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 把下面的词组成句子: 

- 读后回答问题: 

- 读后根据课文写一篇短文章: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

第二课：迎接 Đón khách 

- 不是……而是 

- 给……带来…… 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 
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- 读后表达: 

- 读后表达: 

- 请说说你去自助餐厅吃东西的经

历？ 

第三课：前台 Tại bàn tiếp tân  

“不但……，也/还……” 

- “那/这 ＋量词＋地点”  

- “动＋过”的语法点 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 请找出合适的下句: 

- 填出适当的量词: 

- 选词填空: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

第四课：订票业务 Dịch vụ đặt vé 

- 生词 

- “又 ……又……” 

- “什么也不”  

- “动词＋得不得了” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 选词填空: 

- 请找出合适的下句: 

- 说说你学习汉语的情况？ 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

第五课：咨询人员 Nhân viên tổng đài 

- 用“更”和“ ”进行比较 

- “动词＋完”的语法点 

- “想”“记得”“记住”的区别 

Thực hành 

 Yêu cầu: 

- 用所给的词语组词: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 
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- 用“更”，“ ”，“记得”，“记

住”，“完”填空: 

- 请找出合适的下句:  
第六课：解决难题 Giải quyết khó khăn 

- 生词 

- 比较句 

Thực hành 

  Yêu cầu:  

- 用“不如”改写下面的句子: 

- 用“没有”改写下面的句子: 

- 判断正误: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

第七课：结账 Thanh toán 

-  “地”的用法 

- “一年比一年”的意思 

- “多、少”作状语 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 用所给的词语模仿造句: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

第八课：房间清洁 Dịch vụ dọn phòng 

- 生词 

- “把”字句 

- “得”的用法 

- “连……,也/都/还” 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 排序组句，并加上标点: 

- 用所给的词语造“把”字句: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 
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第九课：洗衣业务 Dịch vụ giặt ủi 

- 生词 

- “着”的用法 

- “除了......以外，也/还/都” 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 用动词加“着”填空: 

- 请找出合适的下句: 

- 判断正误: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 
LO3.1, LO3.2 

 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

第十课：购物店 Cửa hàng quà lưu 

niệm 

- 生词 

- “一边 ……一边……” 

- “就” 和“才”的用法 

Ôn tập các nội dung đã học 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- 用“一边 ……  一边 ……”把各词

组连成句子: 

- 用“就” 和“才”填空: 

- 判断正误: 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 
LO3.1, LO3.2 

 

3 tiết (2 LT+1 ôn 
tập) 

Thi kết thúc học phần Vấn đáp 3 tiết  

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 
- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 
trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 
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17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

Người cập nhật 

 

 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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28. CHN2091- Trend (4) Kinh tế văn hóa xã hội Đài Loan  

 

1. Tên học phần：Trend (4) Kinh tế văn hóa xã hội Đài Loan   

  Mã học phần: CHN2091 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính:         TS. Phan Phương Thanh  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

                       ThS. Trần Thị Hương 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước:       Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Chương trình Văn hóa Đài Loan trong học phần này được thiết kế theo cách tiếp cận 
nâng cao dần từ những kiến thức tổng quan cơ bản, giúp sinh viên có thể dễ dàng nắm 
bắt được các kiến thức về đất nước và văn hóa Đài Loan. Chương trình nhằm cung cấp 
cho sinh viên các nội dung sau: 

- Tổng quan về Đài Loan 
- Lịch sử Đài Loan 
- Các đặc điểm kinh tế, chính trị, giáo dục của Đài Loan 
- Chế chính trị của Đài Loan 
- Các nét đặc trưng khác về văn hóa, lối sống,... của người Đài Loan 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

LO 1 Hiểu và ghi nhớ các vấn đề được để cập tới trong học phần liên 

quan đến văn hóa, xã hội, con người, phong tục tập quán….của Đài 

Loan để giao tiếp cũng như xử lý công việc liên quan đến công việc.
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LO 2 Vận dụng các kiến thức được học để áp dụng vào công việc một 
cách phù hợp và có hiệu quả cao. 

LO 3 Đọc hiểu nội dung đoạn văn ngắn một cách chính xác và nhanh 

chóng, có khả năng sử dụng kiến thức đã học để giao tiếp, cũng như 

biểu đạt được ý kiến, thái độ của mình. Rèn luyện kỹ năng đọc 

nhanh và phán đoán chính xác thông tin trong đoạn văn. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học 

có thể:) 

Ghi chú 

CLO1 

 

CLO1.1 

Ghi nhớ : thông tin về lịch sử, văn hoá, địa 
lý, chính trị, giáo dục và nghệ thuật của văn 
hoá Đài Loan, tạo nền tảng kiến thức rất hữu 
ích.  

 

 

CLO1.1 

Hiểu những thông tin về lịch sử, văn hoá, 
địa lý, chính trị, giáo dục và nghệ thuật của 
văn hoá Đài Loan, tạo nền tảng kiến thức rất 
hữu ích. 

 

CLO2 

 

CLO2.1 

So sánh những điểm khác biệt giữa 2 nền 
văn hoá: Đài Loan và Việt Nam. Từ đó có khả 
năng ứng xử phù hợp trong mọi tình huống. 

 

 

CLO2.2 Có khả năng ứng xử phù hợp trong mọi tình 
huống giao tiếp bằng văn bản nói, văn bản viết 
với người Đài Loan 

 

CLO3 

 

CLO3.1 

Vận dụng khả năng tự nghiên cứu trong 
lĩnh vực văn hóa, khả năng tra cứu thông tin 
trên Internet và trình bày thông tin về văn hóa 
trước đám đông qua các bài tập nhóm, thảo 
luận, seminar, v.v... 

 

CLO3.2 Ứng dụng kiến thức của học phần vào 
trong cuộc sống cũng như công việc liên quan. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 
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SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 
quy định của nhà Trường) 
- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (80%) 
- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 
trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  
[1]. Bài giảng “Kinh tế văn hóa xã hội Đài Loan.”, TS. Phan Phương Thanh -Khoa 

Ngoại ngữ-DL. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  
1. Trịnh Vũ Thành, Điều tra về Đài Loan, NXB Bác Dương, 2005 

2. Giản Đồng Nhân, Thời kì khai phá Đài Loan, NXB Tiền Vệ, 1995 

3. Hoàng Phúc Tài, Lịch sử thương nghiệp Đài Loan, NXB nhân dân Giang Tây, 1990. 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:. 

 Điểm quá trình: 50%  
- Thái độ: 10% 
- Lí thuyết: 20% 
- Thực hành: 20%) 
 Điểm thi kết thúc: 50% (hình thức thi: Đồ án) 
12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

NỘI DUNG 

 

Dự kiến các 
CĐR được thực 
hiện sau khi kết 
thúc ND 

     Thời 
lượng 

第一课：中国台湾概况 Tổng quan về Đài Loan

*地理 

*交通 

*人口 

*语言 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.2 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 
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*民族 

第二课：中国台湾历史 Lịch sử Đài Loan 

*台湾的早期开发 

*元代 

*明朝以后 

*17 世纪 20 年代的明朝末叶 

*16 世纪中叶以后 

*荷兰殖民者盘踞台湾 38 年 

*清政府治理台湾的 200 余年间 

*日本占据台湾后 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.1 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 

第三课：中国台湾文化与台湾人特点 Văn hóa 

và các đặc điểm về con người Đài Loan 

*台湾话 

*文化特色 

*外来影响 

*台湾意象 

*台湾之光 

*宗教与信仰 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.1 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 

第四课：中国台湾经济概况 Đặc điểm kinh tế 

Đài Loan 

*早起经济体系 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.1 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 
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*当代体系 

*现代经济 

第五课：中国台湾社会概况 Đặc điểm xã hội 

Đài Loan 

*地理概况 

*社会结构 

*政治体制 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.1 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 

第六课：台湾教育 Giáo dục của Đài Loan·台

湾教育发展历程    

·台湾“国民教育”    

·台湾教育概览    

·台湾远程教育    

·台湾职业教育    

·台湾成人教育    

·台湾高等教育    

·台湾的教育改革 

·侨生教育 

·原住民教育 

·特殊教育 

·幼儿教育 

·台湾教育概况 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.1 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 

第七课：中国台湾风俗习惯 Các nét đặc trưng 

khác về văn hóa, lối sống,... của người Đài Loan

*衣食住行 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 

LO3.1 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 
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*婚丧喜庆 

*礼赠禁忌 

第八课：中国台湾风俗习惯 Các nét đặc trưng 

khác về văn hóa, lối sống,... của người Đài Loan 

（2）） 

*衣食住行 

*婚丧喜庆 

*礼赠禁忌 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 
LO3.1, LO3.2 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 

第九课：台湾名胜古迹 Danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng  Đài Loan 

*衣食住行 

*婚丧喜庆 

*礼赠禁忌 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 
LO3.1, LO3.2 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+
1 review) 

第十课：台湾名胜古迹 Danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng  Đài Loan  

*日月潭 *台北故宫博物院 

*垦丁公园 

*台湾阿里山 

*台湾玉山 

*台湾观音山 

*赤崁楼 

*鹅銮鼻公园 

*内湖碧山岩 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1. LO2.2, 
LO3.1, LO3.2 

3 tiết (2 
LT+1 ôn 

tập) 

Thi kết thúc học phần Đồ án 3 tiết 
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14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 
- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 
trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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29. CHN2100- Trend (5) Tiếng Trung Văn bản pháp luật  

1. Tên học phần： Trend (5) Tiếng Trung Văn bản pháp luật  Mã học phần: 
CHN2100 

2. Tên Tiếng Anh:         Số tín chỉ: 03  
  

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Hương  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thiên Hương 

    ThS. Phan Phương Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước:       Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Tiếng Trung Văn bản pháp luật , cung cấp cho người học những kiên thức 
Pháp luật liên quan đến lĩnh vực về Đầu tư, hợp đồng, Bảo hiểm, hải quan, thuế quan...và 
các điều luật liên quan đến tranh chấp dân sự. Ngoài kiến thức pháp luật , học phần còn 
cung cấp khoãng 400-500 từ vựng, hơn 50 cấu trúc liên quan đề từ chuyên dụng trong 
lĩnh vực pháp luật. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

LO1 Cung cấp những từ vựng, cấu trúc câu và các kiến thức pháp luật 

trong lĩnh vực kinh tế của hai nước Việt Nam-Trung Quốc. 

LO 2   Vận dụng kiến thức học được một cách linh hoạt vào công việc 
liên quan, đồng thời sử dụng kiến thức đó để tự học tự nâng cao 
kiến thức liên quan. 

LO 3 Đọc hiểu nội dung đoạn văn ngắn một cách chính xác và nhanh 

chóng, có khả năng sử dụng kiến thức đã học để giao tiếp, cũng như 
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biểu đạt được ý kiến, thái độ của mình. Rèn luyện kỹ năng đọc 

nhanh và phán đoán chính xác thông tin trong đoạn văn. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 

thể:) 

Ghi chú 

 

CLO1 

CLO1.1 Hiểu  những từ vựng, cấu trúc câu và các kiến 

thức pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của hai nước 

Việt Nam-Trung Quốc 

 

CLO1.2 Ghi nhớ và vận dụng Những từ vựng, cấu trúc 
câu và các kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh 
tế của hai nước Việt Nam-Trung Quốc 

 

CLO2 

CLO2.1 Sử dụng thành thục các từ vựng được học trong 
học phần để tự chủ biên soạn các loại giấy tờ, hợp 

đồng...phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 

 

CLO2.2 Phân biệt được Sự khác biệt của hai hệ thống 

pháp luật. 
 

CLO3 

CLO3.1 Vận dụng kiến thức học được một cách linh hoạt 
vào công việc liên quan, đồng thời sử dụng kiến 
thức đó để tự học tự nâng cao kiến thức liên quan. 

 

CLO3.2 Tiếp tục học tập nghiên cứu vẫn đề liên quan ở 

trình độ cao hơn. 

 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 
quy định của nhà Trường) 
- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (80%) 
- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  
- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 
trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  
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⮚  Sách, giáo trình chính:  
[1]. Bài giảng “Tiếng Trung trong lĩnh vực văn bản pháp luật.”, TS. Phan Phương 

Thanh -Khoa Ngoại ngữ-DL. 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  

1. 王金光，《劳动法》，法律出版社，2004 

2. 米粮,《越南社会主义共和国贸易法律指南》，中国法治出版社，2005 年 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:. 

 Điểm quá trình: 50%  
- Thái độ: 10% 
- Lí thuyết: 20% 
- Thực hành: 20%) 
 Điểm thi kết thúc: 50% (hình thức thi: Đồ án) 
12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

NỘI DUNG 

 

Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

Thời lượng 

第一课：企业、外企注册 Đăng ký thành 

lập công ty, liên doanh 

生词 

有权设立企业的人员和组织 

企业注册 

资产所有权 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 

第二课：投资法 Luật đầu tư Việt –Trung

生词 

合作经营 

联营企业 

独资企业 

作业 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 
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第三课：中越合同法律法规  Luật hợp 

đồng Việt-Trung 

生词 

合同的效力 

无效合同 

可变更和撒销的合同 

合同转换 

 

作业 

 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 

第四课：中越招标投标法 Luật mời thầu 

đấu thàu Việt -Trung 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 
第五课：中越保险法 Luật bảo hiểm Việt-

Trung 

生词 

招标基本目的 

招投标程序 

组织招投标，公布招标结果 

作业 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 

第六课：海关手续  Thủ tục hài quan 

Việt-Trung 

生词 

两国海关手续 

海关业务相关法规 

作业 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 



268 
 

 

第七课：中越税务法  Luật thuế Việt – 

Trung 

生词 

税务总观 

税务法 

作业 

 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 

第八课：中越劳动法  Luật Lao động 

Viêt-Trung 

生词 

各种劳动合同 

劳动法 

各国劳动法 

作业 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 

第九课：环保法 Luật bảo vệ môi trường 

生词 

中国环保法 

越南环保法 

企业环保 

作业 

 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 

review) 

第十课：经济纠纷发 Tranh chấp kinh tế 

生词 

经济纠纷法 

LO1.1, LO1.2, LO2.1. 
LO2.2, LO3.1 

 

3 tiết (2 
LT+ôn tập) 
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中国经济纠纷法 

裁判法 

作业 

复习 

Thi kết thúc học phần   

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0. 
- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà 
trường. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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30. TIẾNG ANH  1- ENG1011 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 1  Mã học phần:  ENG1011 

2. Tên Tiếng Anh: English 1 

- Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi 

- 21 tiết Lí thuyết 

- 27 tiết Thực hành 

- 09 tiết Review  

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Tâm 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: không 

 Môn học tiên quyết: không có 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần  Tiếng Anh 1 được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên:  

- Khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với những 

cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất. 

 - Giới thiệu một số kiến thức về văn hoá giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh. Trên cơ sở đó 

sinh viên có thể vận dụng vào thực tế 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Vốn từ vựng để thực hiện những giao dịch đơn giản hằng ngày với các 

tình huống và chủ đề quen thuộc. 
 

LO2 Những cấu trúc câu và cách diễn đạt phổ biến với các chủ đề gần gũi 

với cuộc sống hằng 
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LO3 Vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những tình 

huống giao tiếp đơn giản hằng ngày như giới thiệu chào hỏi,giờ 

giấc, gia đình, sở thích, thời gian biểu, giá cả … thông qua việc 

trao đổi thông tin trực tiếp. 

 

LO4 Kỹ năng đọc và viết các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các 

vấn đề quen thuộc hằng ngày 
 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Sử dụng vốn từ vựng để giao tiếp những tình huống và chủ đề 

quen thuộc hằng ngày. 
 

LO1.2 

Nắm được cách cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng như 
tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm động từ, 
cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ. 

 

LO2 

LO2.1 

Nắm vững vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như các cấu 
trúc câu, thời thể trong tiếng Anh (hiện tại, quá khứ), các 
dạng câu hỏi để sử dụng trong các tình huống giao tiếp 

thông thường. 

 

LO2.2 
Sử dụng đúng các đại từ chỉ định, danh từ đếm được và 
không đếm được, giới từ, trạng từ chỉ tần suất … 

 

LO3 LO3.1 

Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 
quen thuộc hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu, công việc, 

sở thích, gia đình, và thời gian rảnh rỗi… 

 

LO4 

LO4.1 

Hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề 
quen thuộc và cụ thể, có sử dụng những từ thường gặp 
trong công việc hoặc đời sống hằng ngày. 

 

LO4.2 
Viết những cụm từ, mệnh đề, câu đơn giản , email ngắn 

về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập, sở thích. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 
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SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 
Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  
Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 
Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  
Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong 
giờ học.  
10. Tài liệu học tập  
Sách, giáo trình chính:  
[1] Richard, Jack C. (2005). Interchange 1, 4th edition. Cambridge University Press 
Sách (TLTK) tham khảo:  
[1] Chris Redston (2005). Face2Face, Elementary. Cambridge University Press 
11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
 Điểm quá trình: 50%  
- Thái độ: 10% 
- Lí thuyết: 20% 
- Thực hành: 20%) 
 Điểm thi kết thúc: 50%    (Hình thức thi: tự luận +trắc nghiệm+ vấn đáp) 
12. Thang điểm: 10 
13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

Nội dung 

Dự kiến các CĐR 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND

Thời lượng 

Lesson 1.   Please call me Beth 
- Speaking: Greeting, introducing, 
checking and exchanging information. 
- Grammar:  
    + Wh-questions and statements with be 
    + Yes/No questions and short answers 
with be 
    + Subject pronouns and possessive 
adjectives 
- Listening: Listening for names and 
countries 
- Reading: Reading about popular names 
-Writing: Writing questions requesting 
personal information  
Practice  
   Requirement:  
Role playing a conversation using the 
expressions for greetings, introduction  
Do exercises in the workbook (pages 1-6) 

LO1.1, LO1.2, 
LO3.1. LO4.1, 
LO4.2 
 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 

Lesson 2. What do you do? 
 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.2., LO3.1, 
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- Vocabulary: jobs workplaces 
- Speaking: Describing work, school, daily 
schedules 
- Grammar:  
   + Simple present Wh- questions and 
statements 
   + Time expressions: at, in, on, around, 
late, until, before and after 
- Listening: Listening to descriptions of 
jobs and daily routines 
- Reading: Reading about people who 
need jobs 
- Writing: Writing about the biography of 
a classmate. 
Practice 
     Requirement:  
Talking about daily routines 
Do exercises in the workbook (pages 7-
12) 

LO4.1, LO4.2  
 
6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 
 

 

Lesson 3. How much is it? 
 
- Vocabulary: Clothing and personal 
items, colors and materials 
- Speaking: Talking about prices; 
discussing preferences; making 
comparisons; buying and selling things 
- Grammar: Demonstratives; How much; 
comparison with adjectives 
- Listening: Listening for items, colors and 
prices 
- Reading: Reading about electronic tools 
for shopping “Tools for Better Shopping” 
- Writing: Writing a comparisons of prices 
in different countries 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1., LO3.1, 
LO4.1, LO4.2 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 

 

Practice 

     Requirement: 
Role play the situations in a clothes store 
between a customer and a shop assistant. 
Do exercises in the workbook (pages 13- 
18) 
 

Lesson 4. I really like hip-hop 
 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
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- Vocabulary: music, movies and TV 
programs 
- Grammar: Yes/No and Wh-questions 
with do; object pronouns, modal verb 
would, verb + to + verb  
- Speaking: Talking about likes and 
dislikes, making invitations and excuses 
- Listening: listening for likes and dislikes 
- Reading:  Reading about a famous 
entertainer “Fergie of the Black Eyed 
Peas” 
- Writing: Writing a text message 
Practice 
     Requirement:  
Role play the situation asking about likes 
and dislikes 
Do exercises in the workbook (pages 19- 
24) 

LO3.1, L0O.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 

Lesson 5. I come from a big family 
- Vocabulary: Families, types of families 
- Speaking: Taking about families and 
family members; describing family life 
- Grammar: Present continuous  tense, 
quantifiers: all, nearly all, most, many, a 
lot of, some, not many and few 
- Listening: Listening for family 
relationships 
- Reading: Reading about three fathers 
“Stay-at-Home Dads” 
- Writing: Writing an email about family

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 

Practice  

     Requirement:  
Role play the conversation between two 
students asking about family 
Do exercises in the workbook (pages 25-
30) 
  

Revision 
LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2 

3 tiết 

Lesson  6. How often do you exercise? 
 
- Vocabulary: Sports and fitness activities 
- Grammar: Adverbs of frequency, 
questions with how and short answers

LO1.1, LO2.1, 
LO2.2, LO4.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 
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- Speaking: Asking about and describing 
routines and exercise, discussing about 
sports and athletes, talking about ability 
- Listening: Listening to people talking 
about free-time activities; listening to 
descriptions of sports participation 
- Reading: Reading the passage “Health 
and Fitness Quiz” 
- Writing: Writing about favorite activities 

Practice  

     Requirement:  

- Describing daily activities  
- Do exercises in the workbook (pages 31-
36) 

 

Lesson 7.  We had a great time! 
 
- Vocabulary: Free-time and weekend 
activities 
- Grammar: Simple past tense 
- Speaking: Talking about past events and 
vacations 
- Listening: Listening to descriptions and 
opinions of past events and vacations 
- Reading: Reading about different kinds 
of vacations “Vacation Posts” 
- Writing: Writing an online post 
  

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
LO3.1, LO4.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 

Practice  

    Requirement:  

-  Writing an email to a friend describing 
your last vacation 
- Do exercises in the workbook (pages 37- 
42) 
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Lesson  8: What’s your neighborhood 
like? 
 
- Vocabulary: stores and places in a city, 
house and apartments 
- Grammar: There is/There are;  one, any 
and some; prepositions of place; 
quantifiers; questions: how much/how 
many; count and noncount nouns 
- Speaking: Asking about and describing 
locations of places; asking about 
quantifiers 
- Listening: Listening for locations and 
descriptions of places. 
- Reading: Reading about a Toronto 
Neighborhood “The World in One 
Neighborhood”  
- Writing: Writing a “roommate wanted” 
ad 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
LO3.1, LO4.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 

Practice   

    Requirement:  
Describing your hometown 
Do exercises in the workbook (pages 43- 
48) 

 

Revision 
LO1.1, LO1.2, 
LO3.1. LO4.1, 
LO4.2

6 tiết (2 
LT+3TH+1 
review) 

Hình thức thi: tự luận + trắc nghiệm + 
vấn đáp 

 
3 tiết 

 
14. Đạo đức khoa học: 
 
Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 
Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường 
 
15. Ngày phê duyệt:  
 
16. Cấp phê duyệt:  
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Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 
 
 
17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
 
Cập nhật lần 1:  
 
 
 
 
 

Người cập nhật 
 
 
 
 
Trưởng 
ngành/Khoa 
. 
 
 

Cập nhật lần 2:  
 
 

Người cập nhật 
 
 
 
 
Trưởng 
ngành/Khoa 
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31. TIẾNG ANH 2- ENG1021 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 2  Mã học phần: ENG1021 
2. Tên Tiếng Anh: English 2 
- Số tín chỉ: 03    
3. Phân bố thời gian: 15 buổi (3 tuần) 
- 21 tiết Lí thuyết 
- 27 tiết Thực hành 
- 09 tiết Review 
4. Các giảng viên phụ trách học phần 
GV phụ trách chính:  ThS. Văn Thị Minh Châu 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần 
 Môn học trước: Tiếng Anh 1 
 Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 1 
 Khác: không có 
6. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần  Tiếng Anh 2 được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên:  
- Khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với những 
cấu trúc ngữ pháp cơ bản. 
 - Giới thiệu một số kiến thức về văn hoá giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh. Trên cơ sở 
đó sinh viên có thể vận dụng vào thực tế 
7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục tiêu 
(Goals) 

Mô tả 
(Goal description) 
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

LO1 Vốn từ vựng để thực hiện những giao dịch đơn giản hằng ngày 
với các tình huống và chủ đề quen thuộc.  

LO2 Những cấu trúc câu và cách diễn đạt phổ biến với các chủ đề 
gần gũi với cuộc sống hằng  

LO3 Vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những 
tình huống giao tiếp đơn giản hằng ngày như mô tả 
người, nơi chốn, so sánh và diễn tả tương lai … thông 
qua việc trao đổi thông tin trực tiếp. 

 

LO4 Kỹ năng đọc và viết các đoạn văn bản ngắn và đơn giản 
về các vấn đề quen thuộc hằng ngày

 

 
8. Chuẩn đầu ra của học phần 
Chuẩn đầu ra 
HP 

Mô tả 
(Sau khi học xong môn học này, người học có 
thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 Sử dụng vốn từ vựng để giao tiếp những tình huống và 
chủ đề quen thuộc hằng ngày. 

 

LO1.2 

Nắm được cách cấu tạo và sử dụng các loại từ 
vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình 
thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu 
tạo từ. 
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LO2 

LO2.1 

Nắm vững vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như 
các cấu trúc câu, thời thể trong tiếng Anh (hiện 
tại, quá khứ), các dạng câu hỏi để sử dụng trong 
các tình huống giao tiếp thông thường. 

 

LO2.2 
Sử dụng đúng các đại từ chỉ định, danh từ đếm 
được và không đếm được, giới từ, trạng từ chỉ tần 
suất … 

 

LO3 LO3.1 
Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các 
chủ đề quen thuộc hằng ngày như mô tả người, 
nơi chốn, so sánh và diễn tả tương lai …

 

LO4 LO4.1 

Hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các 
vấn đề quen thuộc và cụ thể, có sử dụng những từ 
thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng 
ngày. 

 

 LO4.2 
Viết những cụm từ, mệnh đề, câu đơn giản , đoạn 
văn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong đời 
sống hằng ngày 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 
SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 
Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  
Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 
Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  
Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trong 
giờ học.  
10. Tài liệu học tập  
Sách, giáo trình chính:  
[1] Richard, Jack C. (2005). Interchange 1, 4th edition. Cambridge University Press 
Sách (TLTK) tham khảo:  
[1] Chris Redston (2005). Face2Face, Elementary. Cambridge University Press 
11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
 Điểm quá trình: 50%  
- Thái độ: 10% 
- Lí thuyết: 20% 
- Thực hành: 20%) 
 Điểm thi kết thúc: 50% (hình thức thi: tự luận + trắc nghiệm+ vấn đáp) 
12. Thang điểm: 10 
13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần  

Lesson 1.   What does she look like? 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND

     Thời lượng 

- Vocabulary: Appearance and dress; 
clothing and clothing styles; people 
- Speaking: Asking about and describing 
people’s appearance; identifying people. 
- Grammar:  

LO1.1, LO1.2, 
LO3.1. LO4.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 
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    + Questions for describing people 
- Listening: Listening to descriptions of 
people; identifying people 
- Reading: Reading about clothing styles 
-Writing: Writing an email describing 
people 
Practice  
   Requirement:  
Role playing a conversation describing 
people’s appearance.  
Do exercises in the workbook.

Lesson 2. Have you ever ridden a camel? 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND

     Thời lượng 

- Vocabulary: Past experiences; unusual 
activities 
- Speaking: Describing past experiences; 
exchanging information about past 
experiences and events 
- Grammar:  
   + Present perfect Yes/No and Wh 
questions, statements, and short answers 
with regular and irregular past participles 
   + Already and Yet 
   + Present perfect vs. Simple past 
   + For and Since 
- Listening: Listening to descriptions of 
events 
- Reading: Reading about unusual or 
dangerous sports 
- Writing: Writing an email to an old 
friend 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.2., LO3.1, 
LO4.1, LO4.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

Practice 
     Requirement:  
Talking about sports 
Do exercises in the workbook.

Lesson 3. It’s a very exciting place! 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND

     Thời lượng 

- Vocabulary: city; hometowns, countries 
- Speaking: Asking about and describing 
cities; asking for and giving suggestions; 
talking about travel. 
- Grammar:  
   + Adverbs before adjectives

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1., LO3.1, 
LO4.1, LO4.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 
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   + Conjunctions 
   + Modal verbs Can and Should 
- Listening: Listening to descriptions of 
cities and hometowns; Listening for 
incorrect information 
- Reading: Reading about interesting cities 
- Writing: Writing an article “Greetings 
from…” 

 

Practice 

     Requirement: 
Creating a guide to fun places in a city. 
Do exercises in the workbook. 
 

Lesson 4. It really works! 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND

     Thời lượng 

- Vocabulary: Health problems; 
medication and remedies; products in a 
pharmacy 
- Speaking:  
   + Talking about health problems 
   + Asking for and giving advice 
   + Making requests 
   + Asking for and giving suggestions 
- Grammar:  
  + Adjective + Infinitive 
   + Noun + Infinitive 
   + Modal verbs Could and Should for 
suggestions 
   + Modal verbs Can, Could and May for 
requests 
- Listening: listening to health problems 
and advices. 
- Reading:  Reading about natural 
products as medicine 
- Writing: Writing a letter to an advice 
columnist. 
Practice 
     Requirement:  
Playing a boardgame. 
Do exercises in the workbook. 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
LO3.1, L0O.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

Lesson 5. May I take your order? 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 

     Thời lượng 
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khi kết thúc ND 

- Vocabulary: Food and restaurants 
- Grammar:  
   + So, too, neither and either 
   + Modal verbs Would and Will for 
requests 
- Speaking: Expressing likes and dislikes; 
agreeing and disagreeing; ordering a meal 
- Listening: Listening to restaurant orders 
- Reading: Reading about tipping customs 
- Writing: Writing a restaurant review

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

Practice 
     Requirement:  
- Creating a menu of dishes  
- Do exercises in the workbook.

Revision 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
LO3.1, LO4.1, 
LO4.2

3 tiết 

Lesson  6. The biggest and the best! 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

     Thời lượng 

- Vocabulary: World grography and facts; 
countries. 
- Grammar:  
   +Comparative  and superlative forms of 
adjectives 
   + Questions with How 
- Speaking: Describing countries; making 
comparisons; expressing opinions; talking 
about distances and measurements 
- Listening: Listening to a TV game show 
- Reading: Reading about the 
environment. 
- Writing: Writing about a place in your 
country 

LO1.1, LO2.1, 
LO2.2, LO4.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

Practice 

     Requirement: 

-  Taking a general knowledge quiz 
- Do exercises in the workbook. 

Lesson 7.  I am going to a soccer match. 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 

     Thời lượng 
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khi kết thúc ND 

- Vocabulary: Invitations and excuses; 
leisure-time activities; telephone 
messages. 
- Grammar:Future with present continuous 
and Be going to; messages with Tell and 
Ask. 
- Speaking: Talking about plans; making 
invitations;accepting and refusing 
invitations; giving reasons; taking and 
leaving messages 
- Listening: listening to telephone 
messages 
- Reading: reading about cell phone 
manners 
- Writing: writing unusual favor: “Cell 
phone etiquette” 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
LO3.1, LO4.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

Practice 

    Requirement: 
-  Finding about classmates’ weekend 
plans 
- Do exercises in the workbook. 

Lesson  8: A change for the better! 
Dự kiến các CĐR 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

     Thời lượng 

K 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
LO3.1, LO4.1, 
LO4.2 

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

Practice  
    Requirement:  
“My possible future”: Planing a positive 
future 
Do exercises in the workbook.

Revision 

LO1.1, LO1.2, 
LO2.1, LO2.2, 
LO3.1, LO4.1, 
LO4.2

6 tiết (2 LT+3TH+1 
review) 

Hình thức thi: Trắc nghiệm + tự luận + 
vấn đáp 

 3 tiết 

 
14. Đạo đức khoa học: 
Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 
Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường 
15. Ngày phê duyệt:  
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16. Cấp phê duyệt:  
  
Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 
 
17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
 
Cập nhật lần 1:  
 
 
 
 
 

Người cập nhật 
 
Trưởng ngành/Khoa
 
 
 

Cập nhật lần 2:  
 
 
 
 
 
 
 

Người cập nhật 
 
 
 
Trưởng ngành/Khoa
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32. TIẾNG ANH 3- ENG1031 

1. Tên học phần: Tiếng Anh 3  Mã học phần: ENG1031 

2. Tên Tiếng Anh: English 3 

- Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: 15 buổi, 3 tuần 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

GV phụ trách chính:    ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Tiếng Anh 2 

 Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 2 

 Khác: không có 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần  Tiếng Anh 3 được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên:  

- Khả năng sử dụng những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) với những 

cấu trúc ngữ pháp . 

 - Giới thiệu một số kiến thức về văn hoá giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh. Trên cơ sở đó 

sinh viên có thể vận dụng vào thực tế 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 Kĩ năng nghe và phát âm trong Tiếng Anh  

LO2 Những điểm ngữ pháp và cấu trúc câu trong Tiếng Anh  

LO3 Vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những 

tình huống giao tiếp đơn giản hằng ngày  
 

LO4 Kỹ năng đọc và viết các đoạn văn bản ngắn, email, thư 

đơn giản về các vấn đề quen thuộc hằng ngày 
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8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Biết cách nhấn âm; phân biệt các âm nối /w/ và /y/; nhận dạng 

các âm câm 
 

LO1.2 

Nghe và làm quen với các cuộc hội thoại về nhiều chủ 
đề trong đời sống thường nhật: quá khứ của bạn, các 
dạng khách sạn hình nhộng, hệ thống giao thông, mô 
tả thức ăn, lễ hội 

 

LO2 

LO2.1 

Nắm vững vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như các cấu 
trúc câu, so sánh hơn; thì tương lai đơn, be going to; 
động từ nguyên mẫu, động từ thêm –ing; mệnh đề chỉ 
thời gian . 

 

LO2.2 
Phân biệt được các thì trong tiếng Anh: hiện tại và quá 
khứ; quá khứ với hiện tại hoàn thành 

 

LO3 LO3.1 

Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề 
quen thuộc hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu, công 
việc, sở thích, gia đình, và thời gian rảnh rỗi… 

 

LO4 LO4.1 

Hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề 
quen thuộc và cụ thể, có sử dụng những từ thường gặp 
trong công việc hoặc đời sống hằng ngày. 

 

 LO4.2 

Viết những đoạn văn ngắn về tuổi thơ,gia đình, viết 
email, công thức điều kiện sống, quá trình học tập, sở 
thích. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV phải  thực hiện các  nhiệm vụ sau đây : 

- Dự lớp: tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)  

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%). 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.  
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- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 
trong giờ học.  

10. Tài liệu học tập  

⮚  Sách, giáo trình chính:  
[1] Richard, Jack C. (2013). Interchange 2, 4th edition. Cambridge 
University Press 

⮚  Sách (TLTK) tham khảo:  
[1] Chris Redston (2005). Face2Face, Elementary. Cambridge University 
Press 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50%  

- Thái độ: 10% 

- Lý thuyết: 20% 

- Thực hành: 20%) 

 Điểm thi kết thúc: 50% (hình thức thi: tự luận + trắc nghiệm + vấn đáp) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

Lesson 1.   A Time to remember 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 

-  Vocabulary 

- Speaking: Introducing yourself 

- Grammar:  

    + Past tense; used to for habitual 

actions 

- Listening: Listening to people talk 

about the past 

LO1, LO2, LO4 
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- Reading: Reading about life and 

work of this Hollywood star 

-Writing: Writing a paragraph about 

childhood  

Practice  

   Requirement:  

Role playing a conversation to 

introduce yourself 

- Do exercises in the workbook (pages 
1-6) 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 

Lesson 2.   Caught in the crush 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

LT 

- Vocabulary: House and apartments 

- Speaking: Describing positive and 

negative features; making comparisons; 

expressing wishes 

- Grammar: evaluations and 

comparison with adjectives: not…. enough, 

too, as….as, not enough…., too much/many

- Listening: Listening to people talk 

about capsule hotels 

- Reading: ways to end bad habits 

- Writing: an email comparing two 

living spaces  

Practice 

   Requirement: 

Talk about how your lifestyle 

changes 

Do exercises in the workbook (pages 7-12) 

LO1, LO2, LO3 

 

 

 

 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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Lesson  3: Time for a change! 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 

- Vocabulary: House and apartments 

- Speaking: Describing positive and 

negative features; making comparisons; 

expressing wishes 

- Grammar: evaluations and 

comparison with adjectives: not…. enough, 

too, as….as, not enough…., too much/many

- Listening: Listening to people talk 

about capsule hotels 

- Reading: ways to end bad habits 

- Writing: an email comparing two 

living spaces 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 

Practice 

     Requirement: 

- Talk about your wish. Think of five 
things you wish you could change. 

Do exercises in the workbook (pages 

13- 18) 

 

Lesson 4 I’ve never heard of that 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 
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- Vocabulary: Food; recipes; cooking 

instruction; cooking methods 

- Grammar: simple past vs present 

perfect  

- Speaking: Talking about food; 

expressing like & dislikes 

- Listening: listening for likes and 

dislikes; giving instruction  

- Reading:  Reading about how food 

affects the way we feel 

- Writing: Writing a receipt 

Practice 

     Requirement:  

Role play the situation describing 

your favorite food 

- Do exercises in the workbook (pages 
19- 24) 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 

Revision LO1, LO2,LO3 
 

3 Tiết Review 

Lesson 5 Going places 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 

- Vocabulary: Travel, vacations, 

plans 

- Speaking: Taking about vacation 

plans; giving travel advice; planning a 

vacation 

- Grammar: be going to and will; 

modal for necessity and suggestion: must, 

need to, have to ought to, should (not) 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

  

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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- Listening: Listening to travel 

advice 

- Reading: Reading about how 

volunteer vacations work 

- Writing: Writing a letter with travel 

suggestions 

Practice 

Requirement:  

- Role play the conversation to 
describe your summer holiday 

Do exercises in the workbook (pages 

25-30) 

 

 

Lesson 6. Ok! No problem! 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 

- Vocabulary: Household chores 

- Grammar: two-part verbs 

- Speaking: making requests; 

agreeing to and refusing requests; 

complaining; apologizing; giving excuses 

- Listening: Listening to people 

talking about free-time activities; listening 

to descriptions of sports participation 

- Reading: about ways to ensure a 

positive response to requests for a favor 

- Writing: Writing a set of guidelines 

Practice 

Requirement: 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 
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- Make an invitation to invite your 

friend to go out for dinner  

- Do exercises in the workbook (pages 31-

36) 

  

Lesson 7 What’s this for? 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 

- Vocabulary: technologies 

- Grammar: infinitives and gerunds 

for uses and purposes; imperatives and 

infinitives for giving suggestions 

- Speaking: Describing technologies 

- Listening: Listening to a radio 

program 

- Reading: Reading about the new 

hobby of geocaching 

- Writing: Writing an email for 

specific favor 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 

 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 

Practice  

    Requirement:  

-  make a conversation to describe 

how to use a new machine 

- Do exercises in the workbook 

(pages 37- 42) 

 

Lesson  8 Let’s celebrate! 

Dự kiến các CĐR 

được thực hiện sau 

khi kết thúc ND 

 

Thời lượng 
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- Vocabulary: holidays, festivals, 

customs 

- Grammar: relative clauses of time, 

adverbial clause of time: when, after, before

- Speaking: describing holiday, 

festival 

- Listening: Listening to a 

description of Carnival in Brazil 

- Reading: Reading about interesting 

customs and cultural events  

- Writing: Writing an entry on a 

travel website about a cultural custom 

 

 

 

 

LO1, LO2, LO3, 

LO4 

 

 

 

 

 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 

Practice   

    Requirement:  

Describing a holiday in your country

- Do exercises in the workbook (pages 
43- 48) 

 

Revision 
LO1, LO2, LO3, 

LO4 

6 tiết ( 2LT + 3 

TH + 1 

Review) 

Thi kết thúc HP 

 
 

 

3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ nhận điểm 0 

- Sinh viên không được thi hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  
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Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 

 

 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

 

Trưởng 
ngành/Khoa 
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33. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ HỌC TẬP PHÚ XUÂN -ORT1021 

1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ HỌC TẬP PHÚ XUÂN 

     Mã học phần:  

2. Tên Tiếng Anh:                    Số tín chỉ: 03    

3. Phân bố thời gian: học kỳ 1   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Minh Thảo 

  ThS. Cao Thị Thủy Tiên 

  CN. Võ Thị Thúy Hằng 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  

2.1/. ThS. Trần Thị Minh Thảo 

2.2/. ThS. Cao Thị Thủy Tiên 

2.3/. CN. Võ Thị Thúy Hằng 

2.4/. ThS. Châu Thị Dung  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết:Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

-       Phương pháp học tập tại Phú Xuân 

-       Email PXU và hệ thống đánh giá 

-       Hệ thống quản lý dự án sinh viên Phú Xuân 

-       Hệ thống quản lý đào tạo 

-       Công cụ Internet và hệ thống bảo mật thông tin. 
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-       Microsoft Ofice (Word, Excel, Powerpoint) và cách sử dụng để làm báo cáo, tài liệu, 

xử lý dữ liệu và trình chiếu. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

LO1 Kiến thức về các phương pháp học tập tại Đại học Phú Xuân 1.1.5 

LO2 Sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phục vụ cho học 
tập tại Phú Xuân 

1.1.6, 

1.3.2 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
Ghi chú 

LO1 

LO1.1 
Vận dụng được các phương pháp học tập  qua dự án 

vào từng môn học và cho cả ngành học 
  

LO1.2 

Hiểu được cách học tập chủ động để gia tăng sự  linh 

hoạt trong học tập và tương tác với giảng viên, với bạn 

học, tự kiểm tra đánh giá khả năng nhận thức của mình 

  

LO2 

LO2.1 Sử dụng được email PXU trong giao tiếp và học tập   

LO2.2 Sử dụng được hệ thống đánh giá   

LO2.3 

Sử dụng được hệ thống quản lý dự án sinh viên Phú 

Xuân để khởi động, thực hiện và kết thúc dự án môn 

học. 

  

LO2.4 
Sử dụng hệ thống quản lý đào tạo để tra cứu thông tin 

liên quan đến học tập   

LO2.5 
Sử dụng thành thạo các công cụ Internet để tra cứu 

thông tin, lưu trữ tài liệu phục vụ học tập và công việc.   



297 
 

LO2.6 
Sử dụng các trang web phục vụ việc học tập và tra cứu 

cho từng ngành học   

LO2.7 
Sử dụng các trang mạng xã hội cho sinh viên (Đoàn, 

Hội)   

LO2.8 
Thực hiện đúng các quy định về chế độ bảo mật an 

toàn thông tin (ISMS)   

LO2.9 
Sử dụng thành thạo MS Word để tạo các báo cáo, văn 

bản 
  

LO2.10 
Sử dụng thành thạo MS Excel để tạo bảng tính và xử 

lý số liệu   

LO2.11 
Sử dụng thành thạo MS PowerPoint để tạo bài thuyết 

trình   

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi: 

- Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng) (theo 
quy định của nhà Trường) 

- Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà được giao (100%) 

- Báo cáo: tham gia tích cực vào hoạt động nhóm  

- Khác: tuân thủ nội quy lớp học, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài 
trong giờ học  

10. Tài liệu học tập  

 Sách, giáo trình chính:  Slide bài giảng, giáo trình tin học văn phòng 

 Sách (TLTK) tham khảo:  
[1] Tin học văn phòng, Đậu Mạnh Toàn, ĐHQG Hà Nội, 2008 

                  [2] Giáo trình thực hành Tin học cơ sở, Phạm Hồng Thái, ĐHQG Hà Nội, 

2009             

[3].http://dongtrieu.edu.vn/thu-vien-tai-nguyen/sach-dien-tu/-

/resources/e36737/giao-trinh-tin-van-phong-word-excel-powerpoint.html 

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
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 Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

NỘI DUNG 

Dự kiến các 

CĐR được 

thực hiện sau 

khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

 BÀI 1: Phương pháp học tập tại Phú Xuân, 

Email PXU và hệ thống đánh giá (feedback)

- Khái niệm học tập chủ động 

LO 1.1, LO 1.2 

6 tiết  (2LT+3TH 

+ 1Review) 

 - Phân biệt học tập chủ động và học tập truyền 

thống 
  

 - Khái niệm học tập theo dự án    

 - Phân biệt học tập qua dự án và làm dự án   

 - Các yêu cầu trong học tập theo dự án   

 - Quy trình thực hiện học tập theo dự án   

 - Tìm hiểu về email.   

 - Lợi ích của email mang lại.   

Thực hành:    

Yêu cầu:   
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 - Hãy so sánh sự khác nhau giữa phương pháp 

học tập chủ động và phương pháp học tập 

truyền thống (thụ động) để nêu ra được điểm 

tối ưu của phương pháp học tập chủ động.  

  

 - Phân biệt Dự án (doing projects) và Học tập 

qua dự án (Project based learning).  
  

 - Nắm được các nội dung khái quá về việc tạo 

lập và sử dụng một email để phục vụ cho mục 

đích học tập và công việc. 

  

BÀI 2: Hệ thống QLDA sinh viên PXU 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- Đăng nhập và sử dụng hệ thống email sinh 

viên PXU 
LO 2.1, LO 2.2 

6 tiết  (2LT+3TH 

+ 1Review) 

- Đăng nhập và sử dụng Workplace   

- Đăng nhập và sử dụng hệ thống quản lý dự 

án sinh viên PXU 
  

Thực hành:    

Yêu cầu:   

- So sánh Gmail và Outlook – hai dịch vụ 

Email tốt nhất hiện nay?  
  

- Phân tích lý do nên dùng Workpalce?   

- Sinh viên sử dụng hệ thống quản lý dự án 

Redmine để làm gì? 
  

BÀI 3: Hệ thống Quản lý đào tạo   Thời lượng 

- Kích hoạt tài khoản, điền thông tin cá nhân LO 2.3, LO 2.4 
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- Đăng ký học phần, tra cứu lớp học   

6 tiết  (2LT+3TH 

+ 1Review) 

- Xem kế hoạch dạy và học, TKB, thông báo   

- Tra cứu kết quả học tập, kết quả thi   

Thực hành:    

Yêu cầu:   

- Hãy thu thập các thông tin sau đây: đăng ký 

học phần, thời khóa biểu, kế hoạch dạy và học, 

quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ? 

  

- Hãy mô tả lại tất cả các nội dung mà bạn thu 

nhận được về bài học này? 

  

- Hãy lập danh sách các giảng viên đảm nhận 

giảng dạy các học phần mà bạn học và lập thời 

khóa biểu trong một tháng của bạn? 

  

    

Bài 4.  Internet và hệ thống bảo mật thông 

tin 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

- Tìm hiểu Google Search 

- Tìm hiểu về Google Drive 

- Khái niệm về hệ thống bảo mật thông tin 

Thực hành:  

Yêu cầu: 

- Trình bày kết quả tìm kiếm thông tin trường 

Đại học Phú Xuân?  

 

LO 2.5, LO 2.6, 

LO 2.7, LO 2.8 

  

  

  

  

  

6 tiết  (2LT+3TH 

+ 1Review) 
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- Lưu 1 file dữ liệu và chia sẻ cho mọi người 

trên Google Drive? 

  

- Một số vấn đề rắc rối có thể xảy ra khi tham 

gia vào Internet là gì? 

  

Bài 5. Văn bản và định dạng văn với MS. 

Word 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Khái niệm văn bản, phần mềm soạn thảo văn 

bản 
LO 2.9 

 6 tiết  

(2LT+3TH + 

1Review) 

-Giới thiệu Phần mềm xử lý văn bản MS Word   

-Biên tập nội dung văn bản   

-Xử lý lỗi hiển thị tiếng Việt (tự học)   

-Định dạng văn bản   

Thực hành   

Yêu cầu:    

-Biết soạn thảo văn bản Tiếng Việt, biết đóng, 

mở  ứng dụng; tạo mới, mở, đóng tập tin văn 

bản, thiết lập các tùy chọn, 

  

-Biết áp dụng để thực hiện các thao tác soạn 

thảo và định dạng văn bản: định dạng font, 

đoạn, đánh danh sách tự động, tab,… 

  

Bài 6. Chèn các đối tượng và hoàn tất văn 

bản 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản LO 2.9 

-Hoàn tất văn bản   
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-In văn bản   

 6 tiết  

(2LT+3TH + 

1Review) 

-Phân phối văn bản   

-Giới thiệu một số mẫu văn bản   

Thực hành   

Yêu cầu:    

-Biết chèn các đối tượng như hình ảnh, bảng 

biểu, hộp văn bản,…   

-Biết chèn Header/Footer   

-Biết căn lề, định dạng trang in   

-Biết sử dụng một số văn bản mẫu   

Bài 7. Bảng tính - Microsoft Excel 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook) LO 2.10 

 6 tiết  

(2LT+3TH + 

1Review) 

-Giới thiệu phần mềm bảng tính MS Excel   

-Soạn thảo nội dung bảng tính   

-Làm việc với trang tính (Worksheet)   

-Thao tác định dạng   

-Công thức   

-Sắp xếp và Lọc dữ liệu   

Thực hành   

Yêu cầu:    

-Cho bài thực hành đơn giản để sinh viên biết 

sử dụng các thao tác soạn thảo dữ liệu: nhập, 
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sửa, xóa định dạng Biết chèn các đối tượng 

như hình ảnh, bảng biểu, hộp văn bản,… 

- Biết nhập công thức đơn giản   

-Biết sắp xếp và lọc dữ liệu   

Bài 8. Một số hàm cơ bản trong MS Excel 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-  Khái niệm hàm LO 2.10 

6 tiết  (2LT+3TH 

+ 1Review) 

-  Các loại hàm   

-Biểu đồ (tự học)   

-Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính 

(tự học) 

  

Thực hành   

Yêu cầu.   

-Áp dụng các hàm đã học để giải quyết các bài 

toán  

  

Bài 9.  Microsoft Powerpoint 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

-Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình   LO 2.11 

 6 tiết  

(2LT+3TH + 

1Review) 

-Giới thiệu tổng quan về MS PowerPoint   

-Thao tác trên slide   

- Nhập và định dạng nội dung bài thuyết trình   

-Chèn đối tượng vào trong slide (tự học)   
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Thực hành   

Yêu cầu:   

Tạo một bài thuyết  đơn giản có sử dụng mẫu 

trình chiếu, chèn các đối tượng vào trong Slide

  

Bài 10. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài 

thuyết trình 

Dự kiến các 

CĐR được thực 

hiện sau khi kết 

thúc ND 

Thời lượng 

Tạo các hiệu ứng hoạt hình (animation) cho 

đối tượng 
LO 2.11 

3 tiết 

 ( 2LT+1 Ôn tập)

Tạo các hiệu ứng chuyển slide (transition)   

Cách thực hiện một trình diễn   

In bài thuyết trình   

Thực hành   

Yêu cầu: 

Tạo một bài thuyết hoàn thiện có sử dụng dụng 

hiệu ứng chuyển tiếp giữa các Slide 

(Transitions) và hiệu ứng hoạt hình 

(animation) cho các đối tượng vào trong Slide

Ôn tập các nội dung đã học  

  

  

  

  

Thi kết thúc học phần   Thời lượng  

Hình thức thi: Trắc nghiệm   3 tiết 

 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 
các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 
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- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 
toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc 
bị đổi học. 

 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 
ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 

ngành/Khoa 
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34. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1   

1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – 
LÊNIN 1   

Mã học phần: PHI2011 

2. Tên tiếng Anh:        Số tín chỉ: 2  

3. Phân bố thời gian:     

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Quyên 

2. Danh sách giảng viên cùng GD:  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

Bài 1: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

 Bài 2 đến bài 4: trình bày những nét khái quát nhất về triết học, Triết học Mác-Lênin và 
vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội; những nội dung cơ bản của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế - xã 
hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 
người. 

Sau khi kết thúc học phần, người học nắm vững lý luận triết học Mác – Lênin, trên cơ 
sở đó xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và vận 
dụng lý luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập được phẩm chất đạo đức cách 
mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 
tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 
đầu ra 

CTĐT 

LO1 Về kiến thức: 

- Khái quát về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, 
phát triển và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã 
hội. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức; các 
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nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù; bản chất của nhận thức, 
thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Quan điểm 
duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình 
thái kinh tế - xã hội trong lịch sử; về nguồn gốc, bản chất giai cấp, 
đấu tranh giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức 
xã hội và con người. 

LO2 Về kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các hiện 
tượng của tự nhiên, xã hội và tư duy trên lập trường duy vật biện 
chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật.  

- Biết vận dụng kiến thức lý luận của môn học vào việc tiếp cận 
các môn khoa học chuyên ngành, vào hoạt động thực tiễn của bản 
thân một cách năng động và  sáng tạo; 

- Biết vận dụng những vấn đề lý luận để hiểu rõ và thực hiện tốt 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. 

 

LO3 Về thái độ: 

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường, tư 
tưởng chính trị vững vàng; 

- Nhìn nhận một cách khách quan về vai trò của chủ nghĩa Mác-
Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt 
Nam hiện nay. 

 
8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra HP Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có 
thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Hiểu được khái quát về Những Nguyên lý cơ bản 
của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

Nắm vững (trình bày, phân tích, lấy ví dụ được,…) 
về nguồn gốc, bản chất của triết học.  

LO1.2 
Trình bày, phân tích được sự hình thành, phát triển 
và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống 
xã hội. 

LO1.3 
Nắm được hệ thống các khái niệm, phạm trù và các 
quy luật cơ bản của sự vận động trong tự nhiên, xã 
hội và tư duy  
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LO2 

LO2.1 
Người học xác lập được thế giới quan, nhân sinh 
quan và phương pháp luận khoa học để nhận thức 
và cải tạo thế giới 

 

LO2.2 

Vận dụng được kiến thức lý luận của môn học để 
tiếp cận và bước đầu giải quyết vấn đề nảy sinh 
trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn 
của bản thân 

LO2.3 
Vận dụng được kiến thức lý luận để hiểu và thực 
hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 

LO3 

LO3.1 
Xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, lập 
trường, tư tưởng chính trị vững vàng. 

 

LO3.2 
Có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo. 

 
9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các nhiệm vụ của sinh viên: 

 Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   
 Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 
 Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập  

 Sách, giáo trình chính: 
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 Tài liệu tham khảo 
 [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội. 
 [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
 [3] C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
 [4] Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
 [5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia (1999), Giáo trình 

Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
 [6] V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 
 [7] Nguyễn Hữu Vui (2003), Lịch sử triết học,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

Điểm quá trình:50% 

 - Thái độ: 10 % 
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 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50%  

Hình thức thi: Tự luận 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo  tuần, 
buổi học) 

Bài 1: Nhập môn những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

I. Khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin 

 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận 
cấu thành 

           2. Khái lược sự ra đời và phát triển của 
chủ nghĩa Mác – Lênin 

II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương 
pháp học tập, nghiên cứu môn học những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

LO1.1 

 

2 tiết 

(1 LT+ 
1TH) 

Bài 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

 

I. Khái lược về triết học  

1. Triết học là gì? 

 2. Vai trò của triết học 

3. Vấn đề cơ bản của triết học 

 
Thực hành: 

Yêu cầu: 

1. Phân biệt trường phái duy vật và trường 
phái duy tâm. Lấy 10 ví dụ minh họa 

LO1.1 ;LO1.2; LO3.2  3 tiết 

(1 LT + 
1TH + 1 
review) 

Bài 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Tiếp 
theo 1) 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

 

II. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng về bản chất của thế giới 

LO1.1 ;LO1.2; LO3.2 4 tiết 
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1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình 
thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật

2. Vật chất 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

1. Quá trình hình thành phạm trù vật chất 
trong lịch sử triết học, lấy ví dụ minh 
họa. 

(1 LT + 
2TH + 1 
review) 

Bài 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp 
theo 2) 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

 

II. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng về bản chất của thế giới 

3. Ý thức 

4. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

5. Ý nghĩa phương pháp luận 

Thực hành: 

Yêu cầu: 

1. Phân biệt phạm trù vật chất, ý thức 
2.  Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất 

và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận 
của việc nắm vững vấn đề này. 

3. Thảo luận về: Trí tuệ nhân tạo 

LO1.1 ;LO1.2; LO3.2 4 tiết 

(1 LT + 
2TH + 1 
review) 

Bài 3. Phép biện chứng duy vật 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ 
bản của phép biên chứng 

2. Phép biện chứng duy vật 

II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng 
duy vật 

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

2. Nguyên lý về sự phát triển 

Thực hành:  

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 
LO2.3; LO3.1 

 

4 tiết 

(1 LT + 
2TH + 1 
review) 
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Yêu cầu: 

1. Phân biệt phương pháp biện chứng và 
phương pháp siêu hình. Lấy ví dụ minh 
họa 

2. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận 
của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 
và nguyên lý về sự phát triển trong triết 
học Mác-Lênin? 

 
Bài 3. Phép biện chứng duy vật (Tiếp theo 
1) 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép 
biện chứng duy vật 

1. Cái riêng-cái chung 

2. Nguyên nhân - kết quả 

3. Tất yếu - ngẫu nhiên 

4. nội dung – hình thức 

5. Bản chất - hiện tượng 

6. Khả năng - hiện thực 

IV. Các qui luật cơ bản của phép biện 
chứng duy vật 

1. Qui luật chuyển hóa từ những sự thay 
đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất 
và ngược lại  

2. Qui luật thống nhất và đấu tranh giữa 
các mặt đối lập 

3. Qui luật phủ định của phủ định 

Thực hành:  

Yêu cầu: 

1. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận 
của 3 quy luật cơ bản trong phép biện 
chứng duy vật? 

2. Thực hành: Kết hợp phương pháp bản 
đồ tư duy, phương pháp chuyên gia và 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 
LO2.3; LO3.1 

 

4 tiết 

(1 LT + 
2TH + 1 
review) 
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kỹ thuật phòng tranh để tìm hiểu 6 cặp 
phạm trù cơ bản của PBCDV. 

 

Bài 3. Phép biện chứng duy vật (Tiếp theo 
2) 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

V. Lý luận nhận thức duy vật biện 
chứng 

1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của 
thực tiễn với nhận thức 

2. Con đường biện chứng của sự nhận 
thức chân lý 

Thực hành:  

Yêu cầu: 

1. Phân tích phạm trù thực tiễn, lấy ví dụ 
minh họa. 

2. Sưu tầm những chân lý của cuộc sống 
 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 
LO2.3; LO3.1 

 

4 tiết 

(1 LT + 
2TH + 1 
review) 

Bài 4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

I. Vai trò của sản xuất vật chất và qui 
luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất 

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

2. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp 
với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến 
trúc thượng tầng 

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc 
thượng tầng 

2. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc thượng tầng 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 
LO2.3; LO3.1; LO3.2 

  

4 tiết 

(1LT + 
2TH + 1 
review) 
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1. Quy luật về sự phù hợp của QHSX và trình 
độ phát triển của LLSX? Ý nghĩa phương pháp 
luận của quy luật 

2. Xác định mối quan hệ biện chứng giữa lực 
lượng sản xuất - quan hệ sản xuất, cơ sở hạ 
tầng – kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện 
nay. 

Bài 4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (Tiếp theo 
1) 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng

III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã 
hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã 
hội 

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã 
hội 

IV. Hình thái kinh tế - xã hội và quá 
trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình 
thái kinh tế - xã hội 

1. Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế 
- xã hội 

2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự 
phát triển các hình thái kinh tế -xã hội 

3. Giá trị khoa học của lý luận hình thái 
kinh tế-xã hội 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã 
hội là một quá trình lịch sử, tự nhiên? 

2. Từ mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã 
hội và ý thức xã hội, hãy lý giải sự khác nhau 
trong tính cách người dân 3 miền Bắc – Trung 
– Nam. 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 
LO2.3; LO3.1; LO3.2 

  

4 tiết 

(1LT + 
2TH + 1 
review) 

Bài 4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (Tiếp theo 
2) 

 

Dự kiến các LO được 
thực hiện sau khi kết 
thúc ND 

Thời lượng
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V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và 
cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát 
triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai 
cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối 
kháng giai cấp 

2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó 
đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng 
giai cấp 

VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử 
của quần chúng nhân dân 

1. Con người và bản chất của con người

2. Khái niệm quần chúng nhân dân và 
vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân 
dân 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Cuộc thi: Triển lãm tranh chủ đề “Vẻ đẹp 
con người Việt Nam trong lao động” 

2. Kể chuyện: Những cá nhân kiệt xuất trong 
lịch sử nhân loại mà bạn biết. 

 

LO1.3; LO2.1; LO2.2; 
LO2.3; LO3.1; LO3.2 

  

4 tiết 

(1LT + 
2TH + 1 
review) 

Thi kết thúc học phần Thời 
lượng  

Hình thức thi: Tự luận 3 tiết 

14. Yêu cầu 

 Sinh viên không được dự thi nếu vắng quá 20% học phần 
 Sinh viên được khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy khả năng nghiên cứu và tổng hợp 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt: 

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

         ThS. Nguyễn Thị Quyên 
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17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 
 

 
 
 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 
 

Cập nhật lần 2:  

 
 
 
 

Người cập nhật 

 
 
 
 
Trưởng ngành/Khoa 
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35. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 2 

1. Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – 
LÊNIN 2 
Mã học phần: PHI2021 
2. Tên tiếng Anh:          Số tín chỉ: 3  
3. Phân bố thời gian:     
4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Trần Hoàng Đợi 
2. Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thị Quyên 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 
 Môn học trước: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
 Môn học tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
 Khác:  
6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung môn học gồm 6 bài: 
Bài 1: Học thuyết Giá trị 
Bài 2: Học thuyết Giá trị thặng dư 
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
Bài 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Bài 5: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa 
Bài 6: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục 
tiêu 

(Goals) 

Mô tả 
(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn 
đầu ra 
CTĐT

LO1 Về kiến thức: 
Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 
chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học trong bối cảnh 
phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. 
- Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về hàng hóa, tiền tệ, thị 
trường, các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa; Giá 
trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền 
trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng 
XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
- Những tri thức lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: quá trình hình thành, 
phát triển CNXHKH; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; 
CNXH và các vấn đề xã hội, giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời 
kỳ quá độ lên CNXH; triển vọng của CNXH ở Việt Nam và trên 
thế giới. 

 

LO2 Về kỹ năng:  
- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế trong 
nền kinh tế thị trường hiện nay.
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- Biết vận dụng kiến thức của môn học vào việc tiếp cận các môn 
khoa học chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một 
cách năng động, sáng tạo. 
- Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện tốt 
chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. 
- Sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 
năng vận dụng các tri thức Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc 
xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước 
liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên 
CNXH ở nước ta.

LO3 Về thái độ: 
- Xây dựng và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức hệ 
của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với người học.  
- Người học nhận thức rõ hơn về con đường đi lên CNXH ở nước 
ta hiện nay. 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 
Chuẩn đầu ra 

HP 
Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
Ghi 
chú

LO1 

LO1.1 

Hiểu và phân tích được các quan điểm của chủ nghĩa Mác 
– Lênin về: hàng hóa, tiền tệ, thị trường, các quy luật kinh 
tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa; Giá trị thặng dư trong 
nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền 
kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng XHCN 
và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam. 

 

LO1.2 

Nhận thức đầy đủ về quy luật ra đời và phát triển của hình 
thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa và thời kỳ quá 
độ lên CNXH ở Việt Nam; sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật 
trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa; Triển 
vọng của CNXH ở Việt Nam và trên thế giới

 

 

LO2 
 

LO2.1 

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh 
tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay 
- Vận dụng tri thức về CNXHKH để đánh giá, nhận định 
những vấn đề chính trị - xã hội liên quan đến chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

 

LO2.2 
Biết vận dụng kiến thức của môn học để tiếp cận các môn 
khoa học chuyên ngành có liên quan và bước đầu có thể 
giải quyết được một số vấn đề thực tiễn của bản thân. 

 

LO2.3 
Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực 
hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế của 
Đảng và Nhà nước.
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LO3 

LO3.1 
Người học có phẩm chất đạo đức cách mạng và lập trường 
chính trị vững vàng. Thấy được giá trị khoa học trong các 
quan điểm kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

 

LO3.2 

- Tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế 
của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước. 
- Có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo, tin tưởng con đường XHCN mà Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. 
- Thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, 
rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 
Các nhiệm vụ của sinh viên: 

 Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   
 Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 
 Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập  
 Sách, giáo trình chính: 

       [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 Tài liệu tham khảo 
[1]  Đảng Cộng sản Việt Nam (1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016), Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.  

[2] Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (1999), 
Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nxb Giáo dục.   

[3] C.Mác – Ph.Ănghen (1994), Toàn tập, tập 20, tập 23, tập 25, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội. 

[4] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học 
Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 27, 31, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  
11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 
Điểm quá trình: 50% 
 - Thái độ: 10 % 
 - Lý thuyết: 20% 
 - Thực hành: 20 % 
Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 
12. Thang điểm: 10 
13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo     tuần, 
14  buổi học) 
 

Bài 1: Học thuyết giá trị 
 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu 

thế của sản xuất hàng hoá 

 1. Nền kinh tế tự nhiên 
2. Sản xuất hàng hoá 
II. Hàng hoá 
1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng 

hóa 
2. Tính chất hai mặt của lao động sản 

xuất hàng hoá 
Thực hành:  

LO1.1, LO2.1; 
LO2.2; LO3.1 
 

6 tiết 
(2 LT + 
3TH + 1 
review) 

 

Bài 1: Học thuyết giá trị (Tiếp theo 1) 
 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 

III. Tiền tệ 
1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 
2. Các chức năng của tiền 
IV. Quy luật giá trị 
1. Nội dung của quy luật giá trị 
2. Tác động của quy luật giá trị 

Thực hành:  

LO1.1, LO2.1; 
LO2.2; LO3.1 
 

6 tiết 
(2 LT + 
3TH + 1 
review) 

 

Bài 2: Học thuyết giá trị thặng dư  Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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I. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản 

1. Công thức chung của tư bản  

2. Mâu thuẫn của công thức chung 

3. Hàng hoá sức lao động và tiền công 

trong chủ nghĩa tư bản 

II. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư 

trong xã hội tư bản 

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất 

ra giá trị sử dụng và qúa trình sản xuất ra giá 

trị thặng dư 

2. Bản chất của tư bản - tư bản bất biến 

và tư bản khả biến 

3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng 

giá trị thặng dư 

4. Hai phương pháp nâng cao trình độ 

bóc lột 

5. Sản xuất ra giá trị thặng dư - quy luật 

kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản 

III. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành 

tư bản - tích lũy tư bản 

1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư 

bản 

2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản 

3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản 

Thực hành: 

LO1.1; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1; LO3.2 

 6 tiết 
(2 LT + 
3TH + 1 
review) 

 
 

Bài 2: Học thuyết giá trị thặng dư (Tiếp 
theo)  

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 
 

IV. Quá trình lưu thông của tư bản và 
khủng hoảng kinh tế 
         1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản 

2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản 
xã hội 

LO1.1; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1; LO3.2 

6 tiết 
(2 LT + 
3TH + 1 
review) 
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3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa 
tư bản 

V. Các hình thái tư bản và các hình thức 
biểu hiện 
của giá trị thặng dư 

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi 
nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 
3. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản 

xuất 
4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các 

tập đoàn tư bản 
Thực hành: 

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và 

chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 

I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền  

1. Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản 

tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc 

quyền 

          2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB 
độc quyền 

II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 

nước 

1. Nguyên nhân hình thành và bản chất 

của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

 2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

III. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận 
động của chủ nghĩa tư bản 

1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với 
sự phát triển của nền sản xuất xã hội.

 2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản 
3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư 

bản. 
Thực hành: 

LO1.2; LO2.1, 
LO2.2; LO3.1; LO3.2 

6 tiết 
(2 LT + 
3TH + 1 
review) 

 

Tham quan thực tập thực tế
 

3 tiết
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Bài 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân 

1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân 

2. Những điều kiện khách quan qui định 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

3. Vai trò của đảng cộng sản trong quá 
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân 

Thực hành: 

LO1.2; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; LO3.2 

5 tiết 
(2 LT + 
2TH + 1 
review) 

 

Bài 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
(Tiếp theo) 
 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 

II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

nguyên nhân của nó 
 2. Mục tiêu, động lực và nội dung của 

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
           3. Liên minh giữa giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa 

III. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 
chủ nghĩa 

 1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện 
hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

2. Các giai đoạn phát triển của hình thái 
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 
 

Thực hành: 

LO1.2; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; LO3.2 

5 tiết 
(2 LT + 
2TH + 1 
review) 

 

Bài 5: Những vấn đề chính trị - xã hội 
có tính qui luật trong tiến trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa 
 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 
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I. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

1. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa 
II. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ 

nghĩa 
1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ 

nghĩa 
2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền 

văn hóa xã hội chủ nghĩa 
3. Nội dung và phương thức xây dựng 

nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn 

giáo 
1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc 

cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin trong việc 
giải quyết vấn đề dân tộc 
2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn 
đề tôn giáo 
Thực hành: 

LO1.2; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; LO3.2 
 

6 tiết 
(2 LT + 
3TH + 1 
review) 

 

Bài 6: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
triển vọng 
 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 

I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 
1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô 

hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên 
thế giới 

2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa và những thành tựu của nó 

II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình 
chủ nghĩa xã hội xô viết và nguyên nhân của 
nó 

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô 
hình chủ nghĩa xã hội Xô viết 
            2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng 
và sụp đổ 
Thực hành:  

LO1.2; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; LO3.2 

4 tiết 
(1 LT + 2TH 
+ 1 review) 

Bài 6: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
triển vọng (Tiếp theo) 
 

Dự kiến các LO 
được thực hiện sau 
khi kết thúc ND 

Thời lượng 

III. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội LO1.2; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; LO3.2 

4 tiết 
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1. Chủ nghĩa tư bản – không phải là 
tương lai của xã hội loài người 
           2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã 
hội loài người 
Thực hành:  

(1 LT + 2TH 
+ 1 review) 

Thi kết thúc học phần 
 

Thời lượng 
Hình thức thi: Tự luận 

 
3 Tiết

 

14. Yêu cầu 

Sinh viên không được dự thi nếu vắng quá 20% học phần 
Sinh viên được khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy khả năng nghiên cứu và tổng 
hợp 

15. Ngày phê duyệt:  
16. Cấp phê duyệt:  
  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 
 

            
 
17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 
Cập nhật lần 1:  
 
 
 
 

Người cập nhật 
 

Trưởng ngành/Khoa 
 

Cập nhật lần 2:  
 
 
 

Người cập nhật 
 

Trưởng ngành/Khoa 
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36. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 
NAM   Mã học phần: POL2021 

2. Tên tiếng Anh:    Số tín chỉ: 3  

3. Phân bố thời gian:     

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Quyên  

2. Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Hoàng Đợi 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin1, Những Nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 , Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Môn học tiên quyết: Những Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin1, Những 
Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin 2, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Khác:  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương 
pháp nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng 
lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công 
cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng 
kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng và khả năng vận dụng kiến 
thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
Mục 
tiêu 

(Goals) 

Mô tả 
(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 
đầu ra 
CTĐT 

LO1 Về kiến thức: 
Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 
quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

 

LO2 Về kỹ năng:  
Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 
chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng 
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nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 
trái về lịch sử của Đảng 

LO3 Về thái độ: 
Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 
của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 
cao lòng tự hào về Đảng, về dân tộc, về Tổ quốc. 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 
Chuẩn đầu 

ra HP 
Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
Ghi 
chú 

LO1 

LO1.1 

SV hiểu được khái niệm, đối tượng và ý nghĩa lý luận, thực 
tiễn của  môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

 

LO1.2 
Hiểu, phân tích được những sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (1920-1930) 

 

LO1.3 

Hiểu, phân tích, đánh giá được sự lãnh đạo của Đảng đối với 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 
quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

 

 

LO2 
 

LO2.1 
Hình thành phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng 
lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học 

 

LO2.2 
Hình thành khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác 
thực tiễn, phê phán quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng 

 

LO2.3 
Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện tốt 
chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. 

 

LO3 
LO3.1 

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh 
đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 
quan.  

 

LO3.2 Nâng cao lòng tự hào về Đảng, về dân tộc, về Tổ quốc. 
 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các nhiệm vụ của sinh viên: 

 Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   

 Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 

 Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập  

 Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
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 Tài liệu tham khảo 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[2] Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2008), Chiến tranh 
Việt Nam 1945-1975, thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (1995-2018), Văn kiện Đảng,Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội.  

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo tổng kết 
(2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học 
Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1 đến tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
[7] www.cpv.org.vn  

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 
Điểm quá trình:50% 
 - Thái độ: 10 % 
 - Lý thuyết: 20% 
 - Thực hành: 20 % 
Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 
12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ 
theo   tuần,  buổi  học) 

Bài 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội 
dung và phương pháp nghiên cứu, học tập 
lịch sử Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Đường 
lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Đường 
lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

LO1.1 
 

3 tiết 
(1LT + 1TH + 
1 REVIEW) 

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 
lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 
(1930-1945) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 
 

I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 2-1930) 
1. Bối cảnh lịch sử 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

  6 tiết 
(2 LT + 3TH + 
1 review) 
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2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để 
thành lập Đảng. 

Thực hành 

Yêu cầu:  
- Thảo luận nhóm: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc 
đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 
lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 
(1930-1945) (Tiếp theo 1) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 
 

I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 2-1930) 
3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 
4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

Thực hành 

Yêu cầu:  

1. Phân tích những điều kiện cần thiết dẫn tới 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2-
1930. 

2. Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên được Hội nghị 
thành lập Đảng (2-1930) thông qua. 

3. So sánh Cương lĩnh tháng 2-1930 và Cương 
lĩnh tháng 10 - 1930 của Đảng 

 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

  5 tiết 
(2 LT + 2TH + 
1 review) 

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 
lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 
(1930-1945) (Tiếp theo 2) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 
 

II. Lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 
(1930-1945) 
1. Phong trào cách mạng 1930-1935 và khôi 
phục phong trào 1932-1935 
2. Phong trào dân chủ 1936-1939 
3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 
4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 

Thực hành 

Yêu cầu:  

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

6 tiết 
(2 LT + 3TH + 
1 review) 
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1. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 
thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945. 

2. Thực hành:  

- Triển lãm ảnh chủ đề “Cách mạng Tháng Tám 
– Trang sử vàng của dân tộc” 
Bài 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, 
hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước (1945-1975) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 
 

I. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách 
mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược (1945-1954) 
1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 
1945-1946 
2. Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực 
dân Pháp xâm lược và quá trình tổ chức thực 
hiện từ 1946 đến 1950 
3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ đến thắng lợi 
từ 1951 đến 1954 
4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng 
trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân 
Pháp và can thiệp Mỹ 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Đường lối và sự chỉ đạo của Đảng trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 
can thiệp Mỹ 1945-1954 

2. Ý nghĩa lịch sử và những kinh nghiệm lãnh 
đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp và can thiệp Mỹ 1945-1954 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

6 tiết 
(2 LT + 3TH + 
1 review) 

Bài 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, 
hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước (1945-1975) (Tiếp theo) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 
 

II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm 
lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1954-1975) 
1. Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 
1954-1965 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

6 tiết 
(2 LT + 3TH + 
1 review) 
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2. Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965-
1975 
3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
1954-1975 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Sự phát triển đường lối và khái quát quá trình 
chỉ đạo thực hiện của Đảng trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước 1954-1975. 

2. Đặc điểm, ý nghĩa thắng lợi và những kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước 1954-1975. 

3. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và những thành 
quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
1954-1975. 

Tham quan học tập thực tế một số di tích 
lịch sử ở T.T.Huế 

 

3 tiết 

Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 
mới (1975-2018) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 
1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
1975-1981 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Khái quát quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước và quá trình tìm con 
đường đổi mới đất nước. 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

  6 tiết 
(2 LT + 3TH + 
1 review) 

Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 
mới (1975-2018) (tiếp theo 1) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của 
Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh 
tế 1982-1986 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

  5 tiết 
(2 LT + 2TH 
+ 1 review) 
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Game show: Triển lãm chủ đề “Ký ức một thời 
bao cấp” 
Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 
mới (1975-2018) (Tiếp theo 2) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế (1986-2018) 
1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội 1986-1996 

Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Nội dung Đường lối toàn diện của Đại 
hội VI (12-1986) và quá trình thực hiện. 

 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

6 tiết 
(2 LT + 2TH 
+ 1 review) 

Bài 4: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 
mới (1975-2018) (Tiếp theo 3) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế (1986-2018) 
2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
1996-2018 
3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi 
mới 
Thực hành 

Yêu cầu: 

1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991 
và năm 2011). 

2. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự 
nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa 
đất nước và hội nhập quốc tế. 

3. Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đối 
mới. 

LO1.1; LO1.2; 
LO1.3 

LO2.1; LO2.2; 
LO2.3 

LO3.1; LO3.2; 
LO3.3 

5 tiết 
(2 LT + 2TH 
+ 1 review) 

Thi kết thúc học phần 
 

Thời lượng 

Hình thức thi: Tự luận 
 

3 tiết 
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14. Yêu cầu 
 Sinh viên không được dự thi nếu vắng quá 20% học phần 
 Sinh viên được khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy khả năng nghiên cứu và tổng hợp 

15. Ngày phê duyệt: …………………………………………………………………… 

16. Cấp phê duyệt:……………………………………………………………………... 
  

Trưởng khoa  Tổ trưởng BM       Nhóm biên soạn 
 

                                                                 ThS. Nguyễn Thị Quyên 

    

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  
 

 

Người cập nhật 
 

Trưởng ngành/Khoa 

Cập nhật lần 2:  
 

 

 

Người cập nhật 
 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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37. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH     Mã học phần: POL2011 

2. Tên tiếng Anh:  Ho Chi Minh Ideology  Số tín chỉ: 2  

3. Phân bố thời gian:     

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1. GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Quyên 

2. Danh sách giảng viên cùng GD:  

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 
Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

 Môn học tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 
Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

Khác:  

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung của học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

 Về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 
quốc tế; Văn hóa, con người, Đạo đức. 
7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

Mục 
tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn 
đầu ra 

CTĐT 

LO1 Về kiến thức: SV hiểu được những kiến thức cơ bản về khái 
niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí 
Minh; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa 

 

LO2 Về kỹ năng: Hình thành cho sinh viên khả năng tư duy độc 
lập, phân tích, đánh giá, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 

 



334 
 

Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, 
học tập và công tác. 

LO3 Về thái độ: 

- SV được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành 
với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền CNXH;   

- Nhận thức được vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh 
đối với Đảng và dân tộc Việt Nam; 

- Thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, 
rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu ra 
HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi 
chú 

LO1 

LO1.1 
Trình bày, phân tích được khái niệm, nguồn gốc, quá 
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

LO1.2 
Nắm được nội dung những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí 
Minh  

 

LO1.3 
Nắm được sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 

 

LO2 

LO2.1 
Người học xác lập được thế giới quan, nhân sinh quan 
và phương pháp luận khoa học để nhận thức và cải tạo 
thế giới 

 

LO2.2 
Vận dụng được kiến thức lý luận của môn học để tiếp 
cận và bước đầu giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt 
động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân 

 

LO2.3 
Vận dụng được kiến thức lý luận để hiểu và thực hiện 
tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. 

 

LO3 

LO3.1 
Xác lập được phẩm chất đạo đức cách mạng, lập 
trường, tư tưởng chính trị vững vàng. 

 

LO3.2 
Có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo. 
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9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Các nhiệm vụ của sinh viên: 

 Dự lớp:  tham dự giờ giảng đầy đủ và tích cực (tối thiểu 80% số tiết giảng)   
 Bài tập: làm đầy đủ bài tập về nhà (100%) 
 Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm, của lớp  

10. Tài liệu học tập  

 Sách, giáo trình chính: 
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 Tài liệu tham khảo 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng, Toàn tập, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội. 

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam – Ban Chấp hành Trung ương – Ban chỉ đạo 
tổng kết (2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi 
mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[4] Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên), (1997) Tư tưởng Hồ Chí Minh 
và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia (2003), Giáo 
trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[6] Hồ Chí Minh (2011),Toàn tập, bộ 15 tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội. 

11. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Tự luận) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ 
theo     tuần, 9  buổi học) 
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Bài 1: Khái niệm, đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 
tư tưởng Hồ Chí Minh 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

II. Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

III. Phương pháp nghiên cứu 

IV. Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

LO1.1 

 

3 tiết 

(1 LT + 
1TH + 1 
review) 

Bài 2: Cơ sở, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

 

I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Cơ sở thực tiễn 

- Cơ sở lý luận 

- Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Vẽ sơ đồ tư duy về cơ sở hình thành của tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

LO1.2; LO3.2   3 tiết 

(1 LT + 
1TH + 1 
review) 

Bài 2: Cơ sở, quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (tiếp 
theo) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

 

II. Quá trình hình thành và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Đối với cách mạng Việt Nam 

- Đối với cách mạng thế giới 

Thực hành 

Yêu cầu: 

LO1.2; LO3.2   3 tiết 

(1 LT + 
1TH + 1 
review) 
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- Vẽ sơ đồ quá trình hình thành và phát triển 
của tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Thảo luận về vai trò của tư tưởng Hồ Chí 
Minh đối với sự nghiệp đổi mới của Việt 
Nam hiện nay 

 

Tham quan, học tập tại Bảo tàng Hồ Chí 
Minh tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

2 tiết 

Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã 
hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam 

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ 
giữa độc lập dân tộc và CNXH 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Thảo luận quan điểm của Hồ Chí Minh về 
vấn đề độc lập dân tộc; động lực xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

- Phân tích và chứng minh chân lý: “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do” 

 

LO1.3; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1 

 

  3 tiết 

(1 LT + 
1TH + 1 
review) 

Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng 
Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt 
Nam 

LO1.3; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1; LO3.2 

  

  6 tiết 

(2 LT + 
3TH + 1 
review) 
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III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công 
tác xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước. 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 
Cộng sản Việt Nam để phân tích vấn đề 
phòng và chống các tiêu cực trong Đảng 
hiện nay. 

- Phân tích những điểm đặc sắc trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước 
ở Việt Nam. 

Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc 
tế 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
toàn dân tộc 

 

Thực hành 

Yêu cầu: Thảo luận các vấn đề 

- Giá trị của tư tưởng đại đoàn kết toàn dân 
tộc của Hồ Chí Minh trong lịch sử và sự vận 
dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
giai đoạn hiện nay. 

LO1.3; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1; LO3.2 

 

  4 tiết 

(1 LT + 
2TH + 1 
review) 

 

Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc 
tế 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc 
tế 

III. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế 
trong giai đoạn hiện nay. 

Thực hành 

Yêu cầu: Thảo luận các vấn đề 

LO1.3; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1; LO3.2 

 

  4 tiết 

(1 LT + 
2TH + 1 
review) 
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- Giá trị của tư tưởng đoàn kết quốc tế của 
Hồ Chí Minh trong lịch sử và sự vận dụng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay. 

Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 
đạo đức, con người 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 

1. Một số nhận thức chung về văn hóa và 
quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác 

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò 
của văn hóa 

3. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nền 
văn hóa mới 

Thực hành 

Yêu cầu: 

- Giá trị của tư tưởng văn hóa của Hồ Chí 
Minh đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam 
hiện nay. 

LO1.3; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1; LO3.2 

 

3 tiết 

(1 LT + 
1TH + 1 
review) 

Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 
đạo đức, con người (Tiếp theo 1) 

Dự kiến các LO 
được thực hiện 
sau khi kết thúc 
ND 

Thời lượng 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của 
đạo đức cách mạng 

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những 
chuẩn mực đạo đức cách mạng 

3 Quan điểm của Hồ Chí Minh về những 
nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

- Phân tích những điểm đặc sắc trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước 
ở Việt Nam. 

Thực hành 

LO1.3; LO2.1; 
LO2.2; LO2.3; 
LO3.1; LO3.2 

 

6 tiết 

(2 LT + 
3TH + 1 
review) 
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Yêu cầu: 

- Vẽ bản đồ tư duy tư tưởng đạo đức của Hồ 
Chí Minh 

- Chứng minh: Hồ Chí Minh không chỉ là 
nhà đạo đức lớn mà còn là tấm gương thực 
hành đạo đức mẫu mực  

- Giá trị của tư tưởng về con người của Hồ 
Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng con 
người ở Việt Nam hiện nay 

Thi kết thúc học phần 
 

Thời lượng  

Hình thức thi: Tự luận 
 

3 tiết 

14. Yêu cầu 

 Sinh viên không được dự thi nếu vắng quá 20% học phần 
 Sinh viên được khuyến khích tư duy sáng tạo, phát huy khả năng nghiên cứu và 

tổng hợp 
15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

 Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

            ThS. Nguyễn Thị 
Quyên 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 

 

Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng ngành/Khoa 
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38. PHỎNG VẤN, TÌM VIỆC VÀ LÀM VIỆC – ORT2011   

1. Tên học phần:Phỏng vấn, tìm việc và làm việc  Mã học phần: ORT2011 

2. Tên Tiếng Anh:       

  Số tín chỉ: 03   

3. Phân bố thời gian: 15 buổi   

4. Các giảng viên phụ trách học phần 

1/ GV phụ trách chính:  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:                                         

5. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học trước: Không 

 Môn học tiên quyết: Không 

 Khác: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần 

Miêu tả được thực trạng của thị trường lao động và nhu cầu việc làm tương ứng với ngành 

nghề quan tâm  

- Xác định được được công việc và môi trường làm việc phù hợp với bản thân  

- Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; chuẩn bị các kiến thức và trau dổi kỹ 

năng cần thiết cho việc phỏng vấn và thuyết phục nhà tuyển dụng  

- Dự đoán được những yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng đối với ứng viên  

- Xác định khả năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập, tính 

năng động sáng tạo, khả năng lãnh đạo  

- Xác định được quyền và nghĩa vụ của bản thân trong môi trường lao động  

- Trình bày được các dạng thuyết trình trong công việc 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

LO1 
Môn học giúp cho sinh viên hiểu về thị trường lao động, 

biết cách tìm kiếm công việc phù hợp, viết hồ sơ xin việc 
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và thuyết phục nhà tuyển dụng và có kỹ năng làm việc 

chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp. 

LO2 
Có thể nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; chuẩn 
bị các kiến thức và trau dổi kỹ năng cần thiết cho việc 
phỏng vấn và thuyết phục nhà tuyển dụng. 

 

LO3 Xác định được được công việc và môi trường làm việc phù 
hợp với bản thân. 

 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Ghi chú 

LO1 

LO1.1 

Có khả năng điều tra về nhu cầu tuyển dụng và môi trường 
doanh nghiệp muốn ứng tuyển, xác định được được công 
việc và môi trường làm việc phù hợp với bản thân. 

 

LO1.2 
Dự đoán được những yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng 

đối với ứng viên. Viết và làm hồ sơ tìm việc. 

 

LO2 LO2.1 

Thực hiện được việc đàm phán, thoả thuận về công việc và 

điều kiện lao động. Xây dựng các ưu thế của bản thân, thể 

hiện được khả năng, sở thích, nguyện vọng của bản thân 

trong cuộc phỏng vấn. 

 

LO3 LO3.1 

Có khả năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng 

làm việc độc lập, tính năng động sáng tạo, khả năng lãnh 

đạo để làm việc trong mọi môi trường công tác. 

 

10. Tài liệu học tập  

Giáo trình chính: 

[1]. Bài giảng “Phỏng vấn, xin việc và việc làm” TS Trần Văn Long, Khoa CN-KD PXU 

Tài liệu tham khảo: 

[1]. Cẩm nang kinh doanh Harvard, Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả (Creating Teams 

with an Edge), NXB Tổng hợp TP HCM, 2006. 
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[2]. Kỹ năng giao tiếp nơi công sở, 2014, được dịch từ sách Communicating at work, 

Ronald 

[3]. Kỹ năng nghề nghiệp và làm việc nhóm - Cao đẳng FPT dịch 

11. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  

 Điểm quá trình: 50% 

 - Thái độ: 10 % 

 - Lý thuyết: 20% 

 - Thực hành: 20 % 

 Điểm thi kết thúc: 50% (Hình thức thi: Vấn đáp ) 

12. Thang điểm: 10 

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (phân bổ theo 3 tuần, 
15 buổi học) 

NỘI DUNG 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Bài 1: Kỹ năng xác định mục tiêu 

nghề nghiệp và đánh giá năng 

lực bản thân 

Kỹ năng xác định mục tiêu nghề 

nghiệp;  

Kỹ năng đánh giá năng lực bản 

thân; 

Kỹ năng giao tiếp; 

Thực hành 

Yêu cầu 

Chia nhóm làm việc và thảo 

luận: mục tiêu nghề nghiệp, đánh 

giá năng thực bản thân từng thành 

 LO1.1, LO1.2 

 

  

  

  

  

6 tiết 
(2LT+3TH+1 
Review) 
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viên 

Bài 2: Kỹ năng xác định mục tiêu 

nghề nghiệp và đánh giá năng 

lực bản thân (tt) 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Kỹ năng tổ chức; 

Xây dựng nhóm làm việc; 

Tiêu chí chung về con người có 

năng lực. 

Thực hành 

Yêu cầu 

Chia nhóm  thảo luận: năng lực 

của các thành viên, xây dựng nhóm 

làm việc  

LO1.1, LO1.2 

 

6 tiết 
(2LT+3TH+1 
Review) 

 

Bài 3: Kỹ năng xây dựng hồ sơ 

ứng tuyển 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Kỹ năng xây dựng hồ sơ ứng tuyển;

Cấu thành bộ hồ sơ ứng tuyển; 

Các kiểu trình bày CV; 

Thực hành 

Yêu cầu 

Trình bày một CV 

  

 LO2.1 

  

6 tiết 
(2LT+3TH+1 

Review) 

 

    

Bài 4: Kỹ năng xây dựng hồ sơ 

ứng tuyển(tt) 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 
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Yêu cầu khi trình bày CV; 

Nguyên tắc 4S để tạo một CV; 

Thư ứng tuyển. 

Thực hành 

Yêu cầu 

Viết thư ứng tuyển

LO2.1  6 tiết 
(2LT+3TH+1 
Review) 

 

Bài 5: Kỹ năng tìm kiếm thông 
tin tuyển dụng 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Khái niệm đại cương về tìm 

kiếm thông tin; 

Nguồn thông tin tuyển dụng; 

Nội dung thông tin cần quan tâm; 

Cách thức tìm kiếm thông tin. 

Thực hành 

Yêu cầu 

 Thực hiện tìm kiếm 10 thông tin 

tuyển dụng 

LO1.1, LO1.2 

  

  

  

  

9 tiết 
(3LT+5TH+1 
Review) 

 

Bài 6: Thi tuyển 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Mục đích của việc thi tuyển; 

Các dạng bài thi tuyển; 

Phương tiện hỗ trợ thi tuyển; 

Các bước đi đến bài thi thành 

công; 

  

 LO2.1 

9 tiết 
(3LT+5TH+1 
Review) 
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Khai thác tối đa lợi ích từ các các 

bài thi. 

Thực hành 

Yêu cầu 

Chia nhóm làm việc và tổ chức thi 

tuyển các thành viên trong nhóm 

Bài 7: Phỏng vấn tuyển dụng 

 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Các cấp độ phỏng vấn trong tuyển 

dụng; 

Các hình thức phỏng vấn; 

Thực hành 

Yêu cầu 

Các cấp độ và  hình thức phỏng vấn 

thường gặp 

Kỹ năng trả lời phỏng vấn 

 LO2.1, LO3. 

  

  

6 tiết 
(2LT+3TH+1 
Review) 

 

Bài 8. Phỏng vấn tuyển dụng(tt) 

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Kỹ năng trả lời phỏng vấn;

Một số kỹ năng thủ thuật trả lời 

phỏng vấn. 

Thực hành 

Yêu cầu 

Chia nhóm làm việc và tổ chức 

phỏng vấn các thành viên trong 

nhóm 

LO2.1, LO3.1 

6 tiết 
(2LT+3TH+1 
Review) 
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Bài 9. Ôn tập  

Dự kiến các CĐR được 

thực hiện sau khi kết thúc 

ND 

Thời lượng 

Ôn tập nội dung đã học   

3 tiết (2TH+1 
Review) 

 

Thi kết thúc học phần    Thời lượng 

Hình thức thi: Vấn đáp 3 tiết 

14. Đạo đức khoa học: 

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ cấm thi tất cả các thành viên trong 
các nhóm. 

- Bài tập cá nhân sai giống nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình. 

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm thi hoặc đề nghị kỷ luật trước 
toàn trường tùy theo mức độ không hoàn thành. 

- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc 
bị đổi học. 

15. Ngày phê duyệt:  

16. Cấp phê duyệt:  

  

Trưởng khoa   Tổ trưởng BM  Nhóm biên soạn 

 

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Cập nhật lần 1:  

 

 

 

 

 

Người cập nhật 

 

Trưởng 
ngành/Khoa 
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Cập nhật lần 2:  

 

 

 

Người cập nhật 

 

 

Trưởng 
ngành/Khoa 
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39. THỰC TẬP DOANH NGHIỆP (OJT) – OJT3051 

Số tín chỉ: 15 

I. VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT MÔN HỌC 

1. Vị trí 

Là môn học chuyên sâu của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. 

Môn học được phân bổ vào học kỳ 8, sau khi sinh viên học xong các môn học 

chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo. 

2. Tính chất 

Là môn học bắt buộc của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Thực hiện phương châm 

giáo dục, kết hợp lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức đã học ở 

trường vào thực tế, từ đó giúp sinh viên có dịp củng cố, đào sâu và mở rộng tích lũy 

kinh nghiệm nghề nghiệp thực tế, rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nội qui, kỷ 

luật, ý thức trách nhiệm công việc, lòng yêu nghề, tính tự giác, kỷ luật đạo đức nghề 

nghiệp. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

1. Kiến thức 

Nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập. 

Hội nhập vào môi trường thực tế của doanh nghiệp, hoàn thiện kiến thức đã học,  

và thông qua đó hiểu sâu cơ cấu tổ chức và nắm rõ được sự vận hành của doanh nghiệp 

nhằm đáp ứng khả năng hội nhập thực tế doanh nghiệp khi đi làm việc. 

Áp dụng kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch đã học vào môi trường thực 

tế của doanh nghiệp như thực hiện kỹ năng biên dịch hoặc phiên dịch các loại tài liệu, 

dạng văn bản liên quan đến thương mại, hành chính: thư tín thương mại, hợp đồng 

thương mại, hồ sơ pháp lý, văn bản luật thương mại, tài liệu quảng cáo, báo chí thương 

mại;  

Nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các công viêc, nhiệm vụ 

được giao tại doanh nghiệp. 

2. Kỹ năng 

Phục vụ yêu cầu công tác tại nơi thực tập như một nhân viên thực thụ. 

Vận dụng các kỹ năng đã học để tiến hành công tác một cách hợp lý, bảo đảm chất 

lượng và hiệu quả. 
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Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cá nhân. 

Phát triển kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình. 

Xây dựng kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp thực tế . 

Trau dồi nhiều kỹ năng làm việc thực tế, nâng cao tay nghề. 

Phối hợp công việc với các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp. 

3. Thái độ 

Tuân thủ kỷ luật lao động tại doanh nghiệp về thời gian làm việc, tác phong làm 

việc, bảo mật thông tin, thực hiện đạo đức nghề nghiệp. 

Phát triển khả năng hòa nhập với môi trường tập thể, quan hệ cởi mở, hài hòa với 

mọi người ở cơ quan. Có tinh thần cầu tiến học tập trong công việc. 

Phát triển tinh thần trách nhiệm cao, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng 

tự nghiên cứu công nghệ. 

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP 

1. Tài liệu học tập   

1. Quy chế hướng dẫn thực tập doanh nghiệp của Trường đại học Phú Xuân  

2. Tài liệu tham khảo trên Internet:  

[1]. http://www.kynang.edu.vn 

[2]. http://cvonline.ou.edu.vn/ky-nang-lam-viec.html 

[3]. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/10-ky-nang-trong-cong-viec- 

quan-trong-nhat-nam-2020-202412.html 
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40. LÀM VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – PRJ3051 

Số tín chỉ: 10 

I. VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT MÔN HỌC 

1. Vị trí 

Là môn học chuyên sâu của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

Môn học được bố trí vào học kỳ 9 của chương trình đào tạo, sau khi sinh viên đã 

học các môn học chuyên sâu của chuyên ngành đào tạo.  

2. Tính chất 

Là môn học bắt buộc của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, giúp sinh viên vận dụng 

kiến thức và kỹ năng đã học để nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể 

(thuộc chuyên ngành được đào tạo) tại các doanh nghiệp. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

1. Kiến thức 

Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có 

điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết với thực tiễn. Trọng tâm là kiến thức các 

chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Trung, tiếng Trung thương mại. 

Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, 

học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc 

được ngay. 

Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên 

quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình 

bày kết quả của đề tài khoa học bằng khóa luận tốt nghiệp.  

2. Kỹ năng 

Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan. 

Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên 

hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong khóa luận tốt 

nghiệp. 

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng giao tiếp chuyên môn, kỹ 

năng thuyết trình và ứng xử các tình huống trong thực tế về chuyên môn. 

Phát triển kỹ năng  tự nghiên cứu khoa học 

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 
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Phát triển kỹ năng thuyết trình 

3. Thái độ 

Hành động có bản lĩnh, tự tin; có khả năng thích nghi đối với sự thay đổi, sẵn sàng 

làm việc độc lập, làm việc với người khác, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. 

Thực hiện ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp. 

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP 

1. Tài liệu học tập 

[1]. Các quy định, tiêu chuẩn đánh giá của khoa trường. 

2. Tài liệu tham khảo 

[1]. Hệ thống tài liệu chuyên ngành liên quan. 

[2]. Các khóa luận tốt nghiệp. 
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PHẦN 3. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

 

I. KHÁI QUÁT 

Từ năm học 2018-2019, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (CSVC) của 

Trường Đại học Phú Xuân được đầu tư theo yêu cầu của triết lý đào tạo: phát triển đồng 

bộ về thái độ - kỹ năng - tri thức nhằm đảm bảo cho sinh viên có thể gia nhập lực lượng 

lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và phát huy năng lực cũng 

như nhu cầu phát triển cá nhân của mỗi sinh viên. Các thành phần cơ bản của hệ thống 

CSVC bao gồm: 

Các phòng học lý thuyết 

Văn phòng học tập (Learning Office) 

Hệ thống công nghệ 

Thư viện và các phòng LAB chuyên dụng 

Các hệ thống hỗ trợ và cảnh quan - môi trường 

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, hệ thống 

CSVC phục vụ đào tạo của Đại học Phú Xuân được thiết kế theo từng khối, mỗi khối 

(khối) có khả năng đảm bảo cho 250-300 sinh viên có môi trường học tập hiện đại, phù 

hợp với phương pháp đào tạo của PXU, với các yêu cầu cơ bản: 

Thời gian thực hành tại trường từ 50% trở lên 

Có sự tham gia hướng dẫn có các chuyên gia từ doanh nghiệp 

Rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường "đi học như đi làm" 

Phát triển các kỹ năng mềm 

II. CÁC PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT 

Mỗi khối (có thiết kế cho 10 lớp, 250-300 sinh viên, học một buổi) sẽ có 6 phòng 

học lý thuyết, tổng diện tích từ 300-320 m2. Các phòng học lý thuyết sẽ đảm bảo cho 

thời lượng lý thuyết (không quá 50% tổng thời lượng học tại trường). Mỗi phòng đều 

được trang bị theo tiêu chuẩn văn phòng: 

Bàn ghế đạt chuẩn 

Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn 

Điều hòa nhiệt độ & hệ thống quạt gió 

Bảng kính cường lực, bút dạ viết trên kính 
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Máy chiếu + màn chiếu cố định 

Mạng kết nối Internet không dây tiêu chuẩn văn phòng 

Nước uống 

III. LEARNING OFFICE 

Là hạt nhân của phương pháp đào tạo PXU, sinh viên sẽ thực hiện các bài thực 

hành và các dự án sinh viên trong Learning Office, được thiết kế mô phỏng các văn 

phòng làm việc của các doanh nghiệp hiện đại. Mỗi khối sẽ có khu Learning Office tiêu 

chuẩn, có tổng diện tích 250 m2: 

150-175 chỗ làm việc tiêu chuẩn (đảm bảo cho 150 sinh viên/buổi) 

Có hệ thống ánh sáng theo chuẩn văn phòng 

Có hệ thống điều hòa và quạt thông gió 

Có khu vực trao đổi nhóm (discussion space) 

Có máy chiếu, màn chiếu di động 

Nước uống, kệ sách, cây xanh và hệ thống điện tiêu chuẩn 

Hệ thống mạng & kết nối Internet không dây tiêu chuẩn 

Hệ thống cửa dùng nhận dạng vân tay và thẻ từ 

Learning Office được thiết kế và triển khai ở Cơ sở 2 (176 Trần Phú), có khả năng 

đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của 1200 sinh viên, trong tương lai gần khi nhu 

cầu phát triển cao hơn, toàn bộ Cơ sở 3 cũng sẽ được cải tạo theo thiết kế tương đương. 

IV. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ 

Hệ thống công nghệ cũng là một cấu thành không thể thiếu trong kết cấu hạ tầng 

theo phương pháp đào tạo mới của PXU. Ngoài hệ thống mạng không dây được thiết kế 

đảm bảo cho hệ thống công nghệ dựa trên nền điện toán đám mây bao phủ tất cả các cơ 

sở đào tạo của trường, hạ tầng công nghệ còn bao gồm: 

Hệ thống e-mail tiêu chuẩn có khả năng cung cấp tài khoản e-mail cho tất cả các 

cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường. Mỗi sinh viên đều có tài khoản e-

mail của mình và đây là công cụ giao tiếp chính thức của mỗi sinh viên. 

Hệ thống work-place được sử dụng cho các trao đổi, chia sẽ thông tin, thông báo 

và phục vụ cho tất cả các hoạt động trong phạm vi trường, khoa, nhóm làm việc hay các 

dự án sinh viên. 

Hệ thống quản lý dự án đào tạo. Đây là công cụ đảm bảo sinh viên PXU được làm 




