


 

1.2.1. Mục tiêu về kiến thức:  

PO1: Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, hệ thống y tế và kiến thức cơ 

sở về khoa học dữ liệu để khai thác và sử dụng dữ liệu trong sự nghiệp chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

PO2: Có kiến thức chuyên môn về khoa học dữ liệu, hiểu biết về pháp luật và 

các chính sách để vận hành và quản lý dữ liệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng 

như khả năng thích ứng tốt với những thay đổi của công nghệ. 

1.2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

PO3: Có kỹ năng thực hiện thành thạo việc lên kế hoạch, thiết kế, thu thập, xử 

lý, lưu trữ, xây dựng mô hình dữ liệu, đánh giá sản phẩm các ứng dụng khoa học dữ 

liệu. 

PO4: Có kỹ năng vận dụng các phương pháp, quy trình, công nghệ để xây 

dựng ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ cho hoạt động của tổ chức và hệ thống chăm 

sóc sức khỏe.  

PO5: Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực khoa học dữ 

liệu 

 

  1.2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

PO6. Có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong công việc. 

Có phương pháp làm việc hiệu quả, có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác 

chuyên môn 

PO7: Có khả năng làm việc độc lập, hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp và khả 

năng học tập suốt đời 

1 Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo.  

Sau khi hoàn thành chương trình học người học có khả năng: 

 

1. Kiến thức  

● PLO1: Hiểu các kiến thức cơ  ản về pháp luật, các chính sách và đạo đức nghề 

nghiệp trong công tác chăm sóc,  ảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân 

● PLO2: Diễn giải kiến thức toán học, xác suất, thống kê và công nghệ thông tin 

để lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. 

● PLO3: Diễn giải các kiến thức chuyên môn về khoa học dữ liệu vào việc thu 

thập, xử lý, khai thác, đánh giá, quản trị các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực y tế, 

kinh tế xã hội.  

● PLO4: Sử dụng các kiến thức về ngôn ngữ lập trình để giải quyết vấn đề 

chuyên sâu về dữ liệu và khai phá dữ liệu trong lĩnh vực y tế, kinh tế xã hội. 

● PLO5: Diễn giải các kiến thức về các ứng dụng khoa học dữ liệu vào thực tế 

vào vận hành, quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe  



● PLO6: Diễn giải được mô hình tổ chức ngành y tế và hệ thống thông tin sức 

khỏe trong lĩnh vực y tế 

 

2. Kỹ năng  

● PLO7: Phân tích được các vấn đề liên quan đến nhu cầu dữ liệu, thông tin và 

mô hình dữ liệu phục vụ cho hoạt động chăm sóc và  ảo vệ sức khỏe nhân dân.   

● PLO8: Thiết kế, triển khai và đánh giá được các giải pháp công nghệ để xử lý, 

lưu trữ, phân tích, trình diễn và mô hình hoá dữ liệu hiệu quả, ứng dụng trong 

các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

● PLO9: Vận dụng được các mô hình, phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến, 

phù hợp trong hoạt động giám sát, dự báo dịch bệnh, quản lý chăm sóc và  ảo 

vệ sức khỏe nhân dân. 

● PLO10: Phân tích, thiết kế thuật toán, phát triển ứng dụng và sử dụng thành 

thạo một số phần mềm thống kê trong phân tích và xử lý dữ liệu. 

● PLO11: Áp dụng các kỹ năng thiết kế và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa 

học trong hoạt động nghề nghiệp.  

● PLO12: Có năng lực sáng tạo, phát triển, cải tiến đổi mới trong hoạt động nghề 

nghiệp,  iết cập nhật và dự đoán xu thế phát triển ngành nghề và khả năng làm 

chủ khoa học kĩ thuật và công cụ lao động mới.  

● PLO13: Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của 

Việt Nam và sử dụng được trong hoạt động giao tiếp.  

 

3. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm   

● PLO14: Ứng dụng các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 

lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống giao tiếp  khi tham gia vào các 

hoạt động trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. 

● PLO15: Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp và có thái độ hành xử 

chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn. 

● PLO16: Chứng tỏ khả năng tự học và phát triển chuyên môn liên tục 

a. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học dữ liệu, sinh viên sẽ có nhiều sự lựa chọn các 

công việc khác nhau như: 

- Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) tại các cơ sở y tế, doanh nghiệp công 

nghệ, các doanh nghiệp kinh tế xã hội có bộ phận hoặc trung tâm dữ liệu; 

- Chuyên viên xây dựng và quản trị dữ liệu (Data Engineer) tại các cơ sở y tế, doanh 

nghiệp công nghệ, các doanh nghiệp kinh tế xã hội có bộ phận hoặc trung tâm dữ 

liệu; 



- Chuyên viên hoặc quản lý các dự án khoa học dữ liệu (Data scientist); 

- Chuyên viên nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học dữ liệu trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khoẻ và kinh tế xã hội. 

- Chuyên viên/giảng viên lĩnh vực khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin tại các viện 

nghiên cứu hay các trường đại học. 

2 Khối lƣợng kiến thức toàn khoá  

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 135 tín chỉ (chưa  ao gồm phần nội dung Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (8 tín chỉ)); trong đó 119 

tín chỉ bắt buộc, 16 tín chỉ tự chọn. 

3 Đối tƣợng tuyển sinh  

Đối tượng tuyển sinh: theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp  

Chương trình được cấu trúc hợp lý, linh hoạt gồm 135 tín chỉ, trong đó có 119 

tín chỉ bắt buộc và 16 tín chỉ tự chọn. Người học có thể chọn các học phần tự chọn 

theo khả năng và nguyện vọng để trang bị kiến thức cần thiết, phù hợp, đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành đủ số môn học bắt buộc và tự chọn, 

sinh viên tham gia kỳ thi tay nghề, thi lý thuyết và thực hành hoặc làm khóa luận. 

Chương trình được thiết kế gồm các học phần lý thuyết, thực hành tại phòng 

thực hành của Trường Đại học Y tế Công cộng và thực tập tại các bệnh viện tuyến 

trung ương, huyện, trạm y tế xã, bệnh viện của Trường và các bệnh viện, cơ sở y tế dự 

phòng phù hợp với mục tiêu và nội dung đào tạo. Thi kết thúc các học phần; thực tập 

tốt nghiệp và thi tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp: 

+ Lý thuyết: học tại giảng đường nhà C – Trường Đại học Y tế Công cộng. 

+ Thực hành: tại các phòng thực hành Trường Đại học Y tế Công cộng. 

+ Thực tập nghề nghiệp: tại bệnh viện các tuyến, trung tâm y tế dự phòng các 

tuyến, các công ty công nghệ và các cơ sở liên quan trong việc ứng dụng CNTT, quản 

lý, khai thác dữ liệu trong quản lý sức khỏe.  

Điều kiện tốt nghiệp:  

Thực hiện đào tạo và xét tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo đại học và cao đ ng hệ 

chính quy theo hệ thống chế tín chỉ  an hành theo thông tư  8 2 21 TT- G ĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 619 QĐ-YTCC ngày 2  tháng  9 năm 2 21 



của Hiệu trưởng trường Đại học Y tế Công cộng về việc  an hành Qui định về đào tạo 

trình độ đại học của trường Đại học Y tế Công cộng 

5 Cách thức đánh giá    

Đánh giá theo thang điểm 1 , thang điểm 4 và thang điểm chữ theo quy định hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định quản lý đào tạo đại của Trường Đại 

học Y tế Công cộng 

6 Nội dung chƣơng trình đào tạo 

6.1 Cấu trúc kiến thức của chƣơng trình đào tạo 

STT Khối lƣợng học tập 
Số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 
Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu (không kể nội 

dung: Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An 

ninh) 
26 18 7 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu, bao gồm: 109 49 61 

 Kiến thức cơ sở của khối ngành 16 10 6 

 Kiến thức cơ sở của ngành 20 11 10 

 Kiến thức ngành KHDL 47 18 29 

 Kiến thức bổ trợ 16 8 8 

 Đồ án tốt nghiệp 10 2 8 

Tổng cộng  135 67 68 

 

6.2 Khối lƣợng các môn học  

6.2.1 Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: 26 TC (24 LT + 02 TH) 

TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 700103003 Triết học 3 3 0 

2 700101502 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 

3 700810302 Tiếng Anh 1  2 2 0 

4 700102903 Tin học đại cương 3 1 2 

5 700101201 Giáo dục thể chất 1* 1 0 1 

6 700810802 Tiếng Anh 2 2 2 0 



TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

7 700103202 Chủ nghĩa XHKH 2 2 0 

8 700101801 Giáo dục thể chất 2* 1 0 1 

9 700100808 Giáo dục quốc phòng* 8 4 4 

10 700103102 Kinh tế chính trị  2 2 0 

11 700103302 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 

12 700811502 Tiếng Anh 3 2 2 0 

13 700102201 Giáo dục thể chất 3* 1 0 1 

14 700812102 Tiếng Anh 4 2 2 0 

15 700900102 Tiếng Anh 5 chuyên ngành 2 2 0 

16 700900202 Tiếng Anh 6 chuyên ngành  2 2 0 

    Tổng 26 24 2 

 

Ghi chú:  (*) Không tính các môn 8,9,10 

        (cách tính quy đổi: 01 tín chỉ tương ứng 15 tiết giảng dạy lý thuyết và        

30 tiết giảng dạy thực hành tại phòng máy tính) 
 

6.2.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

7.2.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành sức khỏe: 16 TC (10 LT + 6 TH) 

 

TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1  700900303 Dịch tễ học cơ  ản 2 1 1 

2  700900403 Tổ chức và quản lí hệ thống y tế 3 1 2 

3 700900503 
Bệnh truyền nhiễm và Bệnh không 

truyền nhiễm 
3 1 2 

4  700900402 Hệ thống thông tin quản lý sức khỏe 2 1 1 

5 700900502 
Phân loại, mã hoá bệnh tật và tử 

vong  
2 1 1 

6  700900603 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1 

    Tổng cộng  14 6 8 

 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

  Cách tính quy đổi: 01 tín chỉ tương ứng 15 tiết giảng dạy lý thuyết và 

30 tiết giảng dạy thực hành tại phòng thí nghiệm) 
 



7.2.2.2. Kiến thức cơ sở ngành: 20 TC (10 LT + 10 TH) 

 

TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 700900703 Đại số tuyến tính 3 2 1 

2 700900802 Mạng máy tính 2 1 1 

3 700900902 Giải tích 2 1 1 

4 700901003 Ngôn ngữ lập trình 3 1 2 

5 700901102 Xác suất thống kê cơ  ản  2 1 1 

6 700901204 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 2 2 

7 700901302 Hệ điều hành 2 1 1 

8 700901402 Tối ưu hoá 2 1 1 

    Tổng cộng  20 10 10 

 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành  

               Cách tính quy đổi: 01 tín chỉ tương ứng 15 tiết giảng dạy lý thuyết và 

30 tiết giảng dạy thực hành tại phòng thực hành 
 

7.2.2.3. Kiến thức ngành: 47 TC (18 LT + 29 TH)  

 

TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 700901503 Cơ sở dữ liệu 3 2 1 

2 700901603 Phân tích thiết kế hệ thống 3 1 2 

3 700901704 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 4 2 2 

4 700901803 Lập trình web 3 1 2 

5 700901903 Lập trình hướng đối tượng 3 1 2 

6 700902002 Thực hành 1: TH CSDL  2 1 1 

7 700904002 Nhập môn khoa học dữ liệu 2 1 1 

8 700902104 Lập trình Python 4 2 2 

9 700902203 Khai phá dữ liệu 3 1 2 

10 700902303 Phân tích chuỗi thời gian 3 1 2 

11 700902404 Phân tích dữ liệu với R 4 2 2 

12 700902505 
Thực hành 2: Hệ thống thông tin tại 

CS KCB 
5 1 4 

13 700902604 
Xử lý dữ liệu và trực quan hoá dữ 

liệu  
4 1 3 

14 700902703 Phân tích hồi qui và ứng dụng 3 1 2 

15 700902803 Học máy 3 1 2 



TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

    Tổng cộng  49 19 30 

 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành  

               Cách tính quy đổi: 01 tín chỉ tương ứng 15 tiết giảng dạy lý thuyết và 

30 tiết giảng dạy thực hành tại phòng thực hành 

6.2.3 Khối kiến thức bổ trợ (tự chọn 16/22 tín chỉ):  

Sinh viên đăng ký ít nhất 16 TC môn tự chọn, trong số các môn học tự chọn 

trong bảng sau: 
 

TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 700902902 Hệ thống thông tin bệnh viện 2 1 1 

2 700903002 
Tiêu chuẩn liên thông giữa các hệ 

thống thông tin y tế HL7 FHIR 
2 1 1 

3 700903102 Trí tuệ nhân tạo 2 1 1 

4 700903202 
Lập trình ứng dụng trên thiết bị di 

động 
2 1 1 

5 700903302 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định 2 1 1 

6 700903402 Học sâu 2 1 1 

7 700903502 An toàn và bảo mật dữ liệu 2 1 1 

8 700903602 
Ứng dụng học máy (Machine 

Learning) trong lĩnh vực y tế 
2 1 1 

9 700903702 
Hệ khuyến nghị (Recommeder 

Systems) 
2 1 1 

10 700903802 

Ứng dụng thị giác máy tính 

(Computer vision) trong lĩnh vực y 

tế 

2 1 1 

11 700904102 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 2 2 

12 700904202 Xử lý ảnh 2 1 1 

    Tổng cộng 16 8 8 

 

6.2.4 Đồ án tốt nghiệp: 10 TC (2 LT + 8 TH) 

TT 
Mã  học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1  700903910 Đồ án tốt nghiệp 10 2 8 

  Tổng cộng 10 2 8 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

 



 

 

7.3. Kế hoạch đào tạo theo năm  

7.3.1. Năm thứ 1: 

Học ký 1 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 
70010300

3 
Triết học 3 3 0 

2 
70010150

2 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 

3 
70081030

2 
Tiếng Anh 1  2 2 0 

4 
70010290

3 
Tin học đại cương 3 1 2 

5 
70010120

1 
Giáo dục thể chất 1* 1 0 1 

6  700900303  ịch tễ học cơ  ản 2 1 1 

7 700900703 Đại số tuyến tính 3 2 1 

8 700900802 Mạng máy tính 2 1 1 

  Tổng HK1 18 12 6 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

Học kỳ 2 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 
70081080

2 
Tiếng Anh 2 2 2 0 

2 
70010180

1 
Giáo dục thể chất 2* 1 0 1 

3 
70010080

8 
Giáo dục quốc phòng* 8 4 4 

4 700900902 Giải tích 2 1 1 

5 700901003 Ngôn ngữ lập trình 3 1 2 

6 700901102 Xác suất thống kê cơ  ản  2 1 1 

   Tổng HK2 18 9 9 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

7.3.2. Năm thứ 2: 

Học ký 3 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 



Học ký 3 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 700103202 Chủ nghĩa XHKH 2 2 0 

2 700103102 Kinh tế chính trị  2 2 0 

3 700103302 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 

4 700811502 Tiếng Anh 3 2 2 0 

5 700102201 Giáo dục thể chất 3* 1 0 1 

6  700900403 Tổ chức và quản lí hệ thống y tế 3 1 2 

7 700901204 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 2 2 

8 700901302 Hệ điều hành 2 1 1 

9 700901503 Cơ sở dữ liệu 3 2 1 

   Tổng HK3 21 14 7 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

Học kỳ 4 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 700812102 Tiếng Anh 4 2 2 0 

2 700900503 
 ệnh truyền nhiễm và  ệnh không 

truyền nhiễm 
3 1 2 

3 700901603 Phân tích thiết kế hệ thống 3 1 2 

4 700901704 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 4 2 2 

5 700901803 Lập trình we  3 1 2 

6 700901903 Lập trình hướng đối tượng 3 1 2 

7 700902002 Thực hành 1: TH CS L  2 1 1 

    Tổng  HK4 20 9 11 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

7.3.3. Năm thứ 3: 

Học kỳ 5 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

1 700900102 Tiếng Anh 5 chuyên ngành 2 2 0 

2  700900402 
Hệ thống thông tin quản lý sức 

khỏe 
2 1 1 

3 700900502 
Phân loại, mã hoá  ệnh tật và tử 

vong  
2 1 1 

4 700901402 Tối ưu hoá 2 1 1 

5 700904002 Nhập môn khoa học dữ liệu 2 1 1 



Học kỳ 5 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

(TC) 
LT TH 

6 700902104 Lập trình Python 4 2 2 

7 700902203 Khai phá dữ liệu 3 1 2 

8 700902902 Hệ thống thông tin  ệnh viện 2 1 1 

9 700903002 
Tiêu chuẩn liên thông giữa các hệ 

thống thông tin y tế HL7 FHIR 
2 1 1 

    Tổng HK5 21 11 10 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

Học kỳ 6 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

TC 
LT TH 

1 
70090020

2 
Tiếng Anh 6 chuyên ngành  2 2 0 

2 700902303 Phân tích chuỗi thời gian 3 1 2 

3 700902404 Phân tích dữ liệu với R 4 2 2 

4 700902505 
Thực hành 2: Hệ thống thông tin 

tại CS KC  
5 1 4 

5 700903102 Trí tuệ nhân tạo 2 1 1 

6 700903202 
Lập trình ứng dụng trên thiết  ị 

di động 
2 1 1 

   Tổng HK6 18 8 10 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

7.3.4. Năm thứ 4 

Học kỳ 7 

TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

TC 
LT TH 

1  700900603 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1 

2 700902604 
Xử lý dữ liệu và trực quan hoá dữ 

liệu  
4 1 3 

3 700902703 Phân tích hồi qui và ứng dụng 3 1 2 

4 700902803 Học máy 3 1 2 

5 700903302 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định 2 1 1 

6 700903402 Học sâu 2 1 1 

    Tổng HK7 16 6 10 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

Học kỳ 8 



TT 
Mã học 

phần 
Tên môn học 

Tổng 

TC 
LT TH 

1 700903502 An toàn và  ảo mật dữ liệu 2 1 1 

2 700903602 
Ứng dụng học máy (Machine 

Learning) trong lĩnh vực y tế 
2 1 1 

3  700903902 Đồ án tốt nghiệp 10 0 10 

    Tổng HK8 14 2 12 

Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 

**Thực hành tại phòng thực hành 

 

7.4 Nội dung chƣơng trình 

 

TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

7.4.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

1 Triết học 

Môn học trang  ị cho người học những kiến thức cơ 

bản về thế giới quan, phương pháp luận của triết học 

Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương 

pháp luận khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình 

thành ở người học thế giới quan khoa học, nhân sinh 

quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương 

pháp tư duy khoa học chung nhất; Môn học đồng 

thời cung cấp cho người học những nội dung cơ  ản 

của triết học Mác – Lênin bao gồm: Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. 

3/0  

2 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

Là một học phần nằm trong hệ thống các môn khoa 

học lý luận chính trị, học phần Tư tưởng Hồ Chí 

Minh cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  ản 

về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; về 

đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hoá, 

đạo đức và con người… nhằm giúp sinh viên thấy rõ 

hơn vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự 

phát triển của cách mạng Việt Nam. Từ đó có ý thức 

phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, 

đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

2/0  

3 
Tiếng Anh 

1  

Tiếng Anh 1 là một phần trong chương trình đào tạo 

khoa học dữ liệu. Môn học này cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về ngữ pháp, từ vựng về các khía cạnh 

trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện các kỹ năng 

nghe – nói – đọc – viết để giúp sinh viên có thêm 

công cụ để học tập và nghiên cứu cũng như giúp họ 

2/0  



TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

chuẩn bị tốt cho khóa học tiếng Anh chuyên ngành 

khoa học dữ liệu vào những năm tiếp theo. 

4 
Tin học đại 

cương 

Nội dung Môn Tin học đại cương được xây dựng 

Theo thông tư  3 2 14 TT- BTTTT của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ  ản. 

Môn học nhằm trang bị cho người học những hiểu 

biết cơ  ản về công nghệ thông tin và kỹ năng thực 

hành tổng hợp về sử dụng máy tính, xử lý văn  ản, 

sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu, sử dụng 

internet cơ  ản. Người học hoàn thành môn học Tin 

học Đại cương có khả năng sử dụng công nghệ thông 

tin đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ  ản 

theo quy định của Thông tư  3 2 14 TT-BTTTT Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

1/2  

5 
Giáo dục 

thể chất 1* 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 

52 2  8 QĐ- G ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2  8 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

0/1  

6 
Tiếng Anh 

2 

Tiếng Anh 2 là một phần trong chương trình đào tạo 

khoa học dữ liệu. Môn học này cung cấp cho sinh 

viên kiến thức về ngữ pháp, từ vựng về các khía cạnh 

trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện các kỹ năng 

nghe – nói – đọc – viết để giúp sinh viên có thêm 

công cụ để học tập và nghiên cứu cũng như giúp họ 

chuẩn bị tốt cho khóa học tiếng Anh chuyên ngành 

khoa học dữ liệu vào những năm tiếp theo. 

2/0  

7 
Chủ nghĩa 

XHKH 

Là một học phần nằm trong hệ thống các học phần 

Lý luận chính trị, học phần Chủ nghĩa xã hội khoa 

học cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận 

khoa học về quá trình ra đời, các giai đoạn phát triển 

của chủ nghĩa xã hội khoa học; quan điểm của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công nhân; về CNXH và đặc 

điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH; về dân chủ 

XHCN và nhà nước XHCN; cơ cấu xã hội – giai cấp, 

liên minh giai cấp – tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH; về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH; về gia đình, xây dựng gia đình trong 

thời kỳ quá độ lên CNXH. Từ đó giúp sinh viên có 

khả năng vận dụng những kiến thức đã học để hiểu, 

giải thích một số vấn đề chính trị xã hội có tính quy 

luật phổ biến theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – 

Lênin. 

2/0  

8 
Giáo dục 

thể chất 2* 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 

52 2  8 QĐ- G ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2  8 
0/1  



TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 

Giáo dục 

quốc 

phòng* 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 

81 2  7 QĐ- G &ĐT ngày 24 12 2  7 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh trình 

độ đại học, cao đ ng. 

4/4  

10 
Kinh tế 

chính trị 

Nội dung học phần Kinh tế Chính trị Mác – Lênin là 

một trong những cơ sở lý luận quan trọng cho các 

đường lối chính sách kinh tế - xã hội của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong giai đoạn đổi mới nên nó là một 

trong học phần tiên quyết để học tập các học phần 

tiếp theo trong hệ thống các môn khoa học lý luận 

chính trị 

2/0  

11 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong năm 

môn học bắt buộc thuộc hệ thống các môn Lý luận 

chính trị dành cho chương trình đào tạo Đại học của 

tất cả các chuyên ngành. Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức lịch sử cơ  ản, hệ thống, khách 

quan về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1920 - 193 ) và quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930 - 

1945); sự lãnh đạo của Đảng đối với hai 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); quá trình phát triển đường lối và lãnh 

đạo của Đảng đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến 

nay). Qua đó giáo dục lý tưởng, truyền thống đấu 

tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, củng cố, bồi 

đắp niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về 

Đảng, tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững 

mạnh, tiếp tục thực hiện sứ mệnh vẻ vang của Đảng 

là lãnh đạo bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng 

thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2/0  

12 
Tiếng Anh 

3 

Tiếng Anh 3 là một phần trong chương trình đào tạo 

y khoa. Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến 

thức về ngữ pháp, từ vựng về các khía cạnh trong 

cuộc sống, cũng như hoàn thiện các kỹ năng nghe – 

nói – đọc – viết để giúp sinh viên có thêm công cụ để 

học tập và nghiên cứu cũng như giúp họ chuẩn bị tốt 

cho khóa học tiếng Anh chuyên ngành y khoa vào 

những năm tiếp theo. 

2/0  

13 
Giáo dục 

thể chất 3* 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 

52 2  8 QĐ- G ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2  8 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

0/1  



TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

14 
Tiếng Anh 

4 

Tiếng Anh 4 là một môn học trong chương trình đào 

tạo cử nhân khoa học máy tính. Môn học này cung 

cấp cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp, từ vựng về 

các khía cạnh trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện 

các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để giúp sinh viên 

có thêm công cụ để học tập và nghiên cứu chuyên 

ngành khoa học máy tính. 

2/0  

15 

Tiếng Anh 

5 chuyên 

ngành 

Tiếng Anh 5 chuyên ngành khoa học dữ liệu là một 

môn học trong chương trình đào tạo cử nhân khoa 

học dữ liệu. Môn học này cung cấp cho sinh viên vốn 

từ vựng về chuyên ngành khoa học dữ liệu đang 

được đào tạo ở trường, cũng như củng cố kỹ năng 

đọc – viết để giúp sinh viên khoa học dữ liệu có thêm 

công cụ để học tập và nghiên cứu chuyên ngành khoa 

học dữ liệu tốt hơn. Ngoài ra tiếng Anh chuyên 5 

ngành khoa học dữ liệu còn giúp sinh viên tham khảo 

tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh để nâng cao 

trình độ, có thể sử dụng tiếng Anh với những mục 

đích khác nhau sau khi ra trường. 

2/0  

16 

Tiếng Anh 

6 chuyên 

ngành  

Tiếng Anh 6 chuyên ngành khoa học dữ liệu là một 

môn học trong chương trình đào tạo cử nhân khoa 

học dữ liệu. Môn học này cung cấp cho sinh viên vốn 

từ vựng về chuyên ngành khoa học dữ liệu đang 

được đào tạo ở trường, cũng như củng cố kỹ năng 

đọc – viết để giúp sinh viên khoa học dữ liệu có thêm 

công cụ để học tập và nghiên cứu chuyên ngành khoa 

học dữ liệu tốt hơn.Ngoài ra tiếng Anh 6 chuyên 

ngành khoa học dữ liệu còn giúp sinh viên tham khảo 

tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh để nâng cao 

trình độ, có thể sử dụng tiếng Anh với những mục 

đích khác nhau sau khi ra trường. 

2/0  

7.4.2. Kiến thức cơ sở khối ngành sức khỏe 

17 
Dịch tễ học 

cơ  ản 

Là nền tảng cho các nghiên cứu về Y tế Công cộng 

cũng như Y học lâm sàng. Dịch tễ học đóng một vai 

trò rất quan trọng. Dịch tễ học liên quan đến quá 

trình đặt câu hỏi về tình trạng sức khoẻ, bệnh tật của 

quần thể và bệnh nhân, đưa ra phương pháp để tiến 

hành đánh giá các vấn đề sức khỏe, xác định các vấn 

đề nảy sinh trong thực hành y học, tìm ra những yếu 

tố căn nguyên có thể của vấn đề, để từ đó đưa ra các 

giải pháp can thiệp hoặc lựa chọn phương pháp điều 

trị thích hợp, và đánh giá hiệu quả của các giải pháp 

can thiệp này. Dịch tễ học cơ  ản giới thiệu những 

nguyên lý và các phương pháp cơ  ản của dịch tễ học 

được áp dụng trong việc xác định, kiểm soát và 
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TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng và thực hành y 

học với các bệnh nhân đơn lẻ. 

18 

Tổ chức và 

quản lí hệ 

thống y tế 

Là nền tảng cho các nghiên cứu về Y tế Công cộng 

cũng như Y học lâm sàng. Dịch tễ học đóng một vai 

trò rất quan trọng. Dịch tễ học liên quan đến quá 

trình đặt câu hỏi về tình trạng sức khoẻ, bệnh tật của 

quần thể và bệnh nhân, đưa ra phương pháp để tiến 

hành đánh giá các vấn đề sức khỏe, xác định các vấn 

đề nảy sinh trong thực hành y học, tìm ra những yếu 

tố căn nguyên có thể của vấn đề, để từ đó đưa ra các 

giải pháp can thiệp hoặc lựa chọn phương pháp điều 

trị thích hợp, và đánh giá hiệu quả của các giải pháp 

can thiệp này. Dịch tễ học cơ  ản giới thiệu những 

nguyên lý và các phương pháp cơ  ản của dịch tễ học 

được áp dụng trong việc xác định, kiểm soát và 

phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng và thực hành y 

học với các bệnh nhân đơn lẻ. 
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19 

Bệnh truyền 

nhiễm và 

Bệnh không 

truyền 

nhiễm 

Môn học Bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền 

nhiễm cung cấp cho sinh viên Cử nhân Y tế công 

cộng (CNYTCC) những kiến thức cơ  ản về nguyên 

nhân, cơ chế sinh bệnh, phương thức lây truyền, triệu 

chứng lâm sàng cơ  ản, nguyên tắc dự phòng một số 

bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm thường 

gặp trong cộng đồng. Môn học này cùng với các môn 

học khác trong lĩnh vực Y học cơ sở trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ  ản về y học, ứng dụng 

trong công tác dự phòng, góp phần nâng cao năng 

lực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nội dung của 

môn học này cùng với môn triệu chứng và điều trị cơ 

bản nội - nhi, giúp sinh viên có kiến thức lý thuyết cơ 

sở trước khi đi thực hành tại bệnh viện.  
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20 

Hệ thống 

thông tin 

quản lý sức 

khỏe 

Môn học này cung cấp các kiến thức về Hệ thống 

thông tin quản lý sức khỏe (TTSK) trong việc hỗ trợ 

các hoạt động chăm sóc sức khỏe, theo dõi và tăng 

cường chất lượng các hoạt động y tế. Môn học cũng 

cung cấp các kiến thức về việc áp dụng công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực quản lý thông tin y tế, tầm 

quan trọng của các chuẩn thông tin, đánh giá chất 

lượng thông tin và tăng cường sử dụng thông tin 

trong việc ra quyết định.  
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21 

Phân loại, 

mã hóa 

bệnh tật và 

tử vong  

Môn học này cung cấp các kiến thức về mã hóa bệnh 

theo IC 1 , cũng như mã hóa về tử vong, cơ sở xác 

định bệnh chính, bệnh kèm theo nguyên nhân chính 

gây tử vong. Môn học có liên quan đến các môn học 

khác như Hệ thống Y tế, thống kê, xác suất. Môn học 
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TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

không yêu cầu học viên phải học môn nào trước, tuy 

nhiên các kiến thức trong thống kê, dịch tễ, khoa học 

dữ liệu vào môn học giúp xác định mô hình bệnh, tử 

vong của một khu vực, trong giai đoạn cụ thể. 

22 

Phương 

pháp nghiên 

cứu khoa 

học 

Khóa học sẽ cung cấp cho sinh viên phương 

pháp để thiết kế các nghiên cứu khoa học, 

cũng như xác định những hạn chế của các 

nghiên cứu. Đầu ra của khóa học là một đề 

cương nghiên cứu hoàn chỉnh cho một chủ đề 

nhất định của nhóm học viên 
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1. 7.4.3. Kiến thức cơ sở ngành 

23 
Đại số 

tuyến tính 

Nội dung môn học giới thiệu kiến thức cơ  ản của 

Đại số tuyến tính và các ứng dụng của nó trong kỹ 

thuật. Cung cấp các khái niệm cơ  ản của Đại số như 

vectơ, ma trận, giải hệ phương trình Đại số, định 

thức, không gian vectơ, phép  iến đổi tuyến tính, số 

phức, một vài ứng dụng của Đại số tuyến tính trong 

kỹ thuật. Đồng thời cũng giới thiệu cho sinh viên một 

số ứng dụng quan trọng của Đại số tuyến tính trong 

Công nghệ thông tin như tối ưu hóa, xử lý ảnh, trí tuệ 

nhân tạo... 
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24 
Mạng máy 

tính 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về Lý thuyết mạng máy tính, các khái niệm, kỹ 

thuật, mô hình và các giao thức mạng căn  ản. Nội 

dung các khái niệm cơ  ản trong thiết kế mạng máy 

tính, đặc điểm cơ  ản của các loại mạng, kiến thức về 

nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng, các giao 

thức phổ biến hoạt động trong hệ thống mạng, giao 

thức mạng,… từ đó mô tả và giải thích về cơ chế 

hoạt động và đường đi của gói tin di chuyển trong 

mạng LAN và Wan. 
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25 Giải tích 

Toán giải tích là một học phần của Toán cao cấp, đề 

cập đến các vấn đề cơ  ản về giải tích toán học như 

hàm nhiều biến, phương trình vi phân, chuỗi số và 

chuỗi hàm, tích phân bội, tích phân đường và tích 

phân mặt. Đây là môn học giúp sinh viên phát triển 

tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang 

bị lượng kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên 

các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các môn 

toán chuyên đề và các môn học chuyên ngành khoa 

học dữ liệu. 
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26 Ngôn ngữ Lập trình cơ  ản là học phần bắt buộc trong chương 1/2  



TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

lập trình trình đào tạo ngành khoa học dữ liệu. Học phần này 

trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cơ  ản về 

lập trình máy tính: quy trình xây dựng một chương 

trình máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình, 

phương pháp lập trình cấu trúc với ngôn ngữ lập 

trình C C++. Cài đặt thuật giải một số vấn đề đơn 

giản trong Toán học, Khoa học dữ liệu. 

27 

Xác suất 

thống kê cơ 

bản 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về xác suất và thống kê gồm: lý thuyết xác suất, 

biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết 

mẫu và các  ài toán cơ  ản của thống kê như ước 

lượng, kiểm định giả thuyết, hồi quy và tương quan 
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28 

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật 

Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là học phần 

bắt buộc nằm trong khối kiến thức cơ sở của ngành 

Khoa học máy tính. Học phần trang bị cho sinh viên 

một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về 

phân tích và thiết kế các giải thuật lập trình cho máy 

tính. Cung cấp kiến thức nền tảng về các giải thuật 

trên máy tính, bao gồm giải thuật đệ quy, các giải 

thuật tìm kiếm, sắp xếp. Cung cấp kiến thức về các 

cấu trúc dữ liệu và giải thuật tương ứng thông dụng 

trên máy tính, bao gồm danh sách, hàng đợi, ngăn 

xếp, cây nhị phân tìm kiếm. Kết thúc học phần sinh 

viên cài đặt các thuật giải áp dụng vào các bài toán 

trong thực tế. 
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29 
Hệ điều 

hành 

Hệ điều hành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về hệ điều hành và các phương thức hoạt động 

của hệ điều hành như: xử lý bộ nhớ, các thao tác 

nhập xuất, cấu trúc lưu trữ, xử lý ngắt, lập lịch, hệ 

thống quản lý tập tin, bảo vệ phần cứng, quản lý bộ 

nhớ. 
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30 Tối ưu hoá 

Học phần giới thiệu bài toán tối ưu, các  ài toán về 

quy hoạch tuyến tính, các bài toán quy hoạch phi 

tuyến cơ  ản. Sau khi học xong học phần, sinh viên: 

biết cách mô hình hóa một bài toán thực tế sang mô 

hình toán học; hiểu được bài toán thuộc loại nào 

trong lớp các bài toán tối ưu;  iết cách tìm ra các 

phương pháp giải phù hợp cho các bài tối ưu; phân 

tích và đánh giá kết quả, vận dụng kết quả vào bài 

toán thực tế. 
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7.4.4. Kiến thức ngành 

31 
Cơ sở dữ 

liệu 

Cơ sở dữ liệu là học phần cơ sở ngành bắt buộc cho 

các ngành CNTT, HTTT và Khoa học dữ liệu. Học 

phần cung cấp các kiến thức về kiến trúc của hệ 

thống cơ sở dữ liệu (CSDL), Mô hình thực thể - quan 
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TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

hệ, nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức đơn giản, 

mô hình CSDL quan hệ, đại số quan hệ, phụ thuộc 

hàm và khóa, các dạng chuẩn và chuẩn hóa CSDL, 

tối ưu hóa câu hỏi truy vấn. 

32 

Phân tích 

thiết kế hệ 

thống 

Học phần Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin 

cung cấp cho sinh viên các kỹ năng khảo sát một hệ 

thống thông tin, mô hình hóa hệ thống bằng các công 

cụ mô phỏng, thiết kế và xây dựng chương trình. 
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33 

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu SQL 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ 

năng sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến 

để cài đặt cơ sở dữ liệu và giới thiệu một số công tác 

quản trị, các chức năng căn  ản của một hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp cận với hai vai trò "Nhà 

phát triển cơ sở dữ liệu" và "Nhà quản trị" trên một 

hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. 
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34 
Lập trình 

web 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

cơ  ản về lập trình phía máy chủ: Viết kịch bản phía 

máy chủ, thiết lập WEB Server, kết nối CSDL 

MySQL. Đồng thời, trang bị cho sinh viên kiến thức 

và kỹ năng làm việc trên môi trường Internet. 
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35 

Lập trình 

hướng đối 

tượng 

Học phần Lập trình hướng đối tượng cung cấp các 

kiến thức và kỹ năng cơ  ản về phương pháp lập 

trình hướng đối tượng: các khái niệm (lớp, đối tượng, 

sự trừu tượng hóa dữ liệu, đóng gói, kế thừa, đa 

hình...), cách tiếp cận  ài toán theo hướng đối tượng; 

các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo 

trì chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. 
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36 

Thực hành 

1: TH 

CSDL  

Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng về xây dựng cơ 

sở dữ liệu, cài đặt, quản trị, thao tác và lập trình với 

cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu như 

SQL Server. Rèn luyện kỹ năng lập trình ứng dụng. 

Vận dụng các kiến thức lập trình để xây dựng ứng 

dụng đơn giản phù hợp với thực tế. 
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37 

Nhập môn 

khoa học dữ 

liệu 

Học phần Nhập môn Khoa học dữ liệu cung cấp cho 

sinh viên các khái niệm về Khoa học dữ liệu, những 

kỹ năng cần thiết của nhà khoa học dữ liệu, quy trình 

khai phá dữ liệu, các công cụ của Khoa học dữ liệu. 

Sinh viên sẽ được trang bị các khái niệm, kỹ thuật và 

công cụ cần thiết trong Khoa học dữ liệu, nguyên lý 

và phương pháp của Khoa học dữ liệu. Học phần  ao 

gồm khái niệm cơ  ản, những kỹ năng cần thiết của 

nhà khoa học dữ liệu, mô hình thống kê, suy diễn 

thống kê, điều chỉnh mô hình và phân tích. Phân tích 

khám phá dữ liệu bằng các công cụ đồ thị, đồ họa, 

tóm lược thống kê. Mô tả phương pháp xử lý của 

1/1  



TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

khoa học dữ liệu, mối quan hệ giữa các thành phần 

của chúng. Các công cụ trích rút và thu thập dữ liệu. 

Ứng dụng một số thuật toán cơ  ản như hồi quy 

tuyến tính, k-NN, k-means, Naive Bayes trong mô 

hình dự báo. 

38 
Lập trình 

Python 

Kỹ thuật lập trình Python là môn học quan trọng để 

hỗ trợ cho định hướng Dữ liệu lớn và Khoa học dữ 

liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin. Môn học gồm 

các nội dung chính như sau: Giới thiệu khái quát lịch 

sử ngôn ngữ lập trình Python và vai trò của nó trong 

cách mạng công nghiệp 4.0; Ngữ nghĩa cú pháp ngôn 

ngữ lập trình Python; Nguyên lý hướng đối tượng 

trong Python; Các thư viện phổ biến nhất hỗ trợ lập 

trình trong Python; Xây dựng các ứng dụng bằng 

Python. 
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39 
Khai phá dữ 

liệu 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ 

bản về kho dữ liệu, quy trình khai phá dữ liệu, phân 

loại và các phương pháp khai phá, hướng ứng dụng 

của các phương pháp khai phá. Thông qua học phần 

này, người học nắm được khái niệm kho dữ liệu và ý 

nghĩa của các phương pháp khai phá đối với các ứng 

dụng thực tiễn trong thời đại bùng nổ internet. 
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40 

Phân tích 

chuỗi thời 

gian 

Phân tích chuỗi thời gian bao gồm một tập hợp các 

phương pháp phân tích số liệu ở dạng chuỗi thời gian 

nhằm khai thác các đặc tính thống kê có ý nghĩa của 

số liệu. Khác với các mô hình hồi quy thông thường, 

phân tích và dự báo chuỗi thời gian thường liên quan 

đến việc kiểm định xem các giá trị trong tương lai 

của một chuỗi thời gian nào đó phụ thuộc như thế 

nào vào các giá trị hiện tại cũng như giá trị trong quá 

khứ của chính nó và của các chuỗi thời gian khác. 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kỹ thuật 

dự đoán tương lai dựa trên cơ sở của những phân tích 

khoa học về dữ liệu đã thu thập được. Trong học 

phần này sinh viên cũng được học sử dụng các phần 

mềm máy tính để xử lý số liệu và hỗ trợ quá trình dự 

 áo như Excel, SPSS, Eview và Stata. 
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41 

Phân tích 

dữ liệu với 

R 

Phân tích dữ liệu với R đã trở thành một bộ môn 

khoa học được rất nhiều người trong giới nghiên cứu 

khoa học quan tâm. Trong thời đại Dữ liệu lớn (Big 

Data) và dữ liệu đa chiều, việc khai thác và chuyển 

hóa dữ liệu thành thông tin và từ thông tin thành kiến 

thức là một trong những quy trình cốt yếu của hoạt 

động khoa học. Trong quá trình chuyển hóa từ dữ 

liệu sang thông tin, việc ứng dụng đúng phương pháp 
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TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

phân tích là một sự lựa chọn rất quan trọng. Môn học 

này sẽ giúp các sinh viên lựa chọn các phương pháp 

thích hợp cho phân tích dữ liệu và giúp cho người 

học biến dữ liệu thành thông tin có ích. 

42 

Thực hành 

2: Hệ thống 

thông tin tại 

CS KCB 

Thực tập tại cơ sở y tế rèn luyện cho sinh viên môi 

trường công việc của mình sau khi ra trường. Thực 

tập giúp sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức đã học 

tại trường, vận dụng kiến thức đã được học vào thực 

tiễn tại cơ sở thực tập. Tăng cường khả năng tiếp cận 

thực tế cho sinh viên, từ đó nâng cao kiến thức và 

vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn 

đề thực tiễn tại cơ sở y tế đặt ra. 
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43 

Xử lý dữ 

liệu và trực 

quan hoá dữ 

liệu  

Trực quan hoá dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng 

vì việc sử dụng dữ liệu ngày càng nhiều trong các 

lĩnh vực khác nhau, nhất là trong lĩnh vực y tế. 

Thông tin chi tiết trực quan hóa dữ liệu thu được từ 

dữ liệu cung cấp phương tiện để mọi người xem và 

hiểu các mẫu dữ liệu, xu hướng và ngoại lệ. Trực 

quan hóa dữ liệu sẽ cụ thể, hình ảnh hóa và trình bày 

các sự kiện, số liệu một cách rõ ràng, hấp dẫn. Các 

kỹ thuật trực quan hoá dữ liệu cho phép chúng ta sử 

dụng trực giác để hiểu hơn về dữ liệu đã có. Khóa 

học này nhằm cung cấp các phương pháp, kỹ thuật, 

kiến thức liên quan đến trực quan hóa 1D, 2D vô 

hướng, 3  vô hướng, Trường Vectơ và Tenxơ, Phối 

cảnh khối, và một số ứng dụng trong khoa học và kỹ 

thuật tính toán 
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44 

Phân tích 

hồi quy và 

ứng dụng 

Giới thiệu các phương pháp thống kê cơ  ản, mô 

hình hồi quy tuyến tính tổng quát, trong đó có  ài 

toán xây dựng khoảng ước lượng của hệ số hồi quy 

và kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy để 

đánh giá tác động của các biến độc lập trong mô 

hình; áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát 

để dự báo giá trị của biến phụ thuộc và đánh giá sai 

số dự báo. 
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45 Học máy 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng 

quan về học máy: các khái niệm cơ  ản, phân loại 

các phương pháp học máy cũng như các ứng dụng 

điển hình của chúng. Hơn nữa, học phần đi sâu giới 

thiệu một số phương pháp học máy phổ biến như: 

các mô hình học máy dựa trên xác suất, các mô hình 

hồi quy, mô hình SVM, các mô hình học sâu xử lý 

dữ liệu hình ảnh, văn  ản, dữ liệu số...Học phần cũng 

giới thiệu một công cụ phù hợp cho việc triển khai 

một dự án học máy cụ thể. 
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TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

7.4.5. Kiến thức bổ trợ 

46 

Hệ thống 

thông tin 

bệnh viện 

Quản lý hệ thống quản lý thông tin bệnh viện là một 

hoạt động rất quan trọng trong bệnh viện.Thông tin 

được tạo ra và sử dụng trong quá trình chăm sóc 

người bệnh. Quản lý thông tin hiệu quả sẽ giúp các 

hoạt động của bệnh viện diễn ra một cách an toàn và 

hiệu quả vì thế các bệnh viện cần lên kế hoạch và 

thiết kế các quy trình quản lý thông tin để đáp ứng 

nhu cầu thông tin nội bộ và bên ngoài. 
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47 

Tiêu chuẩn 

liên thông 

giữa các hệ 

thống thông 

tin y tế HL7 

FHIR 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề cao vai trò kết 

nối liên thông giữa các hệ thống thông tin để chia sẻ 

thông tin dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành 

ngành y tế. Các bệnh viện tại Việt Nam hiện đang sử 

dụng hơn 1    phần mềm khác nhau. Thực tế đòi hỏi 

không thể có phần mềm dùng chung mà phải xây 

dựng 1 tiêu chuẩn chung để kết nối các giữa các phần 

mềm. Bộ y tế đã  an hành Quyết định số 3926 QĐ-

BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 

tài liệu tiêu chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng 

HL7CDA phiên bản tiếng Việt áp dụng vào kết nối 

liên thông các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực y 

tế. 
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48 
Trí tuệ nhân 

tạo 

Học phần Trí tuệ nhân tạo cung cấp các phương pháp 

luận và ngôn ngữ nền tảng để máy tính có thể giải 

quyết các  ài toán mà con người giải được dựa trên 

kỹ nghệ xử lý tri thức và lập trình heuristic. Học 

phần  ao gồm các khái niệm và một số kỹ thuật cơ 

bản biểu diễn vấn đề và tìm kiếm lời giải, các 

phương pháp  iểu diễn và xử lý tri thức cơ  ản, khái 

niệm về học máy và giới thiệu một số phương pháp 

học máy. 
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49 

Lập trình 

ứng dụng 

trên thiết bị 

di động 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lập trình 

trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android như: Lịch 

sử phát triển hệ điều hành Android, kiến trúc 

Android. Những thành phần chính của ứng dụng 

Android: Activity, Screen, xml, …lập trình User 

interface, lập trình multimedia, giới thiệu google play 

service, Intent, lưu trữ và phục hồi dữ liệu với 

SQLlite, networking API, quá trình giới nhận tin 

nhắn SMS. Truy cập tài nguyên internet dụng JSON, 

và webservice. Sử dụng công cụ Android studio làm 

môi trường lập trình cho học phần này. Kết thúc môn 

học sinh viên cài đặt, đóng gói ứng dụng hoàn chỉnh 

đấy lên CH play. 
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50 Hệ thống hỗ Giới thiệu nội dung các giai đoạn trong quá trình ra 1/1  



TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

trợ ra quyết 

định 

quyết định, kiến trúc các thành phần của hệ hỗ trợ ra 

quyết định, các dạng mô hình áp dụng trong các hệ 

hỗ trợ ra quyết định, phương pháp thiết kế, xây dựng 

các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định, quy trình 

triển khai xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong 

thực tế. Giới thiệu một số hệ hỗ trợ ra quyết định 

trong thực tế: chẩn đoán  ệnh, dự báo, lập kế hoạch 

sản xuất,.v.v. 

51 Học sâu 

Học phần Deep learning (học sâu) cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức, kỹ năng về mạng lưới neuron 

(neural network), phương pháp huấn luyện deep 

learning (học sâu), cũng như quy trình xây dựng một 

hệ thống deep learning. Học phần sẽ giới thiệu một 

số kiến trúc mạng neuron phổ biến như: 

Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent 

Neural Networks (RNNs), Long Short Term Memory 

(LSTM), và một số biến thể của các kiến trúc này. 

Thông qua học phần, sinh viên sẽ có các kỹ năng xây 

dựng, tinh chỉnh, thực nghiệm, đánh giá hệ thống 

deep learning. 
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52 

An toàn và 

bảo mật dữ 

liệu 

An toàn và bảo mật dữ liệu trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về các khái niệm mang tính 

chất cơ sở của lĩnh vực an toàn và bảo mật dữ liệu 

trên mạng, nguyên lý hoạt động của các giải thuật mã 

hóa đối xứng hiện đại và sơ đồ mã hóa khối tổng 

quát. Các phương thức mã hóa liên hợp nhiều khối 

và cách thức chung quản lý các khóa bí mật. Các ứng 

dụng bảo mật, chữ ký số, và trao đổi khóa bí mật của 

mật mã khóa công khai. Các cơ chế xác thực thông 

báo và tác giả của thông báo. Các ứng dụng của các 

phương pháp mật mã, xác thực và chữ ký số trong 

lĩnh vực an toàn và bảo mật dữ liệu trên mạng. 
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53 

Ứng dụng 

học máy 

trong lĩnh 

vực y tế 

Học phần thực tập. Ứng dụng AI nói chung (Học 

máy nói riêng) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có 

ý nghĩa thực tế. Các thiết bị đeo được hay các cảm 

biến theo dõi sức khỏe như nhịp tim và mức độ hoạt 

động,.v.v. ngày càng phổ biến. Dữ liệu được thu 

thập, phân tích, ghi chú và chia sẻ thông tin cho bác 

sĩ để biết thêm về nhu cầu và thói quen của bệnh 

nhân, có ích trong hồ sơ sức khỏe điện tử HER, trong 

Y học cá thể (Personalized medicine), có thể hỗ trợ 

lâm sàng để chọn cách điều trị phù hợp.  
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54 
Hệ khuyến 

nghị 

Dựa vào thói quen, tập tính của cá nhân/cộng đồng 

khách hàng trong quá khứ (được lưu trong tập mẫu), 

các hệ thống gợi ý (recommender systems) giới thiệu 
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TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

người học về những cách tiếp cận để xây dựng các hệ 

gợi ý (còn gọi là hệ khuyến nghị hay hệ tư vấn), bao 

gồm các cách tiếp cận Lọc cộng tác, Lọc dựa trên nội 

dung, Lọc dựa trên tri thức, các phương pháp lai, 

cũng như các kỹ thuật cá nhân hóa. Sinh viên thực 

hiện các giải thuật mô phỏng các kỹ thuật trên để xây 

dựng hệ khuyến nghị và tiến hành các đánh giá thực 

nghiệm. 

55 

Ứng dụng 

thị giác máy 

tính trong 

lĩnh vực y 

tế 

Thị giác máy tính là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, 

bao gồm lý thuyết và các kỹ thuật liên quan nhằm 

mục đích tạo ra một hệ thống nhân tạo có thể nhận 

thông tin từ các hình ảnh. Sinh viên hiểu cách tạo ra 

một bức ảnh, mô hình camera. Nắm được kỹ thuật 

nhận dạng đối tượng thông qua đặc trưng cục bộ, 

biểu diễn toàn cục. Các kỹ thuật phân loại đối tượng, 

ước lượng chuyển động trong video. Một cách tổng 

quát, thị giác máy tính là khoa học và công nghệ làm 

cho máy tính của thể “nhìn” được. Học phần Thị giác 

máy tính khối kiến thức chuyên ngành, giới thiệu các 

khái niệm và ứng dụng trong lĩnh vực thị giác máy 

tính bao gồm: Mô hình camera, xử lý ảnh ở mức thấp 

như lọc và phát hiện đường biên, ở mức độ trung 

 ình như phân vùng ảnh và phân nhóm ảnh cũng như 

ở mức độ cấp cao như nhận dạng đối tượng, nhận 

dạng mẫu. 
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56 

Xử lý ngôn 

ngữ tự 

nhiên 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh của Trí tuệ 

nhân tạo, tập trung vào việc nghiên cứu sự tương tác 

giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người, 

dưới dạng tiếng nói (speech) hoặc văn  ản (text). 

Mục tiêu của lĩnh vực này là giúp máy tính hiểu và 

thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ liên quan đến 

ngôn ngữ của con người như: tương tác giữa người 

và máy, cải thiện hiệu quả giao tiếp giữa con người 

với con người, hoặc đơn giản là nâng cao hiệu quả 

xử lý văn  ản và lời nói. Trong y tế, ứng dụng xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng nhiều trong việc xử lý 

các bệnh án điện tử, hỗ trợ giao tiếp với bệnh nhân, 

quản lý các hoạt động tương tác người và máy.  

Môn học này sẽ cung cấp các khái niệm cơ  ản cũng 

như các tiếp cận để giúp cho người học có những 

hiểu biết cơ  ản để ứng dụng và nghiên cứu làm chủ 

các phương pháp xử lý NLP 
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57 Xử lý ảnh 
Học phần Xử lý ảnh cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ  ản về xử lý ảnh, giúp sinh viên hiểu và vận 

dụng được các thuật toán cơ  ản của xử lý ảnh liên 
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TT Học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối 

lƣợng 

kiến thức 

(tín chỉ) 

(LT/TH) 

Ghi 

chú 

quan đến xử lý hình ảnh, thu thập và hiển thị hình 

ảnh, hiển thị màu sắc, thao tác trên điểm ảnh, các  ộ 

lọc ảnh, nâng cao chất lượng ảnh, phân đoạn và phục 

hồi ảnh. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ  ản 

về toán học trong việc xử lý ảnh. Học phần giới thiệu 

các nguyên tắc cơ  ản của xử lý ảnh và thao tác,  ao 

gồm: giới thiệu về xử lý hình ảnh kỹ thuật số, thu 

thập và hiển thị hình ảnh, hiển thị màu sắc, thao tác 

trên điểm ảnh, các  ộ lọc ảnh tuyến tính, nâng cao 

chất lượng ảnh, phân đoạn hình ảnh, phục hồi hình 

ảnh và nén hình ảnh, nhận dạng đối tượng. 

7.4.6. Đồ án tốt nghiệp 

58 
Đồ án tốt 

nghiệp 

Đồ án tốt nghiệp là một công trình khoa học quan 

trọng của sinh viên, nhằm đánh giá khả năng vận 

dụng tổng hợp những kiến thức đã tiếp thu trong lĩnh 

vực chuyên ngành để giải quyết những yêu cầu về 

ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Đồ án tốt nghiệp 

được thực hiện trong thời gian 15 tuần. 

0/10  

 

 

 

8. Ma trận liên kết giữa mục tiêu CTĐT (PO) và Chuẩn đầu ra CTĐT 

(PLO) 

 

Mục 

tiêu 

Chuẩn đầu ra (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PO1 x x x x x x           

PO2  x x x x x           

PO3       x x x x x x x x x x 

PO4       x x x x x x x x x x 

PO5       x x x x x x x x x x 

 

 

 

 

  



9. Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra (PLO) và các môn học  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Học phần  : 1. Triết học Mác – Lê Nin 

Mã số  : 700103003 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  03 

Vai trò của 

học phần  
Môn học trang  ị cho người học những kiến thức cơ  ản về thế giới 

quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin với tính cách là thế 

giới quan, phương pháp luận khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành 

ở người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, 

tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học chung nhất; Môn học 

đồng thời cung cấp cho người học những nội dung cơ  ản của triết học 

Mác – Lênin bao gồm: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng 

duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Quan hệ 

với các học 

phần khác  

Học phần tiên quyết: Không có 

Học phần trước: Không có 

Môn song hành: Không có 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần  

 

Sau khi hoàn thành học phần này, ngƣời học có khả năng: 

1: Mô tả được tri thức về nguồn gốc ra đời, khái niệm triết học, điều 

kiện lịch sử cho sự ra đời của triết học Mác – Lênin, về chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và phép biện chứng duy vật, quan điểm duy vật của chủ nghĩa 



 

Mác - Lênin về lịch sử .  

2: Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng thế giới quan duy vật 

khoa học, chống lại quan niệm duy tâm trong trong giải thích về giới tự 

nhiên; xã hội, cũng như giải quyết những vấn đề của cuộc sống và công 

việc bản thân. 

3: Có niềm tin vào bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa 

Mác - Lênin; đường lối quan điểm của Đảng. Biết đấu tranh với quan 

điểm thù địch, sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm của 

Đảng.  

 

Nội dung   

 

.  

 

 

# Chƣơng Số tiết* 

Lý thuyết ** Thực hành 

Giảng trực 

tiếp hoặc trực 

tuyến (thời 

gian thực – 

synchronous) 

Học tập trên 

diễn đàn 

(asynchronous

) 

Tại 

phòng 

thực 

hành,  thí 

nghiệm 

tại trường 

Tại 

bệnh 

viện cơ 

sở thực 

hành 

1 Khái luận về 

triết học và 

triết học 

Mác - Lênin 

5    

2 Chủ nghĩa 

duy vật biện 

chứng 

20    

3 Chủ nghĩa 

duy vật lịch 

sử 

20    

 Tổng số 45    
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

học phần.  

  

TS. Ngô Văn Hưởng, Đại học Mỏ địa chất 

 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Bộ giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dùng 

cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). Hà Nội: Chính 

trị Quốc gia Sự thật; 2021 

2. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn triết học và pháp luật. Tài 

liệu ôn tập triết học Mác - Lênin lý thuyết và bài tập. Hà Nội: 

2020. 

Tài liệu nên đọc:   

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). 

Hà Nội: Chính trị Quốc gia. 2014), 



 

2. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII, tập 1, tập 2. Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật; 2021. 

1. Một số trang Web hữu ích: 

1. http://www.philosophy.vass.gov.vn 

2. http://www.tapchicongsan.org.vn 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thảo luận nhóm.  

3. Đàm thoại. 

4. Nêu vấn đề 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Tham gia tối thiểu 80% số buổi học; có đủ số điểm đánh giá quá 

trình  

Đánh giá quá trình (40 %)                              

1. T : Điểm chuyên cần, thái độ                                    10% 

2. KT1: Bài kiểm tra cá nhân (kiến thức và vận dụng kiến thức bài 1)   

10% 

3. KT2:  Bài kiểm tra cá nhân (kiến thức và vận dụng kiến thức bài 2)   

10% 

4. KT3:  Bài kiểm tra cá nhân (kiến thức và vận dụng kiến thức bài 3)   

10% 

Đánh giá kết thúc học phần (60%) 

THI: Bài thi tự luận cá nhân hoặc trắc nghiệm (làm trên giấy, thời gian 

60 phút) 

 Công thức tính điểm Trung bình học phần:  

TBM= TD *0.1 + ((KT1 + KT2 + KT3)/3)*0.3 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 5.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 6.  

 

 

Điều phối học phần 

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Anh 

                                                                             Hà Nội, ngày       /      / 20…. 

TRƢỞNG KHOA/VIỆN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI HỌC PHẦN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Anh 

 

http://www.tapchicongsan.org.vn/


 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Học phần  : 2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

Mã số  : 700101502 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín 

chỉ  

02 

Vị trí, 

vai trò 

của học 

phần  

Là một học phần nằm trong hệ thống các môn khoa học lý luận chính 

trị, học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ  ản về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà 

nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hoá, 

đạo đức và con người… nhằm giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Từ đó 

có ý thức phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và 

phong cách Hồ Chí Minh. 

Quan hệ 

với các 

học 

phần 

khác  

Học phần tiên quyết:  

+ Triết học Mác – Lênin; 

+ Kinh tế chính trị Mác – Lênin; 

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Học phần trƣớc: 

+ Triết học Mác – Lênin; 

+ Kinh tế chính trị Mác – Lênin; 

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Môn song hành: Không có 

 

Liên Không liên thông 



 

thông 

với các 

chƣơng 

trình 

đào tạo 

khác  

Chuẩn 

đầu ra 

của học 

phần  

 

Sau khi hoàn thành học phần này, ngƣời học có khả năng: 

1: Mô tả khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ  ản của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng, Nhà nước; về đoàn kết; về 

văn hóa, đạo đức và con người. Sự vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn của cách mạng. 

2: Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn đời sống, học tập và công tác; 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 xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

3: Nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, sự trung thành với 

mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có ý thức 

tu dưỡng và rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh và có thái độ đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức đang diễn 

ra trong xã hội. 

Nội 

dung   

 

 

 

# Chƣơng Số tiết* 

Lý thuyết ** Thực hành 

Giảng trực 

tiếp hoặc 

trực tuyến 

(thời gian 

thực – 

synchronous

) 

Học tập trên 

diễn đàn 

(asynchronous

) 

Tại 

phòng 

thực 

hành,  

thí 

nghiệm 

tại 

trường 

Tại 

bệnh 

viện/c

ơ sở 

thực 

hành 

1 Khái niệm, đối 

tượng, phương 

pháp nghiên cứu 

và ý nghĩa học 

tập môn Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh   

2    

2 Cơ sở, quá trình 

hình thành và 

phát triển Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh  

4    

3 Tư tưởng Hồ 7    



 

Chí Minh về 

độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã 

hội 

4 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam và 

Nhà nước của 

nhân dân, do 

nhân dân, vì 

nhân dân 

7    

5 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đại 

đoàn kết toàn 

dân tộc và đoàn 

kết quốc tế 

4    

6 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

văn hóa, đạo 

đức và con 

người 

6    

 Tổng số 30    
 

Giảng 

viên 

tham gia 

giảng 

dạy học 

phần.   

1. TS. Trần Thị Phúc An, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2. Ths. Nguyễn Thị Kim  ung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3. Ths. Đỗ Thị Vân Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

4. Ths. Lê Thị Yến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Các tài 

liệu học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành 

cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị). Hà Nội: Chính trị 

quốc gia Sự thật; 2021. 

Tài liệu nên đọc:   

1. TS. Trần Thị Phúc An (Chủ biên). Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hỏi – 

Đáp (Biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hà Nội: 

Chính trị Quốc gia Sự thật; 2019.  

2. Một số trang Web hữu ích: 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-

minh/ho-chi-minh 

Phƣơng 

pháp 

giảng 

dạy  

Thuyết trình, thảo luận chung, thảo luận nhóm, đàm thoại gợi mở, nêu vấn 

đề… 

Phƣơng Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  



 

pháp 

đánh giá  

 

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết, có đủ số điểm đánh giá 

quá trình. 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

- KT 1: Bài kiểm tra tự luận.          15% 

- KT 2: Bài kiểm tra tự luận.          15% 

- TD: Chuyên cần, thái độ và ý thức tham gia học tập trên lớp.      

10% 

Đánh giá kết thúc học phần  

THI: Bài kiểm tra tự luận (làm bài trên giấy, thời gian 60 phút)           

60% 

 Công thức tính điểm đánh giá học phần:  

Điểm  ĐGHP = KT1*15% + KT2*15% + T *1 % + THI*6 %. 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 5.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 6.  

 

Điều phối học phần 

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Anh 

E-mail:  

 i động:  

                                                                             Hà Nội, ngày       /      / 20…. 

TRƢỞNG KHOA/VIỆN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI HỌC PHẦN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Anh 

 

  



 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Học phần  : 3. Tiếng Anh 1 

Mã số : 700810302 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02       

Vai trò của 

môn học  
Tiếng Anh 1 là một phần trong chương trình đào tạo khoa học dữ 

lliệu. Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp, từ 

vựng về các khía cạnh trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện các kỹ năng 

nghe – nói – đọc – viết để giúp sinh viên có thêm công cụ để học tập và 

nghiên cứu cũng như giúp họ chuẩn bị tốt cho khóa học tiếng Anh chuyên 

ngành khoa học dữ lliệu vào những năm tiếp theo. 

 

Quan hệ 

với các 

môn học 

khác  

Môn học tiên quyết: Không 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Liên thông theo quy chế đào tạo cử nhân của trường  

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng:  

1- Sử dụng chính xác động từ  to be, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu, 



 

đại từ chủ ngữ, tân ngữ, mạo từ.  Sử dụng đúng thì hiện tại đơn, cách nói 

giờ, trạng từ tần suất, giới từ chỉ thời gian, cách nói có thể làm gì và thích 

làm gì. 

2- Áp dụng  kỹ năng đọc hiểu để lấy thông tin chính và các thông 

tin chi tiết theo các chủ đề của các bài học thông qua các dạng bài tậpcấp 

độ sơ cấp. 

3- Áp dụng  kỹ năng nghe hiểu để lấy thông tin chính và các thông 

tin chi tiết theo các chủ đề của các bài học thông qua các dạng bài tập cấp 

độ sơ cấp.  

4- Thực hiện các hội thoại theo các tình huống cấp độ sơ cấp. 

 

Nội dung   

  

 

 

 

TT 

 

 

Tên bài 

Số tiết  

(Ghi thời gian thực tế 

trên lớp, không ghi giờ 

tự học) 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp (**) 

1.  Unit 1A Nice to meet  you 

Unit 1  I’m not English, I’m Scottish! 

2 1 

2.  Unit 1C His name, her name 

Unit 1D Turn off your mobiles! 

2 1 

3.  Unit 1 Practice + 

Unit 2A Cappuccino and chips 

2 1 

4.  Unit 2B When Natash meets Darren 

Unit 2C An Artist and a musician 

2 1 

5.  Unit 2D Relatively famous + Practice 

+Test 1 

2 1 

6.  Unit 3A Pretty woman 

Unit 3B Wake up, get out of bed. 

2 1 

7.  Unit 3C The island with a secret 

Unit 3D On the last Wednesday in 

August 

2 1 

8.  Unit 3 Practice + Unit 4A I can’t 

dance 

2 1 

9.  Unit 4B Shopping- men love it  

Unit 4C Fatal attraction? + Test 2 

2 1 

10.  Unit 4 D Are you still mine?  

Practice + Revision 

2 1 

 Tổng cộng  20 10 

 

Một giờ chuẩn tương đương với 50 phút giảng lý thuyết 



 

Giảng viên  1. ThS. Hoàng Thùy  ương, Trường đại học Y tế công cộng 

2. ThS.Nguyễn Bá Học, Trường đại học Y tế công cộng;  

3. ThS. Tô Lan Phương, Trường đại học Y tế công cộng 

 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig (2004). New English 

File- Elementary Student’s book & Workbook. Oxford University 

Press 

2. Các tài liệu phát tay của khoá học.  

 

Tài liệu nên đọc:   

1. Cambridge (2004). Cambridge Key English Test 1, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

2. Murphy R (2019). English Grammar in Use: A self-study 

reference and 

3. practice book for intermediate learners of English, Fifth edition, 

Cambridge University Press, Cambridge. 

4. Naylor H and  Murphy R (2007). Essential Grammar in Use 

Supplementary Exercises, Third edition, Cambridge University 

Press, Cambridge.  

5. Vince M (2010). Elementary Language Practice, Third edition, 

Macmillan, Ho Chi Minh city. 

Một số trang Web hữu ích: 

1. https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=vn&selLan

guage=en 

2. https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=vn&selLa

nguage=en 

3. https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/?cc=vn&selLang

uage=en 

4. https://elt.oup.com/student/englishforlife/elementary/?cc=vn&selL

anguage=en 

5. https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?cc=vn&selLangua

ge=en 

  

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Môn học sẽ áp dụng các chiến lược giảng dạy và học tập tích cực, trong 

đó các hoạt động giảng dạy/học tập sau sẽ được áp dụng: 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Làm việc theo cặp, nhóm thực hiện các bài tập.  

3. Sinh viên trình bày câu trả lời các bài tập.  

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?cc=vn&selLanguage=en


 

Đánh giá  Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

Tham dự tối thiểu 80% giờ giảng của môn học 

Điểm tham gia học tập 10% (sv tham gia đủ 10 buổi học, làm đủ bài) 

Đánh giá quá trình (30 %)  

 - 2 Bài kiểm tra cá nhân các kỹ năng Nghe- Đọc- Viết 

Đánh giá kết thúc học phần (60 %)                

-  ài thi cá nhân đủ cả 4 kỹ năng trắc nghiệm trên giấy + vấn đáp 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

        T M= TĐ* .1 + (KT1+ KT2) 2* .3 + THI* .6 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 

10  

 

Điều phối môn học: 

Họ tên: ThS Nguyễn Bá Học  

E-mail: nbh1@huph.edu.vn 

Điện thoại:024 62662330  

Hà Nội, ngày       /      /2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Học 

 

  

mailto:nbh1@huph.edu.vn


 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

Học phần  : 4. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG 

Mã số : 700102903 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

Số tín chỉ 03       

Vai trò của 

môn học 

Nội dung Môn Tin học đại cương được xây dựng Theo thông tư 

03/2014/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định 

chuẩn  kỹ năng sử dụng  CNTT cơ  ản. 

Môn học nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ  ản về 

công nghệ thông tin và kỹ năng thực hành tổng hợp về sử dụng máy tính, 

xử lý văn  ản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu, sử dụng internet 

cơ  ản. Người học hoàn thành môn học Tin học Đại cương có khả năng 

sử  dụng công nghệ thông tin đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo  quy định của Thông tư  3 2 14 TT-BTTTT Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Giải thích các khái niệm về công nghệ thông tin cơ  ản. 

2. Sử dụng hệ điều hành Window và làm việc trên máy tính có cài 



 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

đặt hệ điều hành Window. 

3. Sử dụng các dịch vụ Internet và các hệ thống công nghệ thông 

tin đang áp dụng tại đại học YTCC trong việc hỗ trợ học tập tại trường. 

4. Áp dụng các tính năng của phần mềm Microsoft Word để soạn 

thảo và biên tập văn  ản. 

5. Áp dụng các tính năng của phần mềm Microsoft Excel để tính 

toán trên bảng tính và vẽ biểu đồ. 

6. Áp dụng các tính năng của phần mềm Microsoft PowerPoint để 

tạo các bài trình diễn. 

Nội dung 

 

 

 

 

T

T 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, 

không ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Công nghệ thông tin cơ  ản 3 1   

2. Sử dụng máy tính cơ  ản 3 1   

3. Sử dụng Internet cơ  ản 1 3   

4. Xử lý văn  ản cơ  ản 8 4   

5. Sử dụng bảng tính cơ  ản 8 4   

6. Sử dụng trình chiếu cơ  ản 3 1   

7. Ôn tập 3 2   

Tổng cộng 29 16   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths. Phạm Quốc Thành, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ths. Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Y tế Công cộng 

3. Ths. Nguyễn Hằng Nguyệt Vân, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

1. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Tin học cơ sở, 2015  

2. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Công nghệ thông tin cơ  ản, 2019 

3. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Sử dụng máy tính cơ  ản, 2019 

4. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Xử lý văn  ản cơ  ản, 2019 

5. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Sử dụng bảng tính cơ  ản, 2019 

6. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Sử dụng trình chiếu cơ  ản, 2019 

7. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Công nghệ Internet cơ  ản, 2019 

8. Các tài liệu phát tay của khoá học. 



 

3. Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu 

nên đọc: ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu 

tiếng Việt ghi trước, tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật 

trong vòng 5 năm trở lại đây. Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn 

thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời 

các câu hỏi cần thiết. 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần được 

ký hiệu: THI; 

Điểm trung 

bình môn 

học được ký 

hiệu: TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là 

hình thức thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) gồm 2 phần thi: 

a. Trắc nghiệm lý thuyết: (20%) 

b. Thi thực hành trên máy tính (40%)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      /2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 6. Tiếng Anh 2 

Mã số : 700810802 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02     

Vai trò của 

môn học  
Tiếng Anh 2 là một phần trong chương trình đào tạo khoa học 

dữ liệu. Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp, 

từ vựng về các khía cạnh trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện các 

kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để giúp sinh viên có thêm công cụ để 

học tập và nghiên cứu cũng như giúp họ chuẩn bị tốt cho khóa học 

tiếng Anh chuyên ngành khoa học dữ liệu vào những năm tiếp theo. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 1 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác  

Liên thông theo quy chế đào tạo cử nhân của trường 



 

Chuẩn đầu ra 

của môn học  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng:  

1. Sử dụng được các thì quá khứ đơn giản với động từ To be, 

các động từ theo quy tắc và bất quy tắc; thì hiện tại tiếp diễn, phân 

biệt được với  thì hiện tại đơn giản; thì hiện tại hoàn thành, phân biệt 

được với thì quá khứ đơn giản, sử dụng được cấu trúc To be going to 

để nói về kế hoạch và dự  áo tương lai. 

2. Áp dụng  kỹ năng đọc hiểu để lấy thông tin chính và các 

thông tin chi tiết để giải các dạng bài tập đọc hiểu cấp độ sơ cấp. 

3. Áp dụng  kỹ năng nghe hiểu để lấy thông tin chính và các 

thông tin chi tiết để giải các dạng bài tập nghe hiểu cấp độ sơ cấp. 

4. Thực hiện hội thoại theo  các tình huống trình độ sơ cấp. 

Nội dung   

  

 

 

 

TT 

 

 

Tên bài 

Số tiết  

(Ghi thời gian thực tế 

trên lớp, không ghi 

giờ tự học) 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp 

(**) 

1.  
Unit 5A Who were they? 

Unit 5B Sydney, here we come! 
2 1 

2.  
Unit 5C Girls’ night out 

Unit 5D Murder in a county house 
2 1 

3.  
Unit 5 Practice + 

Unit 6A A house with a history 
2 1 

4.  
Unit 6B A night in a haunted house 

Unit 6C Neighbours from hell 
2 1 

5.  
Unit 6D When a man is tired of 

London… 

+ Practice +Test 1 

2 1 

6.  

Unit 7A What does your food say about 

you? 

Unit 7B  How much water do we really 

need? 

2 1 

7.  
Unit 7C Changing holidays 

Unit 7  It’s written in the cards. 
2 1 

8.  
Unit 7 Practice  

Unit 8A The True False show 
2 1 

9.  
Unit 8B The higest city in the word 

Unit 8C Would you like to drive a 

Farrari? + Test 2 

2 1 

10.  
Unit 8D They dress well but drive badly 

Practice + Revision 
2 1 

 Tổng cộng  20 10 

 



 

* Giờ thực hành tại lớp (ví dụ như đóng vai, thực hành các kỹ 

năng tư vấn, truyền thông, điền biểu mẫu, sử dụng các phần mềm 

…) được tính như giờ thuyết trình 

** Chỉ áp dụng với thực hành tại phòng lab và các cơ sở thực 

hành, thực tập  

 - Với giờ thực hành tại phòng lab (bao gồm cả phòng thực hành 

dinh dưỡng): 30 giờ tương đương với 1 tín chỉ 

- Với giờ thực hành, thực tập tại cơ sở (bao gồm cả bệnh viện): 

45 giờ tương đương với 1 tín chỉ  

***: Một giờ chuẩn tương đương với 50 phút giảng lý thuyết 

Giảng viên  1. ThS. Hoàng Thùy  ương, Trường đại học Y tế công cộng 

2. ThS.Nguyễn Bá Học, Trường đại học Y tế công cộng;  

3. ThS. Tô Lan Phương, Trường đại học Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig (2004). New 

English File-  

Elementary Student’s book & Workbook. Oxford University Press 

2. Các tài liệu phát tay của khoá học.  

Tài liệu nên đọc:   

1. Cambridge (2004). Cambridge Key English Test 1, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

2. Murphy R (2019). English Grammar in Use: A self-study 

reference and 

practice book for intermediate learners of English, Fifth edition, 

Cambridge University Press, Cambridge.. 

3. Naylor H and  Murphy R (2007). Essential Grammar in Use 

Supplementary Exercises, Third edition, Cambridge University 

Press, Cambridge.  

4. Vince M (2010). Elementary Language Practice, Third edition, 

Macmillan, Ho Chi Minh city. 

Một số trang Web hữu ích: 

1. https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=vn&selLa

nguage=en 

2. https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=vn&selL

anguage=en 

3. https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/?cc=vn&selLa

nguage=en 

4. https://elt.oup.com/student/englishforlife/elementary/?cc=vn&sel

Language=en 

5. https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?cc=vn&selLangu

age=en 

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/elementary4/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/elementary/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/ele/?cc=vn&selLanguage=en


 

Phƣơng pháp 

giảng dạy  

Môn học sẽ áp dụng các chiến lược giảng dạy và học tập tích cực, 

trong đó các hoạt động giảng dạy/học tập sau sẽ được áp dụng: 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Làm việc theo cặp, nhóm thực hiện các bài tập.  

3. Sinh viên trình bày câu trả lời các bài tập.  

Đánh giá  Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

Tham dự tối thiểu 80% giờ giảng của môn học 

Điểm tham gia học tập 10% (sv tham gia đủ 10 buổi học, làm đủ 

bài) 

Đánh giá quá trình (30 %)  

 - 2 Bài kiểm tra cá nhân các kỹ năng Nghe- Đọc- Viết 

Đánh giá kết thúc học phần (60 %)                

-  ài thi cá nhân đủ cả 4 kỹ năng trắc nghiệm trên giấy + vấn đáp 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

        T M= TĐ* .1 + (KT1+ KT2) 2* .3 + THI* .6 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10  

 

Điều phối môn học: 

Họ tên: ThS Nguyễn Bá Học  

E-mail: nbh1@huph.edu.vn 

Điện thoại:024 62662330  

Hà Nội, ngày       /      /2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Học 

 

  

mailto:nbh1@huph.edu.vn


 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Học phần  : 7. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Mã số  : 700103202 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02 

Vai trò của 

học phần  
Là một học phần nằm trong hệ thống các học phần Lý luận chính 

trị, học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho sinh viên những 

căn cứ lý luận khoa học về quá trình ra đời, các giai đoạn phát triển của 

chủ nghĩa xã hội khoa học; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về 

giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về CNXH 

và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH; về dân chủ XHCN và nhà 

nước XHCN; cơ cấu xã hội – giai cấp, liên minh giai cấp – tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên CNXH; về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong thời 

kỳ quá độ lên CNXH; về gia đình, xây dựng gia đình trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH. Từ đó giúp sinh viên có khả năng vận dụng những kiến 

thức đã học để hiểu, giải thích một số vấn đề chính trị xã hội có tính quy 

luật phổ biến theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Quan hệ với 

các học 

phần khác  

Học phần tiên quyết:  

+ Triết học Mác - Lênin;  

+ Kinh tế chính trị học Mác - Lênin 

Học phần trƣớc:  

+ Triết học Mác - Lênin;  

+ Kinh tế chính trị học Mác - Lênin 

Môn song hành: Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

 Không liên thông 



 

tạo khác  

Chuẩn đầu 

ra của học 

phần  

 

Sau khi hoàn thành học phần này, ngƣời học có khả năng: 

1:  Mô tả khái niệm, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ 

nghĩa xã hội, tính tất yếu, nội dung của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và sự vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

2. Phiên giải một số vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật phổ 

biến theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và phê phán những 

quan điểm lệch lạc, sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng.  

3.  Có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội, có niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nội dung   

 

 

 

 

# Chƣơng Số tiết* 

Lý thuyết ** Thực hành 

Giảng trực 

tiếp hoặc 

trực tuyến 

(thời gian 

thực – 

synchronous

) 

Học tập trên 

diễn đàn 

(asynchronous

) 

Tại 

phòng 

thực 

hành,  

thí 

nghiệm 

tại 

trường 

Tại 

bệnh 

viện/c

ơ sở 

thực 

hành 

1 Nhập môn 

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

4    

2 Sứ mệnh lịch 

sử của giai 

cấp công 

nhân 

5    

3 Chủ nghĩa xã 

hội và thời 

kỳ quá độ lên 

CNXH 

5    

4 Dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

và nhà nước 

xã hội chủ 

nghĩa 

4    

5 Cơ cấu xã 

hội – giai cấp 

và liên minh 

giai cấp, tầng 

lớp trong thời 

kỳ quá độ lên 

4    



 

CNXH 

6 Vấn đề dân 

tộc và tôn 

giáo trong 

thời kỳ quá 

độ lên 

CNXH 

4    

7 Vấn đề gia 

đình trong 

thời kỳ quá 

độ lên 

CNXH 

4    

 Tổng số 30    
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

học phần.  

  

 

1. TS. Trần Thị Phúc An, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

2. Ths. Nguyễn Thị Kim  ung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3. ThS. NCS. Đỗ Thị Vân Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

4. Ths. Lê Thị Yến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị). Hà 

Nội: Chính trị quốc gia Sự thật; 2021. 

Tài liệu nên đọc:   

1. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ 

môn khoa học Mác – Lênin. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 

học (Tái bản có sửa chữa bổ sung). Hà Nội: Chính trị quốc gia; 

2018.  

2. Hoàng Chí Bảo, Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học 

CNXHKH , 2019. 

4. Một số trang Web hữu ích: 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Thuyết trình, thảo luận, nêu vấn đề, đối thoại. 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết, có đủ số điểm đánh giá quá 

trình. 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

- KT 1: Bài kiểm tra tự luận.          15% 

- KT 2: Bài kiểm tra tự luận.          15% 

- TD: Chuyên cần, thái độ và ý thức tham gia học tập trên lớp.      10% 

Đánh giá kết thúc học phần  

THI: Bài kiểm tra tự luận (làm bài trên giấy, thời gian 60 phút)     60% 

 Công thức tính điểm đánh giá học phần:  



 

Điểm  ĐGHP = KT1*15% + KT2*15% + T *1 % + THI*6 %. 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 5.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 6.  

 

Điều phối học phần 

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Anh 

E-mail:  

Điện thoại:  

 i động:  

                                                                             Hà Nội, ngày       /      / 20…. 

TRƢỞNG KHOA/VIỆN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI HỌC 

PHẦN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Anh 



 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Học phần  : 10. Kinh tế chính trị 

Mã số : 700103102 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín 

chỉ  
   02 

Vai trò 

của học 

phần 

* Vai trò: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  ản về một số vấn đề 

chung của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

Cung cấp cho sinh viên những tri thức về kinh tế hàng hóa, kinh tế 

thị trường như giá trị, giá cả, tiền tệ, cung – cầu, cơ chế thị trường, nền 

kinh tế thị trường. 

Cung cấp cho sinh viên những tri thức về kinh tế thị trường trong 

phương thức sản xuất tư  ản chủ nghĩa trong giai đoạn tự do cạnh tranh 

và trong giai đoạn độc quyền.   

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về những vấn đề kinh tế 

chính trị ở Việt Nam hiện nay: Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam 

 

Quan hệ 

với các 

học 

phần 

• Học phần tiên quyết: Triết học Mác – Lênin  

• Học phần trước: Triết học Mác – Lênin 

• Môn song hành: Không có 



 

khác 

Liên 

thông 

với các 

chƣơng 

trình 

đào tạo 

khác 

Không liên thông 

Chuẩn 

đầu ra 

của học 

phần  

 

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 

1: Ghi nhớ đối tượng, phương pháp và chức năng của môn học, các 

khái niệm cơ  ản và các quy luật kinh tế cơ  ản của nền kinh tế thị 

trường. 

2: Vận dụng kiến thức của môn học để: học tập các môn học liên 

quan; hiểu cơ sở lý luận của đường lối, chính sách về kinh tê, chính trị,  

giáo dục, y tế của Đảng và Nhà nước ta; hình thành tư duy và kỹ năng khi 

tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 

3: Nhận diện được các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội trong nền 

kinh tế thị trường ở Việt Nam cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới 

hiện nay. 

 

Nội 

dung   

 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực 

hành tại 

lớp (**) 

1 
Đối tượng, phương nghiên cứu và 

chức năng của KTCT Mác - Lênin 
3  

2 
Hàng hóa, thị trường và vai trò của 

các chủ thể tham gia thị trường 
6  

3 
Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường 
6  

4 
Cạnh tranh và độc quyền trong nền 

kinh tế thị trường 
4  

5 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh 

tế ở Việt Nam 

5  

6 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
6  

 Tổng cộng 30  
 

Giảng 

viên 

tham gia 

giảng 

dạy học 

phần.  

1. TS. Phí Mạnh Phong - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2. ThS. Nguyễn Tuấn Vương  - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3. ThS. Lê Quốc Hiệp - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 



 

Các tài 

liệu học 

tập/tha

m khảo  

Tài liệu học tập bắt buộc:  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị). Hà 

Nội: Chính trị quốc gia Sự thật; 2021. 

Các tài liệu gợi ý tham khảo 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam.  Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 

3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Truy cập được từ https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-11-NQ-TW-2017-ve-hoan-thien-the-

che-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351479.aspx 

 

Phƣơng 

pháp 

giảng 

dạy 

Thuyết trình, nêu vấn đề và thảo luận chung. 

 

Phƣơng 

pháp 

đánh giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết, hoàn thành các điểm đánh 

giá quá trình. 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

- TD: Chuyên cần và thái độ, ý thức tham gia học tập trên lớp. 10% 

- KT 1: Bài kiểm tra tự luận.15% 

- KT 2: Bài kiểm tra tự luận.          15% 

Đánh giá kết thúc học phần  

THI: Bài kiểm tra tự luận (làm bài trên giấy, thời gian 60 phút)           

60% 

Công thức tính điểm Trung bình học phần:  

TBM = KT1*15% + KT2*15% + TD*10% + THI*60%. 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 5.  

● Các tiêu chí cho điểm(rubrics) xem trong phụ lục 6.  

Điều phối học phần 

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Anh  

E-mail:  

Điện thoại:  

 i động:  

 Hà Nội, ngày       /      / 20…. 

TRƢỞNG KHOA/VIỆN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và 

tên) 

ĐIỀU PHỐI HỌC PHẦN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Anh 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

Học phần  : 11. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Mã số  : 700103302 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02 

Vai trò 

của học 

phần  

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong năm môn học bắt buộc 

thuộc hệ thống các môn Lý luận chính trị dành cho chương trình đào tạo Đại 

học của tất cả các chuyên ngành. Môn học cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức lịch sử cơ  ản, hệ thống, khách quan về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920 - 193 ) và quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc, giành chính quyền (1930 - 1945); sự lãnh đạo của Đảng đối 

với hai 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); quá trình 

phát triển đường lối và lãnh đạo của Đảng đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay). Qua đó giáo 

dục lý tưởng, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, củng 

cố, bồi đắp niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng, tham gia 

xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, tiếp tục thực hiện sứ mệnh vẻ vang 

của Đảng là lãnh đạo bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng thành công chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Quan hệ 

với các 

học phần 

khác  

Học phần tiên quyết: 

1. Triết học Mác – Lênin 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin  

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học phần trƣớc:  

1. Triết học Mác – Lênin 



 

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Môn song hành: Không có 

Liên 

thông với 

các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

 Không liên thông 

Chuẩn 

đầu ra 

của học 

phần  

 

Sau khi hoàn thành học phần này, ngƣời học có khả năng: 

1: Mô tả đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp 

nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 

giành chính quyền (1930 - 1945); hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 

(1945 - 1975); phát triển đường lối và lãnh đạo của Đảng đưa cả nước quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến 

nay). 

2: Áp dụng phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá 

trình Đảng ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng; có năng lực phân tích sự 

kiện; phương pháp đúc rút kinh nghiệm lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng; ý 

thức phê phán những nhận thức sai trái về lịch sử của Đảng; rèn luyện phong 

cách tư duy lý luận gắn liền với thực tiễn, phát huy tính năng động, sáng tạo 

của người học; vận dụng những tri thức về sự lãnh đạo của Đảng vào thực 

tiễn cuộc sống. 

2: Củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào con đường cách mạng giải 

phóng dân tộc, phát triển đất nước và sự lãnh đạo của Đảng; có tinh thần yêu 

nước, ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thái độ nghề nghiệp 

đúng đắn. 

Nội dung   

 

 

 

Đề mục  Bài Số tiết* 

Lý thuyết ** Thực hành 

Giảng trực 

tiếp hoặc 

trực tuyến 

(thời gian 

thực – 

synchronous

) 

Học tập trên 

diễn đàn 

(asynchronous

) 

Tại 

phòng 

thực 

hành,  

thí 

nghiệ

m tại 

trường 

Tại 

bệnh 

viện/c

ơ sở 

thực 

hành 

Chươn

g nhập 

môn 

Đối tượng, 

chức năng, 

nhiệm vụ, 

nội dung và 

phương 

2    



 

pháp nghiên 

cứu, học tập 

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam. 

Chươn

g 1 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam ra đời 

và lãnh đạo 

đấu tranh 

giành chính 

quyền 

(1930-1945) 

8    

I Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam ra đời 

và Cương 

lĩnh chính 

trị đầu tiên 

của Đảng 

(tháng 

2/1930) 

4    

II Lãnh đạo 

quá trình 

đầu tranh 

giành chính 

quyền 

(1930-1945) 

4    

Chươn

g 2 

Đảng lãnh 

đạo hai cuộc 

kháng chiến 

chống ngoại 

xâm, hoàn 

thành giải 

phóng dân 

tộc, thống 

nhất đất 

nước (1945-

1975) 

8    

I Lãnh đạo 

xây dựng, 

bảo vệ 

chính quyền 

cách mạng, 

kháng chiến 

chống thực 

dân Pháp 

4    



 

xâm lược 

(1945-1954) 

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) 

4    

Chươn

g 3 

Đảng lãnh 

đạo cả nước 

quá độ lên 

chủ nghĩa 

xã hội và 

tiến hành 

công cuộc 

đổi mới (từ 

năm 1975 

đến nay) 

12    

I Lãnh đạo cả 

nước xây 

dựng chủ 

nghĩa xã hội 

và bảo vệ 

Tổ quốc 

(1975-1986) 

3    

II Lãnh đạo 

công cuộc 

đổi mới, đẩy 

mạnh công 

nghiệp hóa, 

hiện đại hóa 

và hội nhập 

quốc tế (từ 

năm 1986 

đến nay) 

9    

 Tổng số 30    
 

Giảng 

viên tham 

gia giảng 

dạy học 

1. TS. Đặng Thị Thanh Trâm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  



 

phần.  

  

3. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

4. ThS. Lê Quốc Hiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Các tài 

liệu học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị). Hà Nội: 

Chính trị quốc gia Sự thật; 2021. 

Tài liệu nên đọc:   

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 

1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

5. Một số trang Web hữu ích: 

1. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ 

Phƣơng 

pháp 

giảng dạy  

Thuyết trình; thảo luận chung; đàm thoại; nêu vấn đề. 

 

 

Phƣơng 

pháp 

đánh giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết, có đủ số điểm đánh giá quá 

trình. 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

- KT 1: Bài kiểm tra tự luận           15% 

- KT 2: Bài kiểm tra tự luận.          15% 

- TD: Chuyên cần, thái độ và ý thức tham gia học tập ở trên lớp   10% 

Đánh giá kết thúc học phần  

THI: Bài kiểm tra tự luận (làm bài trên giấy, thời gian 60 phút)           60% 

 Công thức tính điểm Trung bình học phần:  

TBM = KT1*15% + KT2*15% + TD*10% + THI*60%. 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 5.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 6.  

Điều phối học phần 

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Anh 

                                                                             Hà Nội, ngày       /      / 20…. 

TRƢỞNG KHOA/VIỆN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thành 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI HỌC PHẦN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Anh 

 



 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

 

Môn học  : 12. Tiếng Anh 3 

Mã số : 700811502 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02       

Vai trò của 

môn học  
Tiếng Anh 3 là một phần trong chương trình đào tạo y khoa. Môn 

học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp, từ vựng về các 

khía cạnh trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện các kỹ năng nghe – nói – 

đọc – viết để giúp sinh viên có thêm công cụ để học tập và nghiên cứu 

cũng như giúp họ chuẩn bị tốt cho khóa học tiếng Anh chuyên ngành y 

khoa vào những năm tiếp theo. 

 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Liên thông theo quy chế đào tạo cử nhân của trường 



 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng:  

1- Sử dụng chính xác các thì cơ  ản trong tiếng Anh  gồm : HTĐG, 

HTT , QKĐG, QKT , TLĐG, TLG,HTHT. Sử dụng chính xác cách nói 

so sánh hơn và so sánh nhất, nhận biết và sử dụng được mệnh đề quan hệ, 

áp dụng được một số liên từ phổ biến trong câu như: so,  ecause,  ut, 

although. 

2- Áp dụng  kỹ năng đọc hiểu để lấy thông tin chính và các thông 

tin chi tiết theo các chủ đề của các bài học thông qua các dạng bài tập cấp 

độ tiền trung cấp 

3- Áp dụng  kỹ năng nghe hiểu để lấy thông tin chính và các thông 

tin chi tiết theo các chủ đề của các bài học thông qua các dạng bài tập cấp 

độ tiền trung cấp.  

4- Thực hiện hội thoại theo các tình huống cấp độ tiền trung cấp. 

Nội dung   

  

 

 

 

T

T 

 

 

Tên bài 

Số tiết  

(Ghi thời gian thực 

tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành tại 

lớp (**) 

1.  Unit 1A Who’s who? 

Unit 1B  Who knows you better? 

2 1 

2.  Unit 1C At the Moulin Rouge 

Unit 1  The  evil’s  ictionary. 

2 1 

3.  Unit 1 Practice + 

Unit 2A Right place, wrong time 

2 1 

4.  Unit 2B  A moment in time 

Unit 2C  Fifty years of pop 

2 1 

5.  Unit 2D One October evening 

Unit 2 Practice +Test 1 

2 1 

6.  Unit 3A Where are you going? 

Unit 3  The pessimist’s phrase  ook 

2 1 

7.  Unit 3C I’ll always love you 

Unit 3D Iwas only dreaming 

2 1 

8.  Unit 3 Practice  

Unit 4A From rags to riches 

2 1 

9.  Unit 4B Family conflicts 

Unit 4C Faster, Faster!  + Test 2 

2 1 

10.  Unit 4  The world’s friendliest city 

Unit 4 Practice + Revision 

2 1 

 Tổng cộng  20 10 
 

Giảng viên  1. ThS. Hoàng Thùy  ương, Trường đại học Y tế công cộng 

2. ThS.Nguyễn Bá Học, Trường đại học Y tế công cộng;  



 

3. ThS. Tô Lan Phương, Trường đại học Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig (2005). New English 

File-  

Pre-Intermediate Student’s book & Workbook. Oxford University 

Press 

2. Các tài liệu phát tay của khoá học.  

Tài liệu nên đọc:   

1. Cambridge (2004). Cambridge Key English Test 2, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

2. Murphy R (2019). English Grammar in Use: A self-study reference 

and 

practice book for intermediate learners of English, Fifth edition, 

Cambridge University Press, Cambridge.. 

3. Naylor H and  Murphy R (2007). Essential Grammar in Use 

Supplementary Exercises, Third edition, Cambridge University Press, 

Cambridge.  

4. Vince M (2010). Elementary Language Practice, Third edition, 

Macmillan, Ho Chi Minh city. 

Một số trang Web hữu ích: 

 

1. https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=vn&selLanguage=e

n 

2. https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=vn&selLanguage=

en 

3. https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=vn&selLanguage=en 

4. https://elt.oup.com/student/englishforlife/preintermediate/?cc=vn&sel

Language=en 

5. https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/?cc=vn&selLanguage=

en 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Môn học sẽ áp dụng các chiến lược giảng dạy và học tập tích cực, trong 

đó các hoạt động giảng dạy/học tập sau sẽ được áp dụng: 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Làm việc theo cặp, nhóm thực hiện các bài tập.  

3. Sinh viên trình bày câu trả lời các bài tập. 

Đánh giá  Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Sinh viên tham gia ≥ 80%  số giờ học. 

Điểm tham gia học tập 10% (sv tham gia đủ 10 buổi học, làm đủ bài) 

Đánh giá quá trình (30 %)  

 - 2 Bài kiểm tra cá nhân các kỹ năng Nghe- Đọc- Viết 

Đánh giá kết thúc học phần (60 %)                

-  ài thi cá nhân đủ cả 4 kỹ năng trắc nghiệm trên giấy + vấn đáp 

https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/preintermediate/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/preintermediate/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/?cc=vn&selLanguage=en


 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

        T M= TĐ* .1 + (KT1+ KT2) 2* .3 + THI* .6 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 

10  

 

Điều phối môn học: 

Họ tên: ThS Nguyễn Bá Học  

E-mail: nbh1@huph.edu.vn 

Điện thoại:024 62662330  

 i động: 091018463 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 20 

TRƢỞNG BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
GIÁO VỤ BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Bá Học Hoàng Thùy Dƣơng           Nguyễn Bá Học 

  

mailto:nbh1@huph.edu.vn


 

 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

 

Học phần  : 14. Tiếng Anh 4 

Mã số : 700812102 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02       

Vai trò của 

môn học  
Tiếng Anh 4 là một phần trong chương trình đào tạo y khoa. Môn 

học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp, từ vựng về các 

khía cạnh trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện các kỹ năng nghe – nói 

– đọc – viết để giúp sinh viên có thêm công cụ để học tập và nghiên 

cứu cũng như giúp họ chuẩn bị tốt cho khóa học tiếng Anh chuyên 

ngành y khoa vào những năm tiếp theo. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 1, tiếng Anh 2 và tiếng Anh 3 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Liên thông theo quy chế đào tạo cử nhân của trường 



 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng:  

1- Sử dụng được các thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn 

giản, cấu trúc used to và thì quá khứ hoàn thành; các câu điều kiện loại 

một và loại hai và các động từ khuyết thiếu chỉ khả năng xảy ra; thể bị 

động, các loại câu gián tiếp. 

2- Áp dụng  kỹ năng đọc hiểu để lấy thông tin chính và các thông 

tin chi tiết để giải các dạng bài tập đọc hiểu cấp độ tiền trung cấp. 

3- Áp dụng  kỹ năng nghe hiểu để lấy thông tin chính và các 

thông tin chi tiết để giải các dạng bài tập nghe hiểu cấp độ tiền trung 

cấp. 

4- Thực hiện hội thoại theo các tình huống trình độ tiền trung 

cấp. 

Nội dung   

  

 

 

 

TT 

 

 

Tên bài 

Số tiết  

(Ghi thời gian thực tế 

trên lớp, không ghi 

giờ tự học) 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp (**) 

1.  Unit 5A Are you a party animal? 

Unit 5B What makes you feel good? 

2 1 

2.  Unit 5C How much can you learn in a 

month? 

Unit 5D The name of the game 

2 1 

3.  Unit 5 Practice  

Unit 6A If something bad can happen, it 

will 

2 1 

4.  Unit 6B Never smile at a crocodile 

Unit 6C Decision, decision 

2 1 

5.  Unit 6D What should I do? 

Unit 6 Practice +Test 1 

2 1 

6.  Unit 7A Famous fears and phobias 

Unit 7B Born to direct 

2 1 

7.  Unit 7C I used to be rebel 

Unit 7D The mothers of invention 

2 1 

8.  Unit 7 Practice 

Unit 8A I hate weekends! 

2 1 

9.  Unit 8B How old is your body? 

Unit 8C Waking up is hard to do  + Test 

2 

2 1 

10.  Unit 8  “I’m Jim”  “ So am I” 

Unit 8 Practice + Revision 

2 1 

 Tổng  20 10 



 

 

 

Giảng viên  1. ThS. Hoàng Thùy  ương, Trường đại học Y tế công cộng 

2. ThS.Nguyễn Bá Học, Trường đại học Y tế công cộng;  

3. ThS. Tô Lan Phương, Trường đại học Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig (2005). New English 

File-  

Pre-Intermediate Student’s book & Workbook. Oxford University 

Press 

2. Các tài liệu phát tay của khoá học.  

Tài liệu nên đọc:   

1. Cambridge (2004). Cambridge Key English Test 2, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

2. Murphy R (2019). English Grammar in Use: A self-study reference 

and 

practice book for intermediate learners of English, Fifth edition, 

Cambridge University Press, Cambridge.. 

3. Naylor H and  Murphy R (2007). Essential Grammar in Use 

Supplementary Exercises, Third edition, Cambridge University 

Press, Cambridge.  

4. Vince M (2010). Elementary Language Practice, Third edition, 

Macmillan, Ho Chi Minh city. 

Một số trang Web hữu ích: 
1. https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=vn&selLanguage

=en 

2. https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=vn&selLanguag

e=en 

3. https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=vn&selLanguage

=en 

4. https://elt.oup.com/student/englishforlife/preintermediate/?cc=vn&

selLanguage=en 

5. https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/?cc=vn&selLanguag

e=en 

https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/preintermediate/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/englishforlife/preintermediate/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/pre/?cc=vn&selLanguage=en


 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Môn học sẽ áp dụng các chiến lược giảng dạy và học tập tích cực, trong 

đó các hoạt động giảng dạy/học tập sau sẽ được áp dụng: 

2. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

3. Làm việc theo cặp, nhóm thực hiện các bài tập.  

4. Sinh viên trình bày câu trả lời các bài tập.  

Đánh giá  Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Tham dự tối thiểu 80% giờ giảng của môn học 

Điểm tham gia học tập 10% (sv tham gia đủ 10 buổi học, làm đủ bài) 

Đánh giá quá trình (30 %)  

 - 2 Bài kiểm tra cá nhân các kỹ năng Nghe- Đọc- Viết 

Đánh giá kết thúc học phần (60 %)                

-  ài thi cá nhân đủ cả 4 kỹ năng trắc nghiệm trên giấy + vấn đáp 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

        T M= TĐ* .1 + (KT1+ KT2)/2*0.3 + THI*0.6 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10  

 

Điều phối môn học: 

Họ tên: ThS Nguyễn Bá Học  

E-mail: nbh1@huph.edu.vn 

Điện thoại:024 62662330  

 i động: 091018463 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20 

TRƢỞNG BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
GIÁO VỤ BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

  

 

 

            Nguyễn Bá Học Hoàng Thùy Dƣơng      Nguyễn Bá Học 

 

 

 

 

  

mailto:nbh1@huph.edu.vn


 

 

 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 15. Tiếng Anh 5 chuyên ngành 

Mã số : 700900102 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ  02       

Vai trò của 

môn học  
Tiếng Anh 5 chuyên ngành y khoa là một phần trong chương 

trình đào y khoa.  Môn học này cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về 

chuyên ngành y khoa đang được đào tạo ở trường, cũng như củng cố  

kỹ năng đọc – viết để giúp sinh viên y khoa có thêm công cụ để học tập 

và nghiên cứu chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và 

chuyển đổi số y tế 

Ngoài ra tiếng Anh chuyên ngành y khoa còn giúp sinh viên tham 

khảo tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh để nâng cao trình độ, có thể 

sử dụng tiếng Anh với những mục đích khác nhau sau khi ra trường. 

 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3 và Tiếng 

Anh 4 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

Liên thông theo quy chế đào tạo cử nhân của trường 



 

tạo khác  

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng:  

1. Sử dụng được một vốn từ nhất định về chuyên ngành công nghệ 

thông tin, khoa học dữ liệu, chuyển đổi số y tế.  

2. Áp dụng được các kỹ thuật đọc hiểu như đọc lướt và đọc nhanh để 

tìm ý chính; tóm lược thông tin cần thiết từ ý chính trong các bài 

giảng hoặc các bài trình bày liên quan tới các lĩnh vực công nghệ 

thông tin, khoa học dữ liệu, chuyển đổi số y tế. 

3. Áp dụng được các kỹ năng nghe hiểu để tóm lược được các thông 

tin chính trong các bài tập có sử dụng một vốn từ nhất định về 

chuyên ngành y khoa với các lĩnh vực như công nghệ thông tin, 

khoa học dữ liệu, chuyển đổi số y tế.   

4. Trình bày và thảo luận một trong  những vấn đề liên quan tới các 

lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, chuyển đổi số y 

tế 

 

Nội dung   

  

 

 

 

T

T 

 

 

Tên bài 

Số tiết  

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, 

không ghi giờ tự học) 

Thuyết trình 

(*) 

Thực hành tại lớp 

(**) 

1.  Unit 1.  Health care 3 2 

2.  Unit 2.  Digital transformation 3 2 

3.  Unit 3.  Data science 3 2 

4.  Unit 4.  ICT 3 2 

5.  Unit 5.  Digital health 3 2 

6.  Unit 6.  Public health 3 2 

 Tổng  20 10 
 

Giảng viên  1. ThS. Hoàng Thùy  ương, Trường đại học Y tế công cộng 

2. ThS.Nguyễn Bá Học, Trường đại học Y tế công cộng;  

3. ThS. Tô Lan Phương, Trường đại học Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Sam McCarter. (2010), Oxford English for Careers- Medicine 2 

Student’s book, Oxford University Press 

2. Các tài liệu phát tay của khoá học. 

Tài liệu nên đọc:   

1. Department of Foreign Languages. (2015), English in Medicine 



 

for Medical Specialists, University of Medicine and Pharmarcy- 

Ho Chi Minh city 

2. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom (2005), English 

in Medicine Third Edition, Cambridge University Press  

3. Sam McCarter. (2009), Oxford English for Careers- Medicine 1 

Student’s book, Oxford University Press 

Một số trang Web,hữu ích: 

1. https://elt.oup.com/student/oefc/medicine2/?cc=vn&selLanguag

e=en  

2. https://elt.oup.com/student/oefc/medicine1/?cc=vn&selLanguag

e=en 

3. https://www.youtube.com/watch?v=DTck95UwdFQ&list=PLvV

D9alO61GrtKKBnoDQQhxoZD_oDqGSp&index=1 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Môn học sẽ áp dụng các chiến lược giảng dạy và học tập tích cực, trong 

đó các hoạt động giảng dạy/học tập sau sẽ được áp dụng: 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Làm việc theo cặp, nhóm thực hiện các bài tập.  

3. Sinh viên trình bày câu trả lời các bài tập.  

 

Đánh giá  Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Tham dự tối thiểu 80% giờ giảng của môn học 

Điểm tham gia học tập 10% (sv tham gia đủ 10 buổi học, làm đủ bài) 

Đánh giá quá trình (30 %)  

 - 2 Bài kiểm tra cá nhân các kỹ năng Nghe, Đọc- Viết 

Đánh giá kết thúc học phần (60 %)                

- Bài thi cá nhân  4 kỹ năng Nói(vấn đáp) Nghe, Đọc,Viết trắc nghiệm 

trên giấy  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

        T M= TĐ* .1 + (KT1+ KT2) 2* .3 + THI* .6 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10 

Điều phối môn học:  

Họ tên: ThS Nguyễn Bá Học  

E-mail: nbh1@huph.edu.vn  

 i động: 091018463 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 20 

TRƢỞNG BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
GIÁO VỤ BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

  

 

 

 

Nguyễn Bá Học Hoàng Thùy Dƣơng Nguyễn Bá Học 

 

 

https://elt.oup.com/student/oefc/medicine2/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/medicine2/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/medicine1/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/medicine1/?cc=vn&selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=DTck95UwdFQ&list=PLvVD9alO61GrtKKBnoDQQhxoZD_oDqGSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=DTck95UwdFQ&list=PLvVD9alO61GrtKKBnoDQQhxoZD_oDqGSp&index=1
mailto:nbh1@huph.edu.vn


 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 16. Tiếng Anh 6 Chuyên ngành 

Mã số : 700900202 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 
 

Số tín chỉ  02      

Vai trò của 

môn học  
Tiếng Anh 6 chuyên ngành y khoa là một phần trong chương 

trình đào y khoa.  Môn học này cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về 

chuyên ngành y khoa đang được đào tạo ở trường, cũng như củng cố  

kỹ năng đọc – viết để giúp sinh viên y khoa có thêm công cụ để học tập 

và nghiên cứu chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và 

chuyển đổi số y tế 

 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng 

Anh 4 và Tiếng Anh 5 chuyên ngành y khoa  

 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Liên thông theo quy chế đào tạo cử nhân của trường 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng:  

1. Sử dụng được một vốn từ nhất định về chuyên ngành y khoa với các 

lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số y 

tế 



 

2. Áp dụng được các kỹ thuật đọc hiểu như đọc lướt và đọc nhanh để 

tìm ý chính; tóm lược thông tin cần thiết từ ý chính trong các bài 

giảng hoặc các bài trình bày liên quan tới các lĩnh vực công nghệ 

thông tin, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số y tế 

3. Áp dụng được các kỹ năng nghe hiểu để tóm lược được các thông 

tin chính trong các bài có sử dụng một vốn từ nhất định về chuyên 

ngành y khoa với các lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học 

dữ liệu và chuyển đổi số y tế 

4. Trình bày và thảo luận một trong  những vấn đề liên quan tới các 

lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và chuyển đổi 

số y tế 

Nội dung   

 

 

 

 

 

 

T

T 

 

 

Tên bài 

Số tiết  

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, 

không ghi giờ tự học) 

Thuyết trình 

(*) 

Thực hành tại 

lớp (**) 

1.  Unit 7. Data base 3 2 

2.  Unit 8. Cyber security 3 2 

3.  Unit 9. Non-communicable 

disease 

3 2 

4.  Unit 10. Communicable disease 3 2 

5.  Unit 11. Injury 3 2 

6.  Unit 12. Health Management 3 2 

 Tổng  20 10 
 

Giảng viên  1. ThS. Hoàng Thùy  ương, Trường đại học Y tế công cộng 

2. ThS.Nguyễn Bá Học, Trường đại học Y tế công cộng;  

3. ThS. Tô Lan Phương, Trường đại học Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Sam McCarter. (2010), Oxford English for Careers- Medicine 2 

Student’s book, Oxford University Press 

2. Các tài liệu phát tay của khoá học. 

 

Tài liệu nên đọc:   

1. Department of Foreign Languages. (2015), English in Medicine 

for Medical Specialists, University of Medicine and Pharmarcy- 

Ho Chi Minh city 

2. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom (2005), English 

in Medicine Third Edition, Cambridge University Press  



 

3. Sam McCarter. (2009), Oxford English for Careers- Medicine 1 

Student’s book, Oxford University Press 

 

Một số trang Web hữu ích: 

1. https://elt.oup.com/student/oefc/medicine2/?cc=vn&selLanguag

e=en  

2. https://elt.oup.com/student/oefc/medicine1/?cc=vn&selLanguag

e=en 

3. https://www.youtube.com/watch?v=DTck95UwdFQ&list=PLvV

D9alO61GrtKKBnoDQQhxoZD_oDqGSp&index=1 

4. https://www.youtube.com/watch?v=IW22_OnpS5Y 

5. https://elt.oup.com/student/oefc/nursing1/?cc=vn&selLanguage=

en 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Môn học sẽ áp dụng các chiến lược giảng dạy và học tập tích cực, trong 

đó các hoạt động giảng dạy/học tập sau sẽ được áp dụng: 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Làm việc theo cặp, nhóm thực hiện các bài tập.  

3. Sinh viên trình bày câu trả lời các bài tập.  

 

Đánh giá  Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Tham dự tối thiểu 80% giờ giảng của môn học 

Điểm tham gia học tập 10% (sv tham gia đủ 10 buổi học, làm đủ bài) 

Đánh giá quá trình (30 %)  

 - 2 Bài kiểm tra cá nhân các kỹ năng Nghe, Đọc- Viết 

Đánh giá kết thúc học phần (60 %)                

- Bài thi cá nhân  4 kỹ năng Nói(vấn đáp) Nghe, Đọc,Viết trắc nghiệm 

trên giấy  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

        T M= TĐ* .1 + (KT1+ KT2) 2* .3 + THI* .6 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10  

Điều phối môn học: 

Họ tên: ThS Nguyễn Bá Học  

E-mail: nbh1@huph.edu.vn 

 i động: 091018463 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022 

 

TRƢỞNG BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
GIÁO VỤ BM 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Học Hoàng Thùy Dƣơng Nguyễn Bá Học 

https://elt.oup.com/student/oefc/medicine2/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/medicine2/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/medicine1/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/medicine1/?cc=vn&selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=DTck95UwdFQ&list=PLvVD9alO61GrtKKBnoDQQhxoZD_oDqGSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=DTck95UwdFQ&list=PLvVD9alO61GrtKKBnoDQQhxoZD_oDqGSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=IW22_OnpS5Y
https://elt.oup.com/student/oefc/nursing1/?cc=vn&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/nursing1/?cc=vn&selLanguage=en
mailto:nbh1@huph.edu.vn


 

 

 
 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 17. DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN 

Mã số : 700900303 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02 

Vai trò của 

môn học  
Là nền tảng cho các nghiên cứu về Y tế Công cộng cũng như Y học 

lâm sàng. Dịch tễ học đóng một vai trò rất quan trọng. Dịch tễ học liên 

quan đến quá trình đặt câu hỏi về tình trạng sức khoẻ, bệnh tật của quần thể 

và bệnh nhân, đưa ra phương pháp để tiến hành đánh giá các vấn đề sức 

khoẻ, xác định các vấn đề nảy sinh trong thực hành y học, tìm ra những yếu 

tố căn nguyên có thể của vấn đề, để từ đó đưa ra các giải pháp can thiệp 

hoặc lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp, và đánh giá hiệu quả của các 

giải pháp can thiệp này. Dịch tễ học cơ  ản giới thiệu những nguyên lý và 

các phương pháp cơ  ản của dịch tễ học được áp dụng trong việc xác định, 

kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng và thực hành y học với 

các bệnh nhân đơn lẻ. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

- Môn học tiên quyết: Không 

- Môn học trước: Không 



 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng: 

1. Trình  ày được định nghĩa và các khái niệm cơ  ản của Dịch tễ học, 

ứng dụng của Dịch tễ học trong lâm sàng 

2. Tính và phiên giải được các tần số đo lường bệnh trạng và đo lường sự 

kết hợp trong Dịch tễ học   

3. Mô tả và giải thích được đặc điểm cơ  ản của các phương pháp nghiên 

cứu dịch tễ học và áp dụng trong lâm sàng 

4. Trình bày và giải thích được những khái niệm và ứng dụng của Dịch tễ 

học trong sàng tuyển, và giám sát dịch tễ học  

5. Trình  ày được các nguồn sai số, nhiễu  

6. Trình bày giải thích được những khái niệm, ứng dụng của Dịch tễ học 

trong xác định căn nguyên  

Nội dung   

(*) thời gian 

giảng viên 

thuyết trình, 

thảo luận, 

làm bài tập 

nhóm.. trên 

lớp có hướng 

dẫn của giáo 

viên 

(**) Thời 

gian cho các 

hoạt động 

thực hành  

 

 

 

 

STT 

(buổi) 
Tên bài 

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực 

hành (**) 

1 

Giới thiệu dịch tễ học (khái niệm, lịch sử 

và ứng dụng của Dịch tễ học trong lâm 

sàng) 

1 0 

2 Đo lường tần số bệnh trạng và tử vong 2 2 

3 Đo lường sự kết hợp 3 8 

4 
Các loại nghiên cứu DTH, Nghiên cứu 

thực nghiệm trong lâm sàng 
3 8 

5 
Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm và giám 

sát dịch tễ học 
3 8 

6 
Các loại sai số và căn nguyên trong Dịch 

tễ học 
3 4 

 Tổng cộng 15 30 

  

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học.  

1. PGS. TS. Vũ Thị Hoàng Lan, Trường ĐH Y tế công cộng 

2. PGS. TS. Lã Ngọc Quang, Trường ĐH Y tế công cộng 

 

Các tài liệu 

học 

Tài liệu phải đọc: 

1. Đại học Y tế Công cộng & Tổ chức Y tế Thế giới (2009), Dịch tễ học cơ 



 

tập/tham 

khảo   

bản 

Tài liệu nên đọc:  

1. Vũ Thị Hoàng Lan & Lã Ngọc Quang (2011), Dịch tễ học, Đại học 

Y tế Công cộng 

2. Gordis, L. (2009), Epidemiology,  W. B. Saunders, Philadelphia 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

Giờ lên lớp chính thức là giờ thuyết trình và thực hành trên lớp. Ngoài 

những giờ chính thức, trong trường hợp sinh viên còn có ý kiến trao đổi 

thêm, sinh viên có thể hẹn gặp với giảng viên/trợ giảng của môn học. 

- Thuyết trình: nhằm giới thiệu những khái niệm chính của Dịch tễ 

học. Một số buổi thuyết trình sẽ nhấn mạnh hơn những ứng dụng 

của Dịch tễ đang được tiến hành Việt Nam.  

- Bài tập cá nhân: Sau mỗi bài thuyết trình, sinh viên sẽ được giao 

bài tập cá nhân để nắm vững sâu hơn lý thuyết. Giảng viên cũng tạo 

điều kiện cho sinh viên trao đổi, đưa ra ý kiến, đặt câu hỏi về lý 

thuyết và chữa bài tập cá nhân. 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

1. Có điểm  2 đánh giá quá trình 

2. Tham gia đầy đủ ít nhất 80% tổng số buổi học của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

1. KT1_ Bài kiểm tra cá nhân (25%) 

2. KT2_ Bài kiểm tra cá nhân ( 25%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %) 

3. THI_ Trắc nghiệm trên giấy (50%) 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 

10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.25 + KT2*0.25 + THI*0.5 

Điều phối môn học: 

Họ tên: TS. Trần Thị Đức Hạnh 

E-mail: ttdh@huph.edu.vn       ĐT:  9 578 888 

Hà Nội, ngày       /      /2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Đức Hạnh 

mailto:ttdh@huph.edu.vn


 

 
 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 18. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG Y TẾ 

Mã số : 700110403 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  03 

Vai trò của 

môn học  
Đây là một môn học quan trọng đối với những sinh viên đang hoặc sẽ 

làm việc trong các lĩnh vực y tế như y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng 

đồng, chăm sóc và điều trị tại bệnh viện hoặc tại cộng đồng. 

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về quản lý tổ 

chức và hệ thống y tế như đặc điểm, cấu trúc tổ chức, chức năng và các 

thành phần cơ  ản của hệ thống y tế. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

- Môn học tiên quyết: Không 

- Môn học trước: Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Không liên thông 



 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng: 

1. Hiểu được các khái niệm và thành phần cơ  ản của hệ thống y tế theo 

Tổ chức Y tế thế giới 

2. Hiểu được đặc điểm, cấu trúc và chức năng của hệ thống y tế Việt Nam. 

3. Mô tả sự hình thành, phát triển và những chức năng cơ  ản của y tế 

công cộng 

4. Phiên giải các nguyên lý của chăm sóc sức khỏe  an đầu 

5. Mô tả các đặc điểm của một số thành phần của hệ thống y tế đang được 

triển khai tại Việt Nam 

Nội dung   

(*) thời gian 

giảng viên 

thuyết trình, 

thảo luận, 

làm bài tập 

nhóm.. trên 

lớp có hướng 

dẫn của giáo 

viên 

(**) Thời 

gian cho các 

hoạt động 

thực hành  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Nội dung 

Số tiết 

Giảng 

trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Thực 

hành có 

hướng 

dẫn 

trực 

tuyến 

Tự 

học 

và 

thảo 

luận 

diễn 

đàn. 

1. Giới thiệu khóa học 1   

2. 
Giới thiệu tổng quan về hệ thống y 

tế 

6   

3. Hệ thống tổ chức y tế của Việt Nam 4  2 

4. Hệ thống khám chữa bệnh 2 1 2 

5. Hệ thống y tế dự phòng 2 1 2 

6. Nhân lực y tế 2 1 1 

7. Hệ thống thông tin y tế 2 1 1 

8. 
Lịch sử phát triển và các chức năng 

YTCC 

4   

9. Chăm sóc sức khỏe  an đầu 4   

10 
Đánh giá chương trình chăm sóc sức 

khỏe  an đầu 

2 2 2 

 Tổng cộng 27 6 12 

Chi tiết giảng dạy có trong phụ lục 1 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học.  

1. ThS. Phạm Quỳnh Anh, Trường ĐH Y tế Công cộng 

2. ThS. Phạm Thị Huyền Chang, Trường ĐH Y tế Công cộng 

3. ThS. Chu Huyền Xiêm, Trường ĐH Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu bắt buộc:   

1. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Tổ chức và quản lý hệ thống y tế. 2012. 

2. Các tài liệu phát tay của khoá học 

Tài liệu đọc thêm:   

1. Bộ Y tế, Nhóm đối tác y tế. Báo cáo chung tổng quan ngành y tế các 

năm WHO (2  7). 



 

2. Strenthening Health Systems to Improve Health Outcome: WHO 

framework for actionWHO. Working together for health. The World Health 

Report 2006. 2006 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

Môn học sẽ được triển khai với các hình thức và phương pháp học tập như 

sau: 

- Giảng trực tiếp trên lớp/hoặc trực tiếp qua hệ thống video conference. 

(S) 

- Thảo luận nhóm có sự tham gia của giảng viên sử dụng các hệ thống 

Virtual Class online. (S) 

- Thảo luận trên diễn đàn của và chia sẻ các nội dung liên quan đến học 

tập (AS) 

- Bài tập nhóm tự thực hành và chia sẻ (I) 

- Kiểm tra tự đánh giá. (T)  

Note:  

- S- Synchronous : giao tiếp trực tiếp giữa giảng viên và người học 

- AS- Asynchronous: giao tiếp không trực tiếp giữa giảng viên và người 

học 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá  

 

Học viên được đánh giá dựa trên sự tham gia các hoạt động cảu khoá học, 

bài tập và bài luận hết môn: 

Môn học sẽ được đánh giá  ằng các hình thức sau: 

KT1 - Bài kiểm tra cá nhân số 1 (20%) 

KT2 - Bài kiểm tra cá nhân số 2 (20%) 

KT3 - Bài tiểu luận nhóm (10%) 

THI - Bài thi trắc nghiệm hết môn (50%) 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 

10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + KT3*0.1 + THI*0.5 

Các tiêu chí đánh giá, cách cho điểm có trong phụ lục 2 và 3 

 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: ThS. Phạm Thị Huyền Chang 

Email: pthc@huph.edu.vn 

Điện thoại văn phòng:  2462662334 

Điện thoại di động: 0356664682 

  

Hà Nội, ngày       /      /2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Nguyễn Đức Thành 

 

 

 

Lê Bảo Châu 

 

 

 

Phạm Thị Huyền Chang 

 

  

mailto:pqa@huph.edu.vn


 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 19. Bệnh truyền nhiễm & không truyền nhiễm 

Mã số : 700110503 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  03 

Vai trò của 

môn học  
Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ  ản về triệu chứng, 

bệnh học của một số bệnh truyền nhiễm. Giúp cho sinh viên khi tốt nghiệp 

và công tác trong lĩnh vực y tế hiểu được thông tin về các bệnh truyền 

nhiễm và không truyền nhiễm phổ biến tại cộng đồng.  

 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Không liên thông  

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng:  

1. Trình bày mô hình bệnh tật phổ biến tại cộng đồng.  

2. Trình  ày được các bệnh truyền nhiễm phổ biến tại cộng đồng.  

3. Trình  ày được các bệnh không truyền nhiễm phổ biến tại cộng đồng  

 



 

Nội dung   

  

 

 

 

 

 

 

TT Tên bài  

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

(**) 

1.  Mô hình bệnh tật phổ biến tại cộng đồng 4 1 

2.  
Các đường lây truyền chính và nguyên 

tắc an toàn sinh học 
2 2 

3.  Một số bệnh truyền nhiễm phổ biến  12 6 

4.  
Một số bệnh không truyền nhiễm phổ 

biến  
12 6 

5.  Tổng cộng 30 15 

 

 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học.  

 

1. ThS Nguyễn Thị Anh Vân, Trường ĐH Y tế Công cộng 

2. PGS.TS Hà Văn Như, Trường ĐH Y tế Công cộng 

 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tập 1, 2 NXB Y học, 2016 

2. Các tài liệu phát tay 

Tài liệu nên đọc:   

3. Trường ĐH Y tế công cộng, Bệnh truyền nhiễm, 2017 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ trên lớp 

2. Thực hành tại bệnh viện 

3. Sử dụng eLearning để chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu hỏi 

cần thiết.  

Phƣơng 

pháp đánh 

giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần. 

Đánh giá quá trình: 1 bài kiểm tra cá nhân trên giấy bằng hình thức trắc 

nghiệm  

(KT1): 20% 

Thi hết môn: đánh giá bằng 2 phần thi lý thuyết (Thi LT) và thực hành (Thi 

TH) 

Sinh viên chỉ được thi hết môn khi: 

1. Tham gia ít nhất 80% số giờ lý thuyết 

2. Điểm kiểm tra quá trình (KT1) đạt từ 5 điểm trở lên 

3. Tham gia đủ 100% số giờ thực tập BV 

4. Đạt các chỉ tiêu tay nghề đối với môn học 

Thi LT: bằng bài thi trắc nghiệm trên máy (hoặc trên giấy): 30% 

Thi TH: bằng hình thức thi vấn đáp trên  ệnh nhân lâm sàng hoặc tình 

huống lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, do 2 GV chấm điểm: 50% 

Điểm thực hành= (Điểm GV1+Điểm GV2)/2 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 



 

10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM= (KT1) x 0,2 + Thi LT x 0.3 + Thi LS x 0,5 

Yêu cầu: Cả điểm lý thuyết và thực hành đều phải đạt từ 4 điểm trở lên, 

sinh viên không đạt yêu cầu phần nào phải thi lại phần đó, riêng thực hành 

phải học lại lâm sàng đầy đủ trong 2 tuần trước khi thi lại lần 2. 

 

Điều phối môn học: 

Họ tên: ThS Nguyễn Thị Anh Vân 

E-mail: ntav@huph.edu.vn 

 i động: 0912345940 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 20   

 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

((ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

ĐIỀU PHỐI MÔN 

HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Vân 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

Học phần  : 20. Hệ thống thông tin quản lý sức khỏe  

Mã số  : 700900402 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

Số tín 

chỉ  

03         

Vai trò 

của học 

phần  

Môn học này cung cấp các kiến thức về Hệ thống thông tin quản lý 

sức khoẻ (TTSK) trong việc hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, theo 

dõi và tăng cường chất lượng các hoạt động y tế. Môn học cũng cung cấp 

các kiến thức về việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý 

thông tin y tế, tầm quan trọng của các chuẩn thông tin, đánh giá chất lượng 

thông tin và tăng cường sử dụng thông tin trong việc ra quyết định.  

Quan hệ 

với các 

học phần 

khác  

Môn học tiên quyết: Không 

 

Môn học trước: Không 

 

Liên 

thông 

với các 

chƣơng 

trình 

đào tạo 

khác  

Liên thông hoàn toàn 

Chuẩn 

đầu ra 

của học 

phần  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: : 

1. Trình  ày được các thành phần cơ  ản của hệ thống thông tin quản lý 

sức khoẻ theo mô hình của Tổ chức Y tế Thế giới.  

2. So sánh các các ứng dụng Y tế điện tử được áp dụng phổ biến trong 



 

 lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.  

3. Phiên giải  6 tiêu chí đánh giá chất lượng số liệu y tế cơ  ản.   

4. Phân biệt các chuẩn thông tin cơ  ản sử dụng trong thiết kế, triển khai 

hệ thống thông tin y tế. 

Nội dung   

 

  

 

 

T

T 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, 

không ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Giới thiệu về hệ thống thông 

tin sức khoẻ.  
2 2   

2. 
Tổng quan về quản lý và báo 

cáo số liệu 
4 5   

3. Y tế điện tử/E-Health 4 4   

4. 
Đánh giá chất lượng thông 

tin y tế 
3 2   

5. 
Chuẩn thông tin, trao đổi và 

bảo mật số liệu 
2 2   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng 

viên 

tham gia 

giảng 

dạy học 

phần.  

 

1. TS. Nguyễn Đức Huy, Trường ĐH Y tế Công cộng 

2. Ths. Phạm Quốc Thành, Trường ĐH Y tế Công cộng 

 

Các tài 

liệu học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Các tài liệu phát tay của khoá học.  

[2]. Phạm Viêt Cường, 2014. Quản lý hệ thống thông tin y tế. 

Tài liệu nên đọc:   

Tiếng Việt: 

[1].  ư Hồng Đức, Phạm Việt Cường, Đánh giá tính sẵn sàng áp dụng Y 

tế điện tử tại Thái Bình, Việt nam. 2014 Tạp trí YHTH, (927) 

Tiếng Anh: 

[2]. Gari D.Clifford , E-health in low-to middle-income countries, 

Journal of Medical Engineering& Technology, 2016, Vol.40, No.7-8, 336-

341 

[3]. Hong Chen, David Hailey et. al, A Review of Data Quality 

Assessment Methods for Public Health Information Systems, Int. J. Environ. 

Res. Public Health 2014, 11, 5170-5207 

6. Một số trang Web hữu ích: 

1. http://www.onc-ntdc.info/user/register 

http://www.onc-ntdc.info/user/register


 

2. http://www.who.int/classifications/icd/en/ 

http://www.cdc.gov/informaticscompetencies/ 

Phƣơng 

pháp 

giảng 

dạy  

Môn học sẽ áp dụng các chiến lược giảng dạy và học tập tích cực, trong đó 

các hoạt động giảng dạy/học tập sau sẽ được áp dụng: 

- Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

- Thảo luận nhóm sử dụng các bài tập tình huống.  

- Học viên trình bày và nhận xét theo các bài tập tình huống.  

- Sử dụng eLearning để chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu hỏi 

cần thiết. 

Phƣơng 

pháp 

đánh giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên có đủ  2  ài đánh giá quá trình và tham gia tối thiểu 80% 

tổng số tiết của môn học.  

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài trình bày theo nhóm (25%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân ( 25%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là 

hình thức thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI - Bài tập nhóm hết môn (50%)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.25 + KT2*0.25 + THI*0.5 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Điều phối môn học: 

Họ tên: Ths. Phạm Quốc Thành 

E-mail: pqt@huph.edu.vn 

 i động: 097.850.2383 

                                                                            Hà Nội, ngày 29  /  10  2022. 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

ĐIỀU PHỐI  

HỌC PHẦN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Phạm Quốc Thành 

http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.cdc.gov/informaticscompetencies/
mailto:pqt@huph.edu.vn


 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 21. PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ BỆNH TẬT VÀ TỬ 

VONG 

Mã số : 700900502 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02         

Vai trò của 

môn học  
Môn học này cung cấp các kiến thức về mã hóa bệnh theo ICD10, 

cũng như mã hóa về tử vong, cơ sở xác định bệnh chính, bệnh kèm theo 

nguyên nhân chính gây tử vong 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

Môn học có liên quan đến các môn học khác như Hệ thống Y tế, 

thống kê, xác xuất. Môn học không yêu cầu học viên phải học môn nào 

trước, tuy nhiên các kiến thức trong thống kê, dịch tễ, khoa học dữ liệu vào 

môn học giúp xác định mô hình bệnh, tử vong của một khu vực, trong giai 

đoạn cụ thể.  

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Liên thông hoàn toàn 

 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng: : 

1. Mô tả về cách mã bệnh theo ICD10 

2. Mô tả về  cách mã hóa tử vong theo ICD10 

3. Áp dụng các kiến thức của môn học khác để giải thích và phiên giải  



 

ý nghĩa mã hóa theo IC 1  

4. Thực hành mã hoá ICD-10 cho một số nhóm bệnh cơ  ản  

Nội dung   

 

 

 

T

T 

 

 

Tên bài 

Số tiết  

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình (*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(**) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/lab 

(****) 

1.  Giới thiệu về ICD10 3 1   

2.  Mã hóa cơ  ản 3 1   

3.  Thực hành mã hóa bệnh 3 6   

4.  Mã hóa tử vong 3 1   

5.  Thực hành mã hóa tử vong 4 5   

 Tổng cộng 16 14   

 

Chi tiết giảng dạy có trong phụ lục 1 

Giảng viên  1. Ths. Phạm Quốc Thành, Trường ĐH Y tế công cộng 

2. Ths. Nguyễn Hằng Nguyệt Vân, Trường ĐH Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc:  

1. Trường ĐH YTCC, Giáo trình Quản lý hệ thống thông tin Y tế, 2014  

2. Các tài liệu phát tay của khoá học.  

Tài liệu nên đọc:   

1.  ư Hồng Đức, Phạm Việt Cường, Đánh giá tính sẵn sàng áp dụng Y 

tế điện tử tại Thái Bình, Việt nam. 2014 Tạp trí YHTH, (927) 

2. Vũ Thị Lâm, Phạm Việt Cường, Đánh giá thực trạng ứng dụng hồ sơ 

bệnh án điện tử tại bệnh viện Việt Pháp năm 2 11. Tạp trí YHTH 

3. Trevor Lewis, Christina Synowiec, et., al. , E-health in low- and 

middle-income countries: findings from the Center for Health Market 

Innovations. Bull World Health Organ 2012;90:332–340 

4. Hong Chen, David Hailey et. al, A Review of Data Quality 

Assessment Methods for Public Health Information Systems, Int. J. 

Environ. Res. Public Health 2014, 11, 5170-5207 

5. World Health Organisation. ICD 10. WHO 

2019:   https://icd.who.int/browse10/2019/en 

Một số trang Web hữu ích: 

1. http://www.onc-ntdc.info/user/register 

https://icd.who.int/browse10/2019/en
http://www.onc-ntdc.info/user/register


 

2. http://www.who.int/classifications/icd/en/ 

3. http://www.cdc.gov/informaticscompetencies/ 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên 

đọc: ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng 

Việt ghi trước, tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong 

vòng 5 năm trở lại đây. 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Môn học sẽ được triển khai với các hình thức và phương pháp học tập như 

sau: 

- Giảng trực tiếp trên lớp/hoặc trực tiếp qua hệ thống video conference. 

(S) 

- Thảo luận nhóm có sự tham gia của giảng viên sử dụng các hệ thống 

Virtual Class online (S) 

- Thảo luận trên diễn đàn của và chia sẻ các nội dung liên quan đến học 

tập (AS) 

- Bài tập nhóm tự thực hành và chia sẻ (I) 

- Kiểm tra tự đánh giá. (T)  

Note:  

- S- Synchronous : giao tiếp trực tiếp giữa giảng viên và người học 

- AS- Asynchronous: giao tiếp không trực tiếp giữa giảng viên và người 

học 

Đánh giá  Học viên được đánh giá dựa trên sự tham gia các hoạt động của khoá học, 

bài tập và bài luận hết môn: 

- Điểm tham gia (10%) học viên sẽ phải tham gia tất cả các bài học của 

khoá học. Điểm tham gia của học viên sẽ được chấm tự động dựa trên việc 

tham gia vào môi trường học trực tuyến, việc đặt câu hỏi và phản hồi câu 

hỏi/trả lời cho giảng viên và các học viên khác.  

- Bài kiểm tra ngắn cá nhân (25%) theo dạng trắc nghiệm trực tuyến, có 

tổng cộng 3 bài kiểm tra ngắn với thời lượng 15’  ài.   

- Bài tập nhóm (25%) có 02 bài tập nhóm với đầu ra là một bài trình bày 

về hệ thống thông tin và ICD10  

- Bài tập hết môn (40%): Xây dựng một bản báo cáo dựa trên tài liệu 

tìm được, theo chủ đề được lựa chọn 

Các tiêu chí đánh giá, cách cho điểm có trong phụ lục 2 và 3 

Điều phối môn học: 

Họ tên: Ths. Phạm Quốc Thành 

E-mail: pqt@huph.edu.vn 

 Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

Phạm Quốc Thành 

 

http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.cdc.gov/informaticscompetencies/
mailto:pqt@huph.edu.vn


 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 22. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Mã số : 700900603 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ  02 

Vai trò của 

môn học  

Khoá học sẽ cung cấp cho sinh viên phương pháp để thiết kế các 

nghiên cứu khoa học, cũng như xác định những hạn chế của các nghiên 

cứu. Đầu ra của khóa học là một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh cho 

một chủ đề nhất định của nhóm học viên 

Quan hệ với 

các môn học 

khác  

- Môn học tiên quyết:  

- Môn học trước: Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác  

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học  

 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng:  

1. Trình  ày được các khái niệm cơ  ản trong nghiên cứu khoa học, 

xác định chủ đề nghiên cứu phù hợp trong các nghiên cứu y học, các 

mục tiêu nghiên cứu tương ứng và tổng quan tài liệu cho nghiên cứu.  

2. Sử dụng loại thiết kế nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu, cỡ 



 

mẫu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

3. Sử dụng các biến số và công cụ thu thập số liệu phù hợp với mục 

tiêu nghiên cứu. 

4. Xây dựng kế hoạch xử lý và phân tích số liệu, hiểu và làm rõ được 

các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y học 

5. Xây dựng một bản đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh. 

Nội dung   

 

 

 

TT Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên 

lớp, không ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

(**) 

1. 
Giới thiệu về phương pháp nghiên 

cứu 
1 0 

2. 
Tổng quan tài liệu trong nghiên 

cứu khoa học 
3 0 

3. 
Xác định, phân tích vấn đề nghiên 

cứu, viết mục tiêu nghiên cứu 
5 0 

4. Các thiết kế nghiên cứu định lượng 5 0 

5. Đối tượng và mẫu nghiên cứu  5 0 

6. 

Xác định và xây dựng biến số 

nghiên cứu – Các kỹ thuật và công 

cụ thu thập số liệu  

5 0 

7. 

Đảm bảo, kiểm soát chất lượng 

nghiên cứu - Vấn đề đạo đức trong 

nghiên cứu – Lập kế hoạch phân 

tích số liệu – Quản lý và phân tích 

số liệu 

5 0 

 Tổng cộng 30 0 

* Giờ thực hành tại lớp (ví dụ như đóng vai, thực hành các kỹ năng 

tư vấn, truyền thông, điền biểu mẫu, sử dụng các phần mềm …) được 

tính như giờ thuyết trình 

** Chỉ áp dụng với thực hành tại phòng la  và các cơ sở thực hành, 

thực tập  

 - Với giờ thực hành tại phòng lab (bao gồm cả phòng thực hành 

dinh dưỡng): 30 giờ tương đương với 1 tín chỉ 

- Với giờ thực hành, thực tập tại cơ sở (bao gồm cả bệnh viện): 45 

giờ tương đương với 1 tín chỉ  

***: Một giờ chuẩn tương đương với 50 phút giảng lý thuyết 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học.  

1. PGS.TS Vũ Thị Hoàng Lan – Trường Đại hoc Y tế công cộng 

2. PGS.TS Lã Ngọc Quang – Trường Đại hoc Y tế công cộng 



 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo   

Tài liệu phải đọc: 

- Tài liệu phát tay trong mỗi buổi học. 

Tài liệu nên đọc: 

1. Corllen M. Varkevisser, Indra Pathmanathan. Thiết kế và tiến 

hành các dự án Nghiên cứu hệ thống y tế (tài liệu dịch của trường Đại 

học Y tế Công cộng 2005). 

2. Graham Kalton. Giới thiệu chọn mẫu trong điều tra (tài liệu dịch 

của trường Đại học Y tế Công cộng). Nhà xuẩt bản Y học, 2004 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy  

Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp về các tình huống giảng viên 

đưa ra và các chủ đề nghiên cứu của từng nhóm. 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá  

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần:  

1. Tham gia đầy đủ ít nhất 80% tổng số tiết học 

2. 02 bài kiểm tra đánh giá quá trình. 

Đánh giá quá trình: 

2. KT1 – Bài tập nhóm                      25% 

4. KT2 – Kiểm tra cá nhân                25% 

Đánh giá kết thúc học phần 
5. Đề cương hết môn                         50% 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.25 + KT2*0.25 + THI*0.5  

 

Điều phối môn học: 

Họ tên: PGS.TS.Vũ Thị Hoàng Lan 

E-mail: vhl@huph.edu.vn 

 i động: 0902128321  

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

  



 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

Môn học  : 23. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 

Mã số : 700900703 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ 03       

Vai trò của 

môn học 

Nội dung môn học giới thiệu kiến thức cơ  ản của Đại số tuyến 

tính và các ứng dụng của nó trong kỹ thuật. Cung cấp các khái  niệm cơ 

bản của Đại số như vectơ, ma trận, giải hệ phương trình Đại số, định 

thức, không gian vectơ, phép  iến đổi tuyến tính, số phức, một vài ứng 

dụng của Đại số tuyến tính trong kỹ thuật. Đồng thời cũng giới thiệu cho 

sinh viên một số ứng dụng quan trọng của Đại số tuyến tính trong Công 

nghệ thông tin như tối ưu hóa, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo... 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các khái niệm ma trận, định thức, hạng, ma trận 

nghịch đảo, không gian vector, cơ sở, số chiều, ánh xạ tuyến tính giữ hai 

không gian vector 



 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

2. Xác định được giá trị riêng, vector riêng, ma trận trực giao, ma 

trận đồng dạng, phép chiếu và phương pháp  ình phương tối tiểu. 

3. Sử dụng phương pháp khử Gauss để giải hệ phương trình tuyến 

tính, tìm hạng, ma trận nghịch đảo và tính định thức của ma trận.  

4. Sử dụng công thức khai triển Laplace để tính định thức, sử dụng 

ma trận phần phụ đại số để tìm ma trận nghịch đảo. 

Nội dung 

 

 

 

 

T

T 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, 

không ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 

Giới thiệu véc tơ và giải các 

hệ phương trình đại số tuyến 

tính 

2 1   

2. Ma trận, định thức 6 3   

3. 
Không gian véc tơ và không 

gian con 
6 3   

4. Tính trực giao 4 2   

5. Giá trị riêng, véc tơ riêng 6 3   

6. Phép biến đổi tuyến tính 4 2   

7. Ôn tập 2 1    

Tổng cộng 30 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths. Phạm Quốc Thành, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ths. Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Y tế Công cộng 

 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1] Phạm Phú Triêm, Nhập môn Đại số tuyến tính, Trường Đại học 

Thủy Lợi, 2004 

Tài liệu tham khảo 

[1] Trần Trọng Huệ, Đại số và Hình học giải tích, 2000 

7. Một số trang Web hữu ích: 

 



 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu 

nên đọc: ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu 

tiếng Việt ghi trước, tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật 

trong vòng 5 năm trở lại đây. Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn 

thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

1. Thuyết trình toàn bộ lớp 

2. Thảo luận theo nhóm.  

Phƣơng 

pháp đánh 

giá 

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là 

hình thức thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi viết 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

 

 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  :  24. MẠNG MÁY TÍNH 

Mã số : 700900802 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ 02      

Vai trò của 

môn học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ  ản về Lý 

thuyết mạng máy tính, các khái niệm, kỹ thuật, mô hình và các giao 

thức mạng căn  ản. Nội dung các khái niệm cơ  ản trong thiết kế mạng 

máy tính, đặc điểm cơ  ản của các loại mạng, kiến thức về nguyên lý 

hoạt động của các thiết bị mạng, các giao thức phổ biến hoạt động 

trong hệ thống mạng, giao thức mạng,… từ đó mô tả và giải thích về cơ 

chế hoạt động và đường đi của gói tin di chuyển trong mạng LAN và 

Wan. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Tin học đại cương 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác 

Không liên thông 



 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các khái niệm cơ  ản về mạng máy tính. 

2. Phân biệt được các loại mạng máy tính, các mô hình mạng máy 

tính, các phương pháp xác định địa chỉ mạng, các giao thức mạng 

và nguyên lý hoạt động của mạng máy tính  

3. Nhắc lại được những khái niệm cơ  ản trong thiết kế hệ thống mạng 

máy tính. 

4. Phân biệt và đánh giá được các thành phần cơ  ản và các giao thức 

vận hành trên hệ thống mạng máy tính. 

5. Phân tích và giải quyết các vấn đề trong hệ thống mạng máy tính. 

Nội dung 

 

 

 

 

T

T 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, 

không ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Tổng quan hệ thống mạng 

máy tính 
1 1   

2. Tầng Vật Lý 1 1   

3. Tầng liên kết dữ liệu 1 1   

4.  Tầng mạng 3 3   

5. Tầng Giao vận 3 3   

6. Tầng Ứng dụng  3 3   

7. 
Mạng không dây và mạng di 

động 
3 3   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

2. Ths, Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Y tế Công cộng 

3. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 



 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Ngô Hồng Sơn, Nguyễn Linh Giang, Bài giảng Mạng Máy 

tính, Trường ĐH K Hà Nội - Dự án HEDSPI, 2008 

[2]. TS. Phạm Thế Quế, Giáo trình Mạng máy tính, NXB Thông 

tin - Truyền thông, 2008. 

Tài liệu tham khảo:  

[1]. Nguyễn Hồng Sơn.”Giáo trình hệ thống mạng máy tính 

CCNA kỳ 1”. Nhà xuất bản lao động xã hội, 2010. 

[2]. Andrew, S. Tanenbaum, Computer Networks, Fifth Edition, 

By Prentice Hall, March 17-2007. 

[3]. James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking Top-

and-Down Aproad, 

8. Một số trang Web hữu ích: 

 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời 

các câu hỏi cần thiết. 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá 

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

3. THI (60%) trên giấy 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      /2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 25. GIẢI TÍCH 

Mã số : 700900902 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ 03       

Vai trò của 

môn học 

Toán giải tích là một học phần của Toán cao cấp, đề cập đến các 

vấn đề cơ  ản về giải tích toán học như hàm nhiều biến, phương trình vi 

phân, chuỗi số và chuỗi hàm, tích phân bội, tích phân đường và tích phân 

mặt. Đây là môn học giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp 

suy luận đồng thời trang bị lượng kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh 

viên các ngành kỹ thuật và công nghệ học tốt các môn toán chuyên đề và 

các môn học chuyên ngành khoa học dữ liệu. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác 

Không liên thông 



 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các kiến thức cơ  ản nhất về Toán giải tích như: Các 

khái niệm và cách tính thức tính đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến; 

Khái niệm về phương trình vi phân, cách nhận biết, giải một số 

phương trình vi phân cơ  ản; Các khái niệm về chuỗi, sự hội tụ của 

chuỗi số và cách tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa;  

2. Tính được các loại tích phân bội, tích phân đường và mặt. 

3. Vận dụng các kiến thức vào việc giải các dạng bài tập cơ  ản và liên 

hệ để giải một số  ài toán liên quan đến chuyên ngành.. 

 

Nội dung 

 

 

 

 

T

T 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, 

không ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Hàm nhiều biến 6 3   

2. Phương trình vi phân 6 3   

3. Chuỗi 6 3   

4. Tích phân bội 6 3   

5. Tích phân đường, mặt 6 3   

Tổng cộng 30 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

ThS. Hoàng Đăng Trị, Cục Công nghệ thông tin 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

Bùi Xuân Diệu, Bài Giảng Giải tích 1, Trường ĐH K HN, 2 19.  

Tài liệu tham khảo:  

1. Nguyễn Đình Trí, Trần Việt  ũng, Trần Xuân Hiển và Nguyễn Xuân 

Thảo, Toán học cao cấp, Tập 2,3, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015.  

2. Nguyễn Đình Trí, Trần Việt  ũng, Trần Xuân Hiển và Nguyễn Xuân 

Thảo, Bài tập Toán học cao cấp, Tập 2,3, NXB Giáo dục Việt Nam, 

2017.  

3. Nguyễn Xuân Liêm, Giải tích 1, NXB Giáo dục, 2010.  



 

4. Vũ Thị Hồng Thanh,Giáo trình Giải tích, Trường Đại học Vinh, 2018 

5. Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang và Hoàng Quốc Toàn, Bài tập 

Giải tích, Tập 1,2,3, NX  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002. 

Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu 

nên đọc: ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu 

tiếng Việt ghi trước, tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật 

trong vòng 5 năm trở lại đây. Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn 

thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

1. Thuyết trình toàn bộ lớp 

2. Thảo luận theo nhóm.  

Phƣơng 

pháp đánh 

giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học 

phần được 

ký hiệu: THI; 

Điểm trung 

bình môn 

học được ký 

hiệu: TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là 

hình thức thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi viết 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ 

điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      /2022 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 
 

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 26. LẬP TRÌNH CĂN BẢN 

Mã số : 700901003 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 03       

Vai trò của 

môn học 

Lập trình cơ  ản là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành khoa 

học dữ liệu. Học phần này trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cơ  ản về lập 

trình máy tính: quy trình xây dựng một chương trình máy tính, thuật toán, ngôn 

ngữ lập trình, phương pháp lập trình cấu trúc với ngôn ngữ lập trình C/C++. Cài 

đặt thuật giải một số vấn đề đơn giản trong Toán học, Khoa học dữ liệu. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được cách ứng dụng một số thuật toán cơ  ản vào các bài toán 

tính toán trong các lĩnh vực toán, khoa học dữ liệu, y tế. 

2. Sử dụng được môi trường lập trình C C++ để soạn thảo, biên dịch và hiệu 

chỉnh chương trình trên máy tính; 

 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

 



 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Dữ liệu, giải thuật và chương 

trình 
3 1   

2. 
Tổng quan về ngôn ngữ lập 

trình C/C++ 
2 2   

3. 
Các cấu trúc điều khiển 

chương trình 
10 3   

4. Xây dựng hàm 5 3   

5. Mảng và xâu ký tự 5 3   

6. Dữ liệu kiểu cấu trúc 5 3   

Tổng cộng 30 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths, Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

1. PGS. TS Phạm Văn Ất, TS. Đỗ Văn Tuấn, Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình 

C Cơ Sở Và Nâng Cao, NXB Thông Tin Và Truyền Thông, năm  2 17 

2. TS. Nguyễn Ngọc Cương, KS Phạm Thành Công, ThS Nguyễn Đình 

Nghĩa, ThS Đỗ Quốc Huy, CN. Trần Nghi Phú, Giáo trình ngôn ngữ lập trình 

C/C++, NXB Thông tin & Truyền thông. 

3. Lê Phú Hiếu, Giáo trình Lập trình C++, Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh, 

2010 

4. Brian W. Kernighan và Dennis M. Ritchie, The C Programming Language  

Tài liệu tham khảo: 

PGS. TS. Trần Đức Quế, Nguyễn Mạnh Hùng, Ngôn ngữ Lập trình C++, Học 

viện Công nghệ  ưu Chính Viễn Thông, 2006 

Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

https://www.ebook365.vn/vi/books-listing?search=TS.+Nguy%E1%BB%85n+Ng%E1%BB%8Dc+C%C6%B0%C6%A1ng&filterkey=Author
https://www.ebook365.vn/vi/books-listing?search=Ph%E1%BA%A1m+Th%C3%A0nh+C%C3%B4ng&filterkey=Author
https://www.ebook365.vn/vi/books-listing?search=Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Ngh%C4%A9a&filterkey=Author
https://www.ebook365.vn/vi/books-listing?search=Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Ngh%C4%A9a&filterkey=Author
https://www.ebook365.vn/vi/books-listing?search=%C4%90%E1%BB%97+Qu%E1%BB%91c+Huy&filterkey=Author
https://www.ebook365.vn/vi/books-listing?search=CN.+Tr%E1%BA%A7n+Nghi+Ph%C3%BA&filterkey=Author
https://www.ebook365.vn/vi/booth/6158


 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) trên máy tính  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      / 20…. 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

Học phần  : 27. XÁC SUẤT THỐNG KÊ CƠ BẢN 

Mã số : 700300102 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình                        : Chính quy  

Số tín chỉ 02 

Vai trò của học 

phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ  ản về thống kê y tế. Đây là 

học phần cơ  ản của ngành y tế công cộng đã được quốc tế công nhận, giúp cho 

sinh viên hiểu và vận dụng được vào việc phân tích số liệu các nghiên cứu về Y tế 

công cộng. 

Quan hệ với 

các học phần 

khác 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trước: Không 

Liên thông với 

các chƣơng 

trình đào tạo 

khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn đầu 

ra 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có khả năng: 

1. HIểu được các kiến thức cơ  ản của xác suất 

          2. Hiểu được các phương pháp cơ  ản của thống kê như  ài toán ước lượng, 

bài toán kiểm định giả thuyết, phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính 

3. Thực hiện được việc tính xác suất của một biến cố, xác định phân phối xác 

suất và đặc trưng của các biến ngẫu nhiên 

4. Thực hiện được các phương pháp ước lượng và kiểm định tham số, phân 

tích tương quan và  ài toán hồi quy tuyến tính đơn 

Nội dung 

giảng dạy 

 

TT Nội dung 

Số tiết 

Giảng trực 

tiếp, gồm trực 

tiếp trên lớp 

hoặc trực 

Thực hành có 

hướng dẫn trực 

tiếp gồm trực 

tiếp trên lớp 



 

tuyến 

(synchronous) 

hoặc trực tuyến 

(synchronous) 

1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 2 2 

2 
Biến ngẫu nhiên (1-chiều) và quy luật 

phân bố xác suất 
3 3 

3 Biến ngẫu nhiên 2-chiều 2 2 

4 
Mẫu thống kê và  ài toán ước lượng 

tham số 
4 4 

5 Kiểm định giả thuyết thống kê 2 2 

6 PHân tích tương quan và hồi quy 2 2 

 Tổng cộng 15 15 
 

Giảng viên 

tham gia giảng 

dạy học phần 

1. TS. Lê Kim Ánh, Trường ĐH Y tế Công cộng 

2. ThS. Lê Tự Hoàng, Trường ĐH Y tế Công cộng 

Các tài liệu học 

tập/tham khảo 

Tài liệu phải đọc: 

1. Trường Đại học y tế Công cộng. Thống kê Y tế công cộng: Phần thống kê 

cơ  ản, Nhà xuất bản y học, 2009. 

2. Các bài giảng, tài liệu phát tay do giảng viên phát trong khoá học. 

Tài liệu nên đọc: 

1. Trần Thị Hoàng Yến, Trần Chí Lê, Xác suất thống kê, NX  Lao động, 

2016 

2.Daniel W.W. (1999) Biostatistics: A foundation for analysis in the health 

sciences, 7th Edition. John Wiley & Sons. 

3. Kirkwood B.R. (2003) Essentials Medical Statistics. Blackwell Science. 

Một số trang web hữu ích: Không 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

Học phần sẽ được triển khai với các hình thức và phương pháp học tập như sau: 

- Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp. 

- Học viên thực hiện và nhận xét theo các bài tập tình huống. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện được thi kết thúc học phần. 

- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra quá trình 

- Tham gia ít nhất 80% số buổi học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

- KT1 - Bài kiểm tra viết cá nhân 1 (20%) 

- KT2 - Bài kiểm tra viết cá nhân 2 (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %) 

- THI - Bài thi hết môn cá nhân (60%) 

Điểm học phần là tổng các điểm cấu phần trên và được quy đổi ra hệ điểm 10 

Công thức tính điểm Trung bình học phần: 

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

Điều phối học phần: 

Họ tên: ThS. Nguyễn Tự Hoàng 

 Hà Nội, ngày       /      / 2022 

TRƢỞNG KHOA/VIỆN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI HỌC PHẦN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

  Lê Tự Hoàng 

 

  



 

 
 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 28. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 

Mã số : 700901204 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 04       

Vai trò của 

môn học 

Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là học phần bắt buộc nằm trong khối 

kiến thức cơ sở của ngành Khoa học máy tính. Học phần trang bị cho sinh viên 

một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về phân tích và thiết kế các giải 

thuật lập trình cho máy tính. Cung cấp kiến thức nền tảng về các giải thuật trên 

máy tính, bao gồm giải thuật đệ quy, các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp. Cung cấp 

kiến thức về các cấu trúc dữ liệu và giải thuật tương ứng thông dụng trên máy 

tính, bao gồm danh sách, hàng đợi, ngăn xếp, cây nhị phân tìm kiếm. Kết thúc học 

phần sinh viên cài đặt các thuật giải áp dụng vào các bài toán trong thực tế. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết 

Môn học trước: 

- Lập trình cơ  ản 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Giải thích mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong việc xây 

dựng chương trình; 

2. Trình  ày ý nghĩa, cấu trúc, cách khai báo, thao tác cấu trúc dữ liệu kiểu 

mảng, kiểu danh sách, kiểu cây,…và ý nghĩa của giải thuật xử lý các bài toán 

trong thục tế. 



 

3. Xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật cho một số bài toán ứng dụng cụ 

thể. 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Phân tích và thiết kế giải thuật 2 0   

2. Cấu trúc dữ liệu mảng 6 6   

3. 
Cấu trúc dữ liệu kiểu danh 

sách 
6 6   

4. Cấu trúc dữ liệu kiểu cây 3 3   

5. Cấu trúc dữ liệu kiểu đô thị    6 6   

6. Sắp xếp 6 6   

7. Tìm kiếm 1 3   

Tổng cộng 30 30   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths, Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. PGS.TS. Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, 2012 

[2]. PGS.TS Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, nhà xuất bản 

Đại học Quốc qia Hà Nội năm 2  6. 

Tài liệu tham khảo:  

[1]. PGS. TS. Hoàng Nghĩa Tý, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Nhà xuất 

bản xây dựng. 

Một số trang Web hữu ích: 

[1]. https://vietjack.com/bai-tap-c/cac-thuat-toan-sap-xep-trong-c.jsp 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  



 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (15%) 

3. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (15%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (55%) thi trên máy tính 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.15 + KT2*0.15 + KT2*0.15 + THI*0.55 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  :  29. HỆ ĐIỀU HÀNH 

Mã số : 700901302 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02    

Vai trò của 

môn học 

Hệ điều hành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ  ản về hệ điều hành và 

các phương thức hoạt động của hệ điều hành như: xử lý bộ nhớ, các thao tác nhập 

xuất, cấu trúc lưu trữ, xử lý ngắt, lập lịch, hệ thống quản lý tập tin, bảo vệ phần 

cứng, quản lý bộ nhớ. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Tin học đại cương 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Hiểu được cơ chế hoạt động chung của hệ thống máy tính, các bộ 

phận, cấu trúc của máy tính, các nguyên lý cơ  ản hệ điều hành như: cấu 

trúc, nguyên lý hoạt động, tiến trình, luồng. 

2. Giải thích được các nguyên lý để tổ chức, quản lý tiến trình, quản lý 

bộ nhớ, quản lý xuất nhập, quản lý hệ thống tệp tin 

3. Phân tích, lập luận và giải quyết vấn đề tắc nghẽn trong hệ điều 

hành.  

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

 



 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Tổng quan về hệ điều hành 2 0   

2. Quản lý tiến trình 2 2   

3. Tắc nghẽn và xử lý tắc nghẽn 1 1   

4.  Quản lý bộ nhớ 3 2   

5. Quản lý tập tin 4 8   

6. Quản lý nhập xuất 3 2   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

2. Ths. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. PGS.TS Từ Minh Phương, Giáo trình Hệ điều hành, NXB TT & 

Truyền Thông, 2016.  

Tài liệu tham khảo:  

[2]. Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành, Giáo trình HĐH unix-linux, NXB 

Giáo dục, 2011. 

[3]. TS Hà Quang Thụy, Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành, NXB KH 

& KT, 2005.  

[4]. A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts 

9th Edition,  John Wiley & Sons, 2013 

Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 



 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) trên giấy 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Mai Văn Thủy 

 

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Mai Văn Thủy 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 30. TỐI ƢU HÓA 

Mã số : 700901402 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy  

 

Số tín chỉ 02     

Vai trò của 

môn học 

Học phần giới thiệu bài toán tối ưu, các  ài toán về quy hoạch tuyến tính, các 

bài toán quy hoạch phi tuyến cơ  ản. Sau khi học xong học phần, sinh viên: biết 

cách mô hình hóa một bài toán thực tế sang mô hình toán học; hiểu được bài toán 

thuộc loại nào trong lớp các bài toán tối ưu;  iết cách tìm ra các phương pháp giải 

phù hợp cho các bài tối ưu; phân tích và đánh giá kết quả, vận dụng kết quả vào 

bài toán thực tế. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết 

Môn học trước: 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được khái niệm cơ  ản về bài toán tối ưu hóa tổng quát, cách 

phân loại, mô hình hóa, thực hiện giải được bài toán quy hoạch tuyến tính bằng 

phương pháp hình học, thuật toán đơn hình, đơn hình đối ngẫu, thế vị. 

2. Giải thích và thực hiện giải được bài toán vận tải, các bài toán tối ưu hóa rời 

rạc, phương pháp giải bài toán quy hoạch nguyên. 

3. Phân tích được bài toán tối ưu. Mô hình hóa và giải được bài toán bằng 

phương pháp phù hợp.  

 



 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành tại 

lớp (*) 

1. 
Bài toán tối ưu hóa tổng quát và các vấn 

đề cơ sở 
2 2 

2. Quy hoạch tuyến tính 6 6 

3. Bài toán vận tải 4 4 

4. Tối ưu hóa rời rạc 3 3 

Tổng cộng 15 15 
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

2. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh, Tối ưu hóa, NX  ĐH  ách Khoa Hà Nội, 

2006 

[2]. Bùi Minh Trí, Bài tập Tối ưu hóa, NX  Khoa học và Kỹ thuật, 2005.. 

Tài liệu tham khảo:  

[1]. Nguyễn Đức Nghĩa, Tối ưu hóa, NX  Giáo dục, 2002 

[2]. PGS TS Bùi Thế Tâm, Giải các bài toán tối ưu và thống kê trên Microsoft, 

Viện KH & Công nghệ Việt Nam, 2007. 

9. Một số trang Web hữu ích: 

[1]. https://vietjack.com/bai-tap-c/cac-thuat-toan-sap-xep-trong-c.jsp 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 



 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi trên giấy 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Mai Văn Thủy 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Mai Văn Thủy 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 31. CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Mã số : 700901503 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 03      

Vai trò của 

môn học 

Cơ sở dữ liệu là học phần cơ sở ngành bắt buộc cho các ngành CNTT, HTTT 

và Khoa học dữ liệu. Học phần cung cấp các kiến thức về kiến trúc của hệ thống 

cơ sở dữ liệu (CSDL), Mô hình thực thể - quan hệ, nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ 

liệu ở mức đơn giản, mô hình CSDL quan hệ, đại số quan hệ, phụ thuộc hàm và 

khóa, các dạng chuẩn và chuẩn hóa CSDL, tối ưu hoá câu hỏi truy vấn. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các kiến thức về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tạo lập, truy 

vấn, lập trình, quản trị CSDL) vào giải quyết một số bài toán thực tế 

2. Sử dụng được phần mềm MySQL để tạo lập, truy vấn, lập trình, quản trị 

CSDL 

3.Xác định được vấn đề nảy sinh và tương tác trong hệ quản trị CSDL 

4. Thực hiện được yêu cầu bảo trì CSDL 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 



 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Các khái niệm cơ  ản     

2. 
Mô hình thực thể liên kết 

    

3. 
Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 

    

4. Đại số quan hệ     

5. Ràng buộc toàn vẹn      

6. Phụ thuộc hàm      

7. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu     

Tổng cộng 30 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

2. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Cao Thị Nhạn, Nguyễn Thị Thanh  ình, Giáo trình Cơ sở Dữ liệu, Đại 

học Đà Lạt, 2010 

Tài liệu tham khảo:  

[1]. Phạm, Thị Hoàng Nhung: Cơ sở dữ liệu.Phần 1 / Phạm Thị Hoàng 

Nhung. Tài nguyên điện tử - Hà Nội :: Trường Đại học Thuỷ lợi, 2007.  

[2]. Gillenson, Mark L. :    Fundamentals of database management systems 

//Mark L. Gillenson.   -  Hoboken, NJ ::Wiley,,2005.[ISBN 0471262978 (cloth)]  

Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              



 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) trên giấy 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Mai Văn Thủy 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Mai Văn Thủy 

 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  :  32. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT 

Mã số : 700901603 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 03       

Vai trò của 

môn học 

Học phần Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin cung cấp cho sinh viên 

các kỹ năng khảo sát một hệ thống thông tin, mô hình hóa hệ thống bằng các công 

cụ mô phỏng, thiết kế và xây dựng chương trình. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Tin học đại cương 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được những kiến thức cơ bản về hệ thống và Hệ thống 

thông tin vào khảo sát một hệ thống thực 

2. Vận dụng các kiến thức cơ sở về Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị csdl, và 

Lập trình để thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện chương trình, cài đặt 

và xây dựng một Hệ thống thông tin. 

3. Vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hướng chức năng và 

hướng đối tượng để mô hình hoá hệ thống thực 

4. Trình  ày được các kiến thức về quản trị mạng, an ninh mạng, truyền 

thông đa phương tiện để thiết kế hệ thống thông tin tương tác trực tuyến.  



 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 
 

Tên bài 

Số tiết  

Thuyết trình 

(*) 

Thực hành 

tại lớp (*) 

1. 
Hệ thống và Hệ thống thông tin 

1 0 

2. 
Tổng quan về phân tích và thiết kế HT 

2 2 

3. 
Khảo sát hệ thống và Xác lập dự án 

2 2 

4. 
Phân tích hệ thống về mặt chức năng 

2 4 

5. 
Phân tích hệ thống về dữ liệu 

2 8 

6. 
Thiết kế hệ thống 

3 5 

7 
Ngôn ngữ UML và Công cụ phát triển hệ 

thống 3 9 

Tổng cộng 15 30 

 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

2. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1] Nguyễn Văn  a, Phân tích và  thiết kế hệ thống thông tin, NXB 

ĐHQGHN, 2  6.  

[2] Đặng Văn Đức, Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, 

NXBGD, 2002  

Tài liệu tham khảo:  

[1] Thạc  ình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB 

Khoa học kỹ thuật, 2004.  

[2] Phạm Minh Tuần, Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản 

lý, NXB Hà Nội, 2005. 

10. Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  



 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) trên giấy 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Lâm Quân 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Lâm Quân 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 33. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Mã số : 700901704 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 04      

Vai trò của 

môn học 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng một hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu phổ biến để cài đặt cơ sở dữ liệu và giới thiệu một số công tác 

quản trị, các chức năng căn  ản của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp 

cận với hai vai trò "Nhà phát triển cơ sở dữ liệu" và "Nhà quản trị" trên một hệ 

thống quản trị cơ sở dữ liệu. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Không 

Liên thông với 

các chƣơng 

trình đào tạo 

khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu ra 

của môn học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn đầu 

ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Vận dụng được các kiến thức về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tạo lập, truy 

vấn, lập trình, quản trị CSDL) vào giải quyết một số bài toán thực tế 

2. Sử dụng được phần mềm MySQL Server để tạo lập, truy vấn, lập trình, 

quản trị CSDL 

3. Xác định được vấn đề nảy sinh và tương tác trong hệ quản trị CSDL 

4. Thực hiện được yêu cầu bảo trì CSDL 

Nội dung 

(*) thời gian GV 

thuyết trình, 

thảo luận, làm 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 



 

bài tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn của 

giáo viên; nếu 

là giờ học SBL 

thì mô tả rõ 

thêm trong phần 

phương pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực hành 

(ghi rõ hình 

thức thực hành 

trong phần 

phương  pháp) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Tổng quan về Hệ quản trị 

CSDL và SQL Server 
    

2. 
Tạo và thiết lập ràng buộc 

CSDL 
    

3. 
Quản lý khai thác và duy trì dữ 

liệu 
    

4. 
Lập trình thủ tục lưu trữ, hàm 

và trigger 
    

5. Bảo mật trong SQL Server     

6. Sao lưu và phục hồi dữ liệu     

Tổng cộng 30 15   
 

Giảng viên 

tham gia giảng 

dạy môn học. 

 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

2. Ths. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu học 

tập/tham khảo 

Tài liệu phải đọc:  

1. Cao Thị Nhạn, Nguyễn Thị Thanh Bình - Giáo trình Cơ sở Dữ liệu, Đại học 

Đà Lạt, 2010; 

2. Phạm Thị Hoàng Nhung: Cơ sở dữ liệu. Tài nguyên điện tử - Đại học Thuỷ 

lợi, 2007. 

Tài liệu tham khảo:  
1. Gillenson, Mark L. : Fundamentals of database management systems 

//Mark L. Gillenson. - Hoboken, NJ ::Wiley,,2005  

Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 



 

Điểm trung bình 

môn học được 

ký hiệu: TBM] 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) trên giấy 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Lâm Quân 

  

Hà Nội, ngày       /      / 202 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Lâm Quân 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 34. LẬP TRÌNH WEB 

Mã số : 700901803 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy  

 

Số tín chỉ 03 

Vai trò của 

môn học 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ  ản về lập trình phía 

máy chủ: Viết kịch bản phía máy chủ, thiết lập WEB Server, kết nối CSDL 

MySQL. Đồng thời, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng làm việc trên môi 

trường Internet. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Lập trình căn  ản 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Vận dụng kiến thức về ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 

vào xây dựng các chương trình ứng dụng trên nền web. 

2. Phân tích và xác định được các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai 

một ứng dụng web vào thực tế. 

3. Giải quyết một số công đoạn trong quá trình xây dựng phần mềm bằng 

ngôn ngữ PHP.  

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 



 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Tổng quan về APACHE, PHP, 

MYSQL và cách cài đặt. 
2 2   

2.  Cơ  ản về PHP. 2 4   

3.  
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

MySQL. 
6 17   

4.  
Xây dựng ứng dụng web với 

PHP. 
5 7   

Tổng cộng 15 30   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Phạm Hữu Khang,  Hướng Dẫn Thực Hành PHP Và MySQL , NXB 

Phương Đông,  2  7. 

[2]. Phạm Hữu Khang, Lập trình PHP, 2008. 

Tài liệu tham khảo:  

[1].  ương Thành Phết, Lập trình web-CSDL-ASPNet, 2002. 

[2]. Joel Murach - Ray Harris, Lập Trình Cơ  ản PHP Và MySQL, NXB 

Khoa học & kỹ thuật, 2013. 

Một số trang Web hữu ích: 

- Website http://www.w3schools.com/php/default.asp 

- Website http://freetuts.net/hoc-php 

- Website http://vietjack.com/php/index.jsp 

- Website http://www.php.com.vn/ 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

http://www.w3schools.com/php/default.asp
http://freetuts.net/hoc-php
http://vietjack.com/php/index.jsp
http://www.php.com.vn/


 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) gồm 2 phần thi: 

a. Trắc nghiệm lý thuyết: (20%) 

b. Thi thực hành trên máy tính (40%)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Mai Văn Thủy 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Mai Văn Thủy 

 

 

  



 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN   

Môn học : 35. LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG 

Mã số : 700901803 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy  

Số tín chỉ 03 

Vai trò của 

môn học 

Học phần Lập trình hướng đối tượng cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ 

bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng: các khái niệm (lớp, đối tượng, sự 

trừu tượng hóa dữ liệu, đóng gói, kế thừa, đa hình...), cách tiếp cận bài toán theo 

hướng đối tượng; các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo trì chương 

trình theo phương pháp hướng đối tượng. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết: 

Môn học trước: 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Hiểu các khái niệm cơ  ản trong lập trình hướng đối tượng; đọc, hiểu 

được sơ đồ lớp. 

2. Xác định các lớp, đối tượng, các thành phần của lớp, mối quan hệ giữa các 

lớp, thiết kế sơ đồ lớp, cài đặt được các lớp, chương trình sử dụng lớp, sử dụng 

đối tượng. 

3. Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật đặc thù trong lập trình hướng đối 

tượng. 

4. Áp dụng các kỹ thuật nạp chồng toán tử trong lập trình hướng đối tượng; 

5. Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật đặc thù trong lập trình hướng đối 

tượng như: phương thức ảo, lớp cơ sở ảo, khuôn mẫu, … 

Nội dung 

giảng dạy 

 

  Số tiết 



 

TT Tên bài Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp (*) 

1. Lập trình HĐT và các khái niệm cơ  ản 1 3 

2. Xây dựng và sử dụng lớp 6 9 

3. Kế thừa 2 4 

4. Hàm định nghĩa chồng và các toán tử 2 4 

5. Phương thức ảo và tính đa hình 2 4 

6. Dòng nhập xuất dữ liệu 1 3 

7. Khuôn mẫu 1 3 

Tổng cộng 15 30 
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

1. Ts. Trần Hồng Việt, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ths. Phan Văn Cần, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc: 

[1]. The Object-Oriented Throught Process, Matt Weisfeld, Third Edition, 2009. 

Tài liệu tham khảo: 

[1]. Trương Hải Bằng, Lập trình hướng đối tượng, NX  ĐHQG - HCM, 2011. 

Một số trang Web hữu ích:  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

- Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp. 

-  Thực hành trên máy tính.  

-  Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu hỏi 

cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện được thi kết thúc học phần. 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %) 

3. THI (60%) thi viết 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được quy đổi ra hệ điểm 10 

Công thức tính điểm Trung bình môn học: 

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Hồng Việt 

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

   

 

Trần Hồng Việt 

 

 



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

    

Môn học : 36. THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Mã số : 700902002 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 
 

Số tín chỉ 02 

Vai trò của 

môn học 

Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng về xây dựng cơ sở dữ liệu, cài đặt, 

quản trị, thao tác và lập trình với cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

như SQL Server. Rèn luyện kỹ năng lập trình ứng dụng.. Vận dụng các kiến thức 

lập trình để xây dựng ứng dụng đơn giản phù hợp với thực tế. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết: 

Môn học trước: 

- Lập trình căn  ản, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

- Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Hiểu được cách xây dựng cơ sở dữ liệu. 

2. Thực hiện được cài đặt, quản trị, thao tác và lập trình với cơ sở dữ liệu 

thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server. 

3. Vận dụng các kiến thức lập trình để xây dựng ứng dụng đơn giản phù hợp 

với thực tế. 

Nội dung 

giảng dạy 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp (*) 



 

1. Khảo sát bài toán và thiết kế cơ sở dữ liệu logic 1 2 

2. 
Chuẩn bị SQL Server và xây dựng cơ sở dữ 

liệu 
2 1 

3. Cập nhật và khai thác dữ liệu 3 3 

4. Lập trình T-SQL 3 3 

5. Tạo ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu 3 3 

6. Kiểm tra đánh giá 3 3 

Tổng cộng 15 15 
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học 

1. Ths. Mai Văn Thủy, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ths. Phan Văn Cần, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc: 

[1]. Trần Ngân  ình,  ùi Đăng Hà Phương - Giáo trình thực hành Hệ cơ sở 

dữ liệu - ĐH. Cần Thơ, 2 12; 

[2]. Kalman Toth - Beginner SQL Programming Using Microsoft SQL 

Server 2012, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. 

Tài liệu tham khảo: 

[1]. Preston Zhang, Practical Guide for Oracle SQL, T-SQL and MySQL, 

CRC Press, 2017. 

Một số trang Web hữu ích: https://www.w3schools.com/sql/ 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

- Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp. 

-  Thực hành trên máy tính.  

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện được thi kết thúc học phần. 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %) 

3. Bài tập nhóm (60%) thi viết 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được quy đổi ra hệ điểm 10 

Công thức tính điểm Trung bình môn học: 

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

Điều phối môn học:    

 Họ và tên: Ths. Mai Văn Thủy       

 Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

   

Mai Văn Thủy 

 



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 37. NHẬP MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU 

Mã số : 700904002 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy  

 

Số tín chỉ 02   

Vai trò của 

môn học 

Học phần Nhập môn Khoa học dữ liệu cung cấp cho sinh viên các khái niệm về 

Khoa học dữ liệu, những kỹ năng cần thiết của nhà khoa học dữ liệu, quy trình 

khai phá dữ liệu, các công cụ của Khoa học dữ liệu. Sinh viên sẽ được trang  ị các 

khái niệm, kỹ thuật và công cụ cần thiết trong Khoa học dữ liệu, nguyên lý và 

phương pháp của Khoa học dữ liệu. Học phần  ao gồm khái niệm cơ  ản, những 

kỹ năng cần thiết của nhà khoa học dữ liệu, mô hình thống kê, suy diễn thống kê, 

điều chỉnh mô hình và phân tích. Phân tích khám phá dữ liệu  ằng các công cụ đồ 

thị, đồ họa, tóm lược thống kê. Mô tả phương pháp xử lý của khoa học dữ liệu, 

mối quan hệ giữa các thành phần của chúng. Các công cụ trích rút và thu thập dữ 

liệu. Ứng dụng một số thuật toán cơ  ản như hồi quy tuyến tính, k-NN, k-means, 

Naive  ayes trong mô hình dự  áo. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Xác suất thống kê 

- Cơ sở dữ liệu 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được một số khái niệm về Khoa học dữ liệu, kỹ năng của nhà 

Khoa học dữ liệu, các bài toán của khoa học dữ liệu. 



 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

2.  iểu diễn được  ài toán với các mô hình thống kê, phân tích khám phá dữ 

liệu  ằng các công cụ đồ thị, đồ họa, phân tích dữ liệu.  

3. Giải thích được các phương pháp  iểu diễn mô hình dữ liệu, các giải thuật 

cơ  ản về học máy áp dụng trong khoa học dữ liệu. 

4. Vận dụng được các kiến thức kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề về 

khoa học dữ liệu. 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành tại 

lớp (*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/lab 

(****) 

1. Giới thiệu về khoa học dữ liệu 2 2   

2. Suy diễn thống kê 5 5   

3. Các thuật toán học máy cơ  ản 4 4   

4. 
Một số  ài toán về khoa học 

dữ liệu 
4 4   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. TS. Trần Hồng Việt, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Data Science, John D. Kelleher; Brendan Tierney, The Mit Press Essential 

Knowledge 

 Tài liệu tham khảo:  

[1] CS109 Data Science Course by Harvard University, 

http://cs109.github.io/2015 

[2]. CS194-16 Introduction to Data Science, Fall 2014, 

https://bcourses.berkeley.edu/courses/1267848/wiki 

Một số trang We  hữu ích: 

[1] https://www.coursera.org/specializations/introduction-data-science 



 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn  ộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp  ài, chia sẻ tài liệu và thảo luận trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1-  ài kiểm tra cá nhân (2 %)  

2. KT2 -  ài kiểm tra cá nhân (2 %)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (6 %) gồm 2 phần thi: 

a. Trắc nghiệm lý thuyết: (2 %) 

 . Thi thực hành trên máy tính (4 %)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 1   

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Hồng Việt 

 Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Hồng Việt 

 

 



 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

Môn học  : 38. LẬP TRÌNH PYTHON 

Mã số : 700902104 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

Số tín chỉ 02 

Vai trò của 

môn học 

Kỹ thuật lập trình Python là môn học quan trọng để hỗ trợ cho định 

hướng Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin. Môn 

học gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu khái quát lịch sử ngôn ngữ lập 

trình Python và vai trò của nó trong cách mạng công nghiệp 4.0; Ngữ nghĩa cú 

pháp ngôn ngữ lập trình Python; Nguyên lý hướng đối tượng trong Python; Các 

thư viện phổ biến nhất hỗ trợ lập trình trong Python; Xây dựng các ứng dụng bằng 

Python. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết: 

Môn học trước: Lập trình cơ  ản; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Hiểu ngôn ngữ lập trình Python áp dụng vào từng bài toán cụ thể. 

2. Phân biệt các loại câu lệnh trong lập trình Python. 

3. Vận dụng nguyên lý lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình 

Python 

4. Ứng dụng các thư viện đã được xây dựng vào Python để phát triển các 

ứng dụng. 

Nội dung 

giảng dạy 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp (*) 

1. Lịch sử ngôn ngữ lập trình 3 3 

2. Ngữ nghĩa cú pháp lập trình Python 12 12 

3. Nguyên lý hướng đối tượng trong Python 9 9 

4. Các thư viện hỗ trợ cho Python 6 6 

Tổng cộng 30 30 
 

Giảng viên 1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng 



 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

2. Ths. Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc: 

[1]. Lutz, M. (2013). Learning Python: Powerful Object-Oriented 

Programming. " O'Reilly Media, Inc.". 

[2]. Downey, A. (2012). Think Python. " O'Reilly Media, Inc.". 

Tài liệu tham khảo: 

[1]. Beazley, D., & Jones, B. K. (2013). Python Cookbook: Recipes for 

Mastering Python 3. " O'Reilly Media, Inc.". 

Một số trang Web hữu ích: - http://jupyter.org/install.html 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

- Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp. 

-  Thực hành trên máy tính.  

-  Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu hỏi 

cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện được thi kết thúc học phần. 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (10%) 

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

3. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %) 

4. Bài tập nhóm (50%) thi viết 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được quy đổi ra hệ điểm 10 

Công thức tính điểm Trung bình môn học: 

TBM=KT1*0.1 + KT2*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.5 

 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN  

Môn học : 39. KHAI PHÁ DỮ LIỆU 

Mã số : 700902203 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 
Số tín chỉ 03 

Vai trò của 

môn học 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ  ản về kho dữ liệu, quy 

trình khai phá dữ liệu, phân loại và các phương pháp khai phá, hướng ứng dụng 

của các phương pháp khai phá. Thông qua học phần này, người học nắm được 

khái niệm kho dữ liệu và ý nghĩa của các phương pháp khai phá đối với các ứng 

dụng thực tiễn trong thời đại bùng nổ internet. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết: 

Môn học trước: 

- Xác suất thống kê cơ  ản 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Hiểu ý nghĩa các  ước trong quá trình khai phá tri thức từ dữ liệu; mô tả 

được các khái niệm cơ  ản, công nghệ và ứng dụng của khai phá dữ liệu; phân 

loại được các phương pháp khai phá dữ liệu. 

2. Hiểu được các phương pháp khai phá tập phổ biến và luật kết hợp, phân 

lớp và một số thuật toán phân lớp dữ liệu, khái niệm gom cụm, cấu trúc mạng 

nơron. 

3. Phân tích được bài toán và đề xuất được các phương án giải quyết, lựa 

chọn được các phương án phù hợp cho một số bài toán. 

4. Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết một số yêu cầu thực tiễn liên 

quan. 



 

Nội dung 

giảng dạy 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp (*) 

1. Tổng quan về khai phá dữ liệu 2 6 

2. Tập phổ biến và luật kết hợp 3 3 

3. Phân lớp dữ liệu 4 8 

4. Gom cụm dữ liệu 3 8 

5. Khai phá dữ liệu với WEKA 3 5 

Tổng cộng 15 30 
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ths. Phan Văn Cần, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc: 

[1]. Lê Văn Phùng: Khai phá dữ liệu. Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền 

Thông, 2012. 

Tài liệu tham khảo: 

[1]. Lương Thị Minh Hồng: Phân loại văn  ản bằng phương pháp Support 

Vector Machine. Nhà xuất bản Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2008. 

[2]. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Giáo trình khai phá dữ liệu 

[3]. Morgan Kaufman: Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan 

Kaufmann Publishers. 2002A guide to Expert System, Donald Waterman, 

Addison-Wesley Publishing, 1987. 

Một số trang Web hữu ích: 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

- Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp. 

-  Thực hành trên máy tính.  

-  Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu hỏi 

cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện được thi kết thúc học phần. 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %) 

3. Bài tập nhóm (60%) 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được quy đổi ra hệ điểm 10 

Công thức tính điểm Trung bình môn học: 

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + BTN*0.6 

  
Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

   

Trần Lâm Quân 



 

 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN  

Môn học : 40. PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN 

Mã số : 700902303 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 
Số tín chỉ 03 

Vai trò của 

môn học 

Phân tích chuỗi thời gian bao gồm một tập hợp các phương pháp phân tích 

số liệu ở dạng chuỗi thời gian nhằm khai thác các đặc tính thống kê có ý nghĩa của 

số liệu. Khác với các mô hình hồi quy thông thường, phân tích và dự báo chuỗi 

thời gian thường liên quan đến việc kiểm định xem các giá trị trong tương lai của 

một chuỗi thời gian nào đó phụ thuộc như thế nào vào các giá trị hiện tại cũng như 

giá trị trong quá khứ của chính nó và của các chuỗi thời gian khác. Học phần này 

nhằm cung cấp cho sinh viên kỹ thuật dự đoán tương lai dựa trên cơ sở của những 

phân tích khoa học về dữ liệu đã thu thập được. Trong học phần này sinh viên 

cũng được học sử dụng các phần mềm máy tính để xử lý số liệu và hỗ trợ quá 

trình dự  áo như Excel, SPSS, Eview và Stata 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết: 

Môn học trước: 

- Xác suất thống kê cơ  ản 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1.  Biết tính toán giá trị dự báo theo từng mô hình dự báo cho chuỗi thời gian. 

2. Nhận dạng và xác định mô hình phù hợp với một bộ dữ liệu chuỗi thời gian 

3. Sử dụng thành thạo các phần mềm trên máy tính hỗ trợ việc xử lý dữ liệu 

(Excel, Eviews, …). 

4. Vận dụng được lí thuyết để phân tích dữ liệu và dự báo cho các dữ liệu 

trong lĩnh vực y tế. 



 

5. Biết sử dụng ít nhất một phần mềm xử lý dữ liệu như Excel, R…để thực 

hiện ước lượng các mô hình dự báo 

Nội dung 

giảng dạy 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

Thuyết 

trình (*) 

Thực hành 

tại lớp (*) 

1. Một số khái niệm về chuỗi thời gian 2 2 

2. Mô hình chuỗi thời gian đơn  iến 2 4 

3. 
Mô hình hoá phương sai: các mô hình ARCH 

và GARCH 
3 8 

4. 
Mô hình chuỗi thời gian đa  iến: mô hình 

vectơ tự hồi quy 
4 8 

5. Đồng tích hợp và mô hình hiệu chỉnh sai số 4 8 

Tổng cộng 15 30 
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

1. TS. Nguyễn Thị Trang Nhung, Trường ĐH Y tế công cộng 

2. TS. Lê Kim Ánh, Trường ĐH Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc: 

[1]. Nguyễn Quang Dong, Sách chuyên khảo” Phân tích chuỗi thời gian 

trong tài chính” (2 1 ), NX  Khoa Học và Kỹ Thuật -Hà Nội. 

[2]. Lê Hồng Nhật và các tác giả, (2 17), “Kinh tế lượng”  NX  Đại học 

quốc gia TPHCM. 

[3]. Phạm Thế Anh, (2 13), “Kinh tế lượng ứng dụng - phân tích chuỗi thời 

gian”, NX  Lao Động - Hà Nội. 

[4]. Wilson và Keating, (2  2) “ usiness forecasting”  oston  urr ridge: 

McGraw Hill Irwin. 

[5]. Loan Lê (2   ) “ Hệ thống dự  áo điều khiển kế hoạch ra quyết định” 

NXB Thống Kê – TPHCM. 

[7]. Shearer.P, (1994) “ usiness forecasting and Planing” Prentice Hall, 

New York. 

Tài liệu tham khảo: 

[1]. Excel ứng dụng trong kinh tế - Chương trình giảng dạy kinh tế 

Fullbright. 

[2]. Chris  rooks,(2 14), “Introductory Econometrics for Finance”, 

Cambridge University Press, New York. 

[3]. Christian Klei er, Achim Zeileis,(2 11), “Applied Econometrics with R, 

Springer. 

Một số trang Web hữu ích: 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

- Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp. 

-  Thực hành trên máy tính.  

-  Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu hỏi 

cần thiết. 



 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện được thi kết thúc học phần. 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %) 

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %) 

3. Bài tập nhóm (60%) 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được quy đổi ra hệ điểm 10 

Công thức tính điểm Trung bình môn học: 

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + BTN*0.6 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 41. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI R 

Mã số : 700902404 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02   

Vai trò của 

môn học 

Phân tích dữ liệu với R đã trở thành một bộ môn khoa học được rất nhiều 

người trong giới nghiên cứu khoa học quan tâm. Trong thời đại Dữ liệu lớn (Big 

Data) và dữ liệu đa chiều, việc khai thác và chuyển hóa dữ liệu thành thông tin và 

từ thông tin thành kiến thức là một trong những quy trình cốt yếu của hoạt động 

khoa học. Trong quá trình chuyển hóa từ dữ liệu sang thông tin, việc ứng dụng 

đúng phương pháp phân tích là một sự lựa chọn rất quan trọng. Môn học này sẽ 

giúp các sinh viên lựa chọn các phương pháp thích hợp cho phân tích dữ liệu và 

giúp cho người học biến dữ liệu thành thông tin có ích. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Xác xuất thống kê cơ  ản 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình được cách nhập và biên tập số liệu trên ngôn ngữ R. 

2. Thực hiện được các phép toán cơ  ản và văn phạm biểu đồ trong R. 

3. Sử dụng phân tích dữ liệu với R cho các bài toán phân tích thống kê 

cơ  ản  

Nội dung 

(*) thời gian 
 



 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Giới thiệu về ngôn ngữ R 2 2   

2.  
Nhập dữ liệu và biên tập dữ 

liệu  
6 4   

3.  Phép tính đơn giản trong R 6 6   

4.  Văn phạm biểu đồ trong R  4 4   

5.  
Ứng dụng R cho phân tích 

thống kê 
12 14   

Tổng cộng 30 30   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths. Nguyễn Duy Tiến, trường ĐH y tế công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Nguyễn Văn Tuấn, Phân Tích Dữ Liệu Với R, NXB Tổng hợp TP.HCM, 

Tái Bản 2020 

Tài liệu tham khảo:  

  

Một số trang Web hữu ích: 

- https://cran.r-project.org 

- https://epirhandbook.com/vn 

- https://www.r4epi.com/ 

- https://sites.google.com/site/therepiproject/ 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

https://cran.r-project.org/
https://epirhandbook.com/vn
https://www.r4epi.com/
https://sites.google.com/site/therepiproject/


 

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

3. KT3 - Bài kiểm tra cá nhân (15%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (55%) thi thực hành trên máy tính 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.15 + KT2*0.15+KT3*0.15 + THI*0.55 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 42. THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ Y TẾ 

Mã số : 700902505 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ 05 (Thực hành tại cơ sở y tế 10 tuần) 

Vai trò của 

môn học 
 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Thực hành cơ sở dữ liệu, 

- Hệ thống thông tin bệnh viện, Hệ thống thông tin y tế 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được quy trình quản lý thông tin tại cơ sở y tế. 

2. Phân tích các quy trình quản lý thông tin tại cơ sở y tế. 

3. Vận dụng các kiến thức đã được học để cải tiến quy trình quản lý 

thông tin tại cơ sở y tế 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 



 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ 

cơ sở y tế 
3 5   

2.  

Phân tích các hệ thống thông 

tin quản lý quy trình nghiệp vụ 

tại cơ sở y tế 

8 20   

3.  
Quản lý và khai thác dữ liệu tại 

cơ sở y tế 
2 20   

4.  
Đề xuất các giải pháp cơ sở y 

tế 
2 15   

Tổng cộng 15 60   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1] Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 /12 /2017 về việc Ban hành bộ tiêu 

chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

[2] Thông tư 46 2 18 TT- YT ngày 28 12 2 18 Quy định hồ sơ  ệnh án điện 

tử 

[3] Quyết định số 3725 QĐ- YT ngày 16  8 2 17  an hành Hướng dẫn triển 

khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

[4] Quyết định số 831 QĐ-BYT ngày 11/3/2017 về việc ban hành mẫu hồ sơ 

quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe  an đầu. 

Một số trang Web hữu ích: 

-  

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính theo nhóm.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

3. KT3 - Bài kiểm tra cá nhân (15%)  



 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) bảo vệ bài tập thực hành 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.15 + KT2*0.15+ KT3*0.15+ THI*0.55 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

 

  



 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 43. TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU 

Mã số : 700902604 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ 04   

Vai trò của 

môn học 

Trực quan hoá dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng vì việc sử dụng dữ liệu 

ngày càng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, nhất là trong lĩnh vực y tế. Thông 

tin chi tiết trực quan hóa dữ liệu thu được từ dữ liệu cung cấp phương tiện để mọi 

người xem và hiểu các mẫu dữ liệu, xu hướng và ngoại lệ. Trực quan hóa dữ liệu 

sẽ cụ thể, hình ảnh hóa và trình bày các sự kiện, số liệu một cách rõ ràng, hấp dẫn. 

Các kỹ thuật trực quan hoá dữ liệu cho phép chúng ta sử dụng trực giác để hiểu 

hơn về dữ liệu đã có. Khoá học này nhằm cung cấp các phương pháp, kỹ thuật, 

kiến thức liên quan đến trực quan hóa 1 , 2  vô hướng, 3  vô hướng, Trường 

Véc tơ và Ten xơ, Phối cảnh khối, và một số ứng dụng trong khoa học và kỹ thuật 

tính toán 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Cơ sở dữ liệu 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu và các ứng dụng 

của nó trong thực hành. 

2. Lựa chọn đúng kỹ thuật trực quan hóa cho những kiểu dữ liệu và 



 

đầu ra nhiệm vụ cụ thể. 

3. Sử dụng một số phần mềm để trực quan hóa dữ liệu như: Google 

 ata Studio, Microsoft Power  I, Ta leau,  3.js, … 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Cơ sở của trực quan hóa dữ 

liệu 
2 2   

2.  Trực quan hóa 2  vô hướng 6 4   

3.  Trực quan hóa 3  vô hướng 6 6   

4.  
Trực quan hóa trường véc tơ 

và Ten xơ 
4 4   

5.  
Kết hợp các phương pháp và 

Ứng dụng 
12 14   

Tổng cộng 30 30   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

1. Data Visualization – A Practical Introduction – Kieran Healy 

2. The Visual Display of Quantitative Information – Edward R.Tufte 

3. Storytelling With Data: A Data Visualization Guide for Business 

Professionals –Cole Nussbaumer Knaflic 

Tài liệu tham khảo:  

1. Good Charts: The HBR Guide to Making Smarter, More Persuasive 

Data Visualizations – Scott Berinato 

2. Krum, Randy, Cool infographics: effective communication with 

data visualization and design, John Wiley & Sons, 2014 

3. The Book of Circles: Visualizing Spheres of Knowledge – Manuel 

Lima 

4. Beautiful Visualization, Looking at Data Through the Eyes of 

Experts – Julie Steele, Noah linsky 

5. The Accidental Analyst: Show Your  ata Who’s  oss” – Eileen & 



 

Stephen McDaniel 

Một số trang Web hữu ích: 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

3. KT3 - Bài kiểm tra cá nhân (15%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (55%) thi thực hành trên máy tính 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.15 + KT2*0.15+KT3*0.15 + THI*0.55 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 44. PHÂN TÍCH HỒI QUY ỨNG DỤNG 

Mã số : 700902703 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy  

 

Số tín chỉ 03   

Vai trò của 

môn học 

Giới thiệu các phương pháp thống kê cơ  ản, mô hình hồi quy tuyến tính tổng 

quát, trong đó có  ài toán xây dựng khoảng ước lượng của hệ số hồi quy và kiểm 

định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy để đánh giá tác động của các biến độc 

lập trong mô hình; áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát để dự báo giá trị 

của biến phụ thuộc và đánh giá sai số dự báo. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Xác xuất thống kê cơ  ản 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các kiến thức cơ  ản để phân tích định lượng mối quan hệ 

thống kê giữa các biến số trong mô hình hồi quy, thực hiện các suy diễn thống kê 

từ kết quả ước lượng của mô hình. 

2. Thực hiện được một cách trọn vẹn quy trình phân tích hồi quy, từ xây 

dựng một mô hình tốt đến giải thích được cơ sở toán học của các phân tích, và ứng 

dụng để đưa ra các dự báo hợp lý cho các vấn đề cụ thể trong thực tiễn. 

3. Sử dụng được phần mềm thống kê để giải các bài toán về phân tích hồi 

quy và dự báo 

Nội dung 

(*) thời gian 
 



 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Một số kiến thức liên quan tới 

xác suất, thống kê 
2 4   

2.  Thống kê mô tả 3 6   

3.  Mô hình tuyến tính tổng quát 6 12   

4.  Hồi quy tuyến tính nhiều chiều 4 8   

Tổng cộng 15 30   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Nguyễn Văn Tuấn, Phân Tích Dữ Liệu Với R, NXB Tổng hợp TP.HCM, 

Tái Bản 2020 

[2] Ronal E. Walpole, Raymond H, .. Nhóm biên dịch: Bộ môn Toán học 

trường ĐH Thủy Lợi, Xác suất và thống kê dành cho các kỹ sư và các nhà khoa 

học. NXB KHTN&CN, 2010 

Tài liệu tham khảo:  

  

Một số trang Web hữu ích: 

-  

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              



 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

3. KT3 - Bài kiểm tra cá nhân (15%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (55%) thi thực hành trên máy tính 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.15 + KT2*0.15+KT3*0.15 + THI*0.55 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      / 20… 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 45. HỌC MÁY 

Mã số : 700902802 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

Số tín chỉ 03 

Vai trò của 

môn học 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về học máy: các khái 

niệm cơ  ản, phân loại các phương pháp học máy cũng như các ứng dụng điển 

hình của chúng. Hơn nữa, học phần đi sâu giới thiệu một số phương pháp học máy 

phổ biến như: các mô hình học máy dựa trên xác suất, các mô hình hồi quy, mô 

hình SVM, các mô hình học sâu xử lý dữ liệu hình ảnh, văn  ản, dữ liệu số...Học 

phần cũng giới thiệu một công cụ phù hợp cho việc triển khai một dự án học máy 

cụ thể. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Phân loại các phương pháp học máy, các ứng dụng điển hình của học máy; 

Hiểu các mô hình học máy cơ  ản như: các mô hình dựa trên xác suất, mô hình 

hồi quy, SVM, các mô hình học sâu; Sử dụng được một công cụ để triển khai các 

dự án có sử dụng học máy. 

2. Phân tích được yêu cầu của một sản phẩm có sử dụng kỹ thuật học máy; 

phác thảo được kỹ thuật sẽ sử dụng và liệt kê đúng trình tự các  ước của kỹ thuật. 

3. Giải thích và phân tích được yêu cầu của một dự án/ bài toán có sử dụng kỹ 



 

thuật học máy. 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Tổng quan về học máy 2 2   

2. Các mô hình học máy cơ  ản 6 8   

3. Một số mô hình học sâu 3 8   

4. Công cụ triển khai  2 8   

5. Triển khai dự án học máy 2 4   

Tổng cộng 15 30   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ts Trần Lâm Quân, trường đại học y tế công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Giáo trình môn học Học Máy. Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật, 

2021. 

Tài liệu tham khảo:  

[2]. Andreas C. Müller, Sarah Guido: Introduction to Machine Learning with 

Python: A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media; 1 edition (October 21, 

2016). 

[3]. Kevin P. Murphy: Machine Learning: A Probabilistic Perspective 

(Adaptive Computation and Machine Learning series). The MIT Press; 1 edition 

(August 24, 2012). 

[4]. Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili: Python Machine Learning: Machine 

Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2, 3rd 

Edition. Packt Publishing (December 12, 2019). 

Một số trang Web hữu ích: 

- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andreas+C.+M%C3%BCller&text=Andreas+C.+M%C3%BCller&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Sarah-Guido/e/B0788K4D8N/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Kevin-P-Murphy/e/B008BK2WKW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Sebastian-Raschka/e/B00J1DHHFS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Vahid+Mirjalili&text=Vahid+Mirjalili&sort=relevancerank&search-alias=books


 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi thực hành trên máy tính 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Lâm Quân 

  

Hà Nội, ngày       /      / 202… 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Lâm Quân 

 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 46. HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN BỆNH VIỆN 

Mã số : 700902902 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

 

Số tín chỉ 02 

Vai trò của 

môn học 

Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện là một hoạt động rất quan trọng trong 

bệnh viện.Thông tin được tạo ra và sử dụng trong quá trình chăm sóc người bệnh. 

Quản lý thông tin hiệu quả sẽ giúp các hoạt động của bệnh viện diễn ra một cách 

an toàn và hiệu quả vì thế các bệnh viện cần lên kế hoạch và thiết kế các quy trình 

quản lý thông tin để đáp ứng nhu cầu thông tin nội bộ và bên ngoài. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các hệ thống quản lý thông tin trong một cơ sở khám chữa 

bệnh. 

2. Trình bày quy trình quản lý hệ thống thông tin bệnh viện trong công tác 

khám chữa bệnh. 

3. Mô tả được quy trình quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), Hệ 

thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS).  

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

 



 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Hạ tầng công nghệ thông tin 

trong cơ sở y tế 
2 2   

2. Hệ thống quản lý điều hành  1 1   

3. 
Hệ thống thông tin bệnh viện 

(HIS) 
6 6   

4. 
Hệ thống thông tin xét nghiệm 

(LIS) 
2 2   

5. 
Hệ thống lưu trữ và truyền tải 

hình ảnh (RIS-PACS) 
1 1   

6. 
An toàn và bảo mật thông tin 

trong cơ sở y tế 
1 1   

7. Bệnh án điện tử (EMR) 1 1   

8. 
Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá 

nhân 
1 1   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. PGS.TS Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. TS. Trần Tùng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế 

3. Ths. Trần Minh, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế 

4. Ths. Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Y tế Công cộng 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1] Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 /12 /2017 về việc Ban hành bộ tiêu 

chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

[2] Thông tư 46 2 18 TT- YT ngày 28 12 2 18 Quy định hồ sơ  ệnh án điện 

tử 

[3] Thông tư 53 2 14 TT-BYT ngày 29/12/2014 Bộ Y tế ban hành về Quy 

định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng. 

[4] Thông tu số 49/2017/TT- YT ngày 28 12 2 17 Quy định về hoạt động y 

tế từ xa 

[5] Quyết định số 3725 QĐ- YT ngày 16  8 2 17  an hành Hướng dẫn triển 

khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

[6] Quyết định số 831 QĐ-BYT ngày 11/3/2017 về việc ban hành mẫu hồ sơ 

quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe  an đầu. 

Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Hoàng Phương, Hồ sơ  ệnh án điện tử, NXB Y học, năm 2  8. 

[2] Quyết định số 3532 QĐ- YT ngày 12 tháng 8 năm 2 2  về việc Quy định 

về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị 

trấn. 

Một số trang Web hữu ích: 

- 



 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình toàn bộ lớp.  

2. Thảo luận nhóm.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (30%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

2. Bài tập nhóm (70%) 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

 

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 47. TIÊU CHUẨN KẾT NỐI LIÊN THÔNG GIỮA 

CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ HL7 FHIR 

Mã số : 700903002 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02   

Vai trò của 

môn học 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề cao vai trò kết nối liên thông giữa các hệ 

thống thông tin để chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành 

ngành y tế. Các bệnh viện tại Việt Nam hiện đang sử dụng hơn 1    phần mềm 

khác nhau. Thực tế đòi hỏi không thể có phần mềm dùng chung mà phải xây dựng 

1 tiêu chuẩn chung để kết nối các giữa các phần mềm. Bộ y tế đã  an hành Quyết 

định số 3926 QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố tài liệu 

tiêu chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7CDA phiên bản tiếng Việt áp dụng vào 

kết nối liên thông các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực y tế. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Không 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được vai trò của tiêu chuẩn nói chung và HL7 FHIR nói 

riêng trong các hệ thống thông tin y tế;  

2. Phân loại và ứng dụng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo đảm 

khả năng kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế;  



 

3.  Thực hiện được kết nối, trao đổi một số thông tin y tế với máy chủ 

HL7 FHIR; 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Giới thiệu tiêu chuẩn HL7 2 0   

2.  Điều khiển bản tin HL7  3 5   

3.  
Quản lý thông tin/hồ sơ  ệnh 

án 
4 4   

4.  Quản lý thông tin chỉ định 2 2   

5.  Truy vấn 2 2   

6. 
Quản lý tập tin, danh mục 

dùng chung 
2 2   

Tổng cộng 15 15   

 

 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. PGS.TS Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. TS. Trần Tùng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=445  

[2]. https://hl7.org/fhir/ 

Tài liệu tham khảo:  

 [1] Mark L. Braunstein, Health Informatics Healthcare on FHIR: How HL7’s 

New API is Transforming  

Một số trang Web hữu ích: 

- 

https://hl7.org/fhir/


 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) gồm 2 phần thi: 

a. Trắc nghiệm lý thuyết: (20%) 

b. Thi thực hành trên máy tính (40%)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

  



 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 48. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Mã số : 700903102 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy  

 

Số tín chỉ 02   

Vai trò của 

môn học 

Học phần Trí tuệ nhân tạo cung cấp các phương pháp luận và ngôn ngữ nền tảng 

để máy tính có thể giải quyết các  ài toán mà con người giải được dựa trên kỹ 

nghệ xử lý tri thức và lập trình heuristic. Học phần  ao gồm các khái niệm và một 

số kỹ thuật cơ  ản biểu diễn vấn đề và tìm kiếm lời giải, các phương pháp  iểu 

diễn và xử lý tri thức cơ  ản, khái niệm về học máy và giới thiệu một số phương 

pháp học máy. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

-  

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được một số khái niệm, các nghiên cứu cơ  ản cũng như ứng 

dụng điển hình của trí tuệ nhân tạo. 

2. Biểu diễn được  ài toán dưới dạng không gian trạng thái, mô tả và giải 

thích được các thuật giải phù hợp trên không gian. 

3. Giải thích được các phương pháp  iểu diễn tri thức và suy luận; mô tả được 

một số khái niệm, nguyên lý, và giải giải thuật cơ  ản về học máy. 

4. Phân tích được  ài toán, đề xuất được giải pháp và nêu khuyến nghị; chọn 



 

lọc được các phương pháp và tiến hành thu thập thông tin qua khảo sát; tối ưu hóa 

giải pháp. 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo 2 2   

2. 
Tìm kiếm trong không gian 

trạng thái 
5 5   

3. 
Biểu diễn tri thức và xử lý tri 

thức 
4 4   

4. Học máy 4 4   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. TS. Trần Hồng Việt, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê, Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Sư 

phạm Hà nội.  

Tài liệu tham khảo:  

 

Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  



 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) gồm 2 phần thi: 

a. Trắc nghiệm lý thuyết: (20%) 

b. Thi thực hành trên máy tính (40%)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Hồng Việt 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Hồng Việt 

 

 

  



 

 
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 49. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI 

ĐỘNG 

Mã số : 700903202 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02      

Vai trò của 

môn học 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lập trình trên thiết bị sử dụng hệ điều 

hành Android như: Lịch sử phát triển hệ điều hành Android, kiến trúc Android. 

Những thành phần chính của ứng dụng Android: Activity, Screen, xml, …lập trình 

User interface, lập trình multimedia, giới thiệu google play service, Intent, lưu trữ 

và phục hồi dữ liệu với SQLlite, networking API, quá trình giới nhận tin nhắn 

SMS. Truy cập tài nguyên internet dụng JSON, và webservice. Sử dụng công cụ 

Android studio làm môi trường lập trình cho học phần này. Kết thúc môn học sinh 

viên cài đặt, đóng gói ứng dụng hoàn chỉnh đấy lên CH play. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Hệ điều hành 

- Mạng máy tính 

- Lập trình hướng đối tượng 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các khái niệm cơ  ản của lập trình di động, các kỹ 

thuật xây dựng ứng dụng trên thiết bị android 



 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 
2. Vận dụng các kiến thức về lập trình trên nền tảng di động, viết được 

các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java theo yêu cầu 

3. Thiết kế và cài đặt được ứng dụng từ đơn giản: ứng dụng đa phương 

tiện, lưu trữ dữ liệu với SQLite. Đến các ứng dụng nâng cao: networking 

API, gửi nhận tin nhắn SMS, truy cập tài nguyên Internet 

4. Phân tích, viết được các ứng dụng di động dùng được trong thực tế, 

đóng gói đẩy lên CH play. 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Giới thiệu về lập trình trên 

Android 
2 0   

2. 
Cấu trúc project và màn hình 

editor trong Android Studio 
2 2   

3. 
Những thành phần chính của 

ứng dụng Android studio 
2 2   

4. 
Lập trình User Interface trong 

Android studio 
7 9   

5. Google Play Service 2 2   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1.Ths. Phan Văn Cần, Trường ĐH Y tế công cộng 

2.Ths. Mai Văn Thủy, Trường ĐH Y tế công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Đại học FPT, Tài liệu giáo trình Lập trình Android cơ  ản, 2014. 

Tài liệu tham khảo:  

[2]. Hồ Thị Thảo Trang, Giáo trình Android, Đại học Mỏ Địa Chất, 2015  

[3]. Belen Cruz Zapata, Android Studio Application Development, Packt 

Publishing, 2013.  

[4]. Adam Gerber, Clifton Craig, Learn Android Studio Build Android Apps 

Quickly and Effectively, Apress, 2015 

Một số trang Web hữu ích: 

- 



 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) gồm 2 phần thi: 

a. Trắc nghiệm lý thuyết: (20%) 

b. Thi thực hành trên máy tính (40%)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Phan Văn Cần 

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Phan Văn Cần 

 

 

 

 

 



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 50. HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 

Mã số : 700903302 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy  

 

Số tín chỉ 02   

Vai trò của 

môn học 

Giới thiệu nội dung các giai đoạn trong quá trình ra quyết định, kiến trúc các 

thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định, các dạng mô hình áp dụng trong các hệ hỗ 

trợ ra quyết dịnh, phương pháp thiết kế, xây dựng các thành phần của hệ hỗ trợ ra 

quyết định, qui trình triển khai xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong thực tế. 

Giới thiệu một số hệ hỗ trợ ra quyết định trong thực tế: chuẩn đoán  ệnh, dự báo, 

lập kế hoạch sản xuất,.v.v. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

-  

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định, các 

dạng mô hình sử dụng trong hệ hỗ trợ ra quyết định, quy trình phát 

triển ứng dụng hệ hỗ trợ ra quyết định.  

2. Phân tích, thiết kế các hệ hỗ trợ ra quyết định trên nền các hệ thống 

thông tin quản lý, điều hành. 

3. Lựa chọn các mô hình, thuật toán phù hợp với các quá trình ra 



 

quyết định thực tế, lập kế hoạch và triển khai xây dựng các hệ hỗ 

trợ ra quyết định. 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Giới thiệu chung quyết định về 

hỗ trợ quyết định 
1 0   

2. 
Quá trình ra quyết định 

3 4   

3. 
Các thành phần của hệ hỗ trợ 

ra quyết định 
3 2   

4. Kho dữ liệu 2 3   

5. Phân tích và mô hình hóa 4 4   

6. 
Phát triển ứng dụng hệ hỗ trợ 

ra quyết định 
2 2   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. TS. Trần Hồng Việt, trường đại học y tế công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Turban, E., Aronson, Decision Support Systems and Intelligent Systems, 

Prentice-Hall, 2006. 

[2]. Efraim Turban ,Jay E. Aronson ,Ting Peng Liang, Decision Support 

Systems and Intelligent Systems 7th Edition, Prentice Hall; 7th edition (April 8, 

2004). 

[3]. Sheryl Brahnam, Lakhmi C. Jain (auth.), Sheryl Brahnam, Lakhmi C. Jain 

(eds.), Advanced Computational Intelligence Paradigms in Healthcare 5: 

Intelligent Decision Support Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Year: 

2011 

Tài liệu tham khảo:  

[1]. Dursun Delen; Ramesh Sharda; Efraim Turban, Analytics, data science, & 

artificial intelligence : systems for decision support, 2020 

[2]. Watson, H.J., Houdeshel, G., Building Executive Information Systems 

and Other Decision Support Applications, John Willey & Sons, 1997. 

Một số trang Web hữu ích: 

- 



 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi thực hành trên máy 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Hồng Việt 

 

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Hồng Việt 

 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 51. HỌC SÂU 

Mã số : 700903402 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02       

Vai trò của 

môn học 

Học phần Deep learning (học sâu) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ 

năng về mạng lưới neuron (neural network), phương pháp huấn luyện deep 

learning (học sâu), cũng như quy trình xây dựng một hệ thống deep learning. Học 

phần sẽ giới thiệu một số kiến trúc mạng neuron phổ biến như: Convolutional 

Neural Networks (CNNs), Recurent Neural Networks (RNNs), Long Short Term 

Memory (LSTM), và một số biến thể của các kiến trúc này. Thông qua học phần, 

sinh viên sẽ có các kỹ năng xây dựng, tinh chỉnh, thực nghiệm, đánh giá hệ thống 

deep learning. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

-  

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Mô tả được các thành phần và kiến trúc quan trọng của một hệ thống deep 

learning.  

2. Xây dựng các kiến trúc deep learning.  

3. Sử dụng thành thạo Keras, Pytorch, … để xây dựng, tinh chỉnh mô hình. 

 

Nội dung 

(*) thời gian 
 



 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Giới thiệu về deep learning 2 0   

2. Mạng neuron nhân tạo 3 3   

3. Huấn luyện mạng neuron sâu 3 3   

4. 
Tinh chỉnh mô hình và thuật 

toán huấn luyện 
3 4   

5. Mạng neuron tích chập 3 3   

6. Mạng neuron đệ quy 1 2   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Phạm Mạnh Cường, GV ĐH Masachuset 

2. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensorflow: 

Concepts, Tools, and Techniques to Build, 2019 

[2]. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep learning, The 

MIT Press, 2016 

[3]. Francois Chollet, Deep Learning with Python Manning Publications, 2017 

Một số trang Web hữu ích: 

- 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  



 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) báo cáo theo nhóm  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

E-mail: ndt3@huph.edu.vn 

 i động: 0975 608 091                                                                                     

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

  

mailto:ndt3@huph.edu.vn


 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 52. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU 

Mã số : 700903502 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02   

Vai trò của 

môn học 

An toàn và bảo mật dữ liệu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ  ản về 

các khái niệm mang tính chất cơ sở của lĩnh vực an toàn và bảo mật dữ liệu trên 

mạng, nguyên lý hoạt động của các giải thuật mã hóa đối xứng hiện đại và sơ đồ 

mã hóa khối tổng quát. Các phương thức mã hóa liên hợp nhiều khối và cách thức 

chung quản lý các khóa bí mật. Các ứng dụng bảo mật, chữ ký số, và trao đổi khóa 

bí mật của mật mã khóa công khai. Các cơ chế xác thực thông báo và tác giả của 

thông báo. Các ứng dụng của các phương pháp mật mã, xác thực và chữ ký số 

trong lĩnh vực an toàn và bảo mật dữ liệu trên mạng. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Hệ điều hành 

- Mạng máy tính 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các khái niệm mang tính chất cơ sở của lĩnh vực an 

toàn và bảo mật dữ liệu trên mạng, nguyên lý hoạt động của các giải 

thuật mã hóa đối xứng hiện đại. 

2. Cung cấp các phương thức mã hóa liên hợp nhiều khối và cách thức 

chung quản lý các khóa bí mật. 



 

3. Trình  ày được một số phương thức chủ yếu đảm bảo an toàn thư 

điện tử, cơ chế an toàn mạng 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Giới thiệu  2 0   

2. 
Mã hoá đối xứng cổ điển 

3 1   

3. 
Mã hoá đối xứng hiện đại  

3 1   

4. Mật mã khoá công khai  3 1   

5. Xác thực và chữ ký số  2 6   

6. Các ứng dụng xác thực  2 6   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths Phan Văn Cần, trường đại học y tế công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Nguyễn Khanh Văn, Giáo trình cơ sở An toàn thông tin, NXB Bách 

Khoa, 2015. 

Tài liệu tham khảo:  

[2]. Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt, An toàn TT MMT, truyền tin số và 

truyền DL, NXB KH&KT, 2004. 

[3]. William Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and 

Practice, Pearson Education, Inc, 2014 

[4]. Trần Đức Sự, Nguyễn Văn Tảo, Trần Thị Lượng, Giáo trình an toàn và 

bảo mật dữ liệu, NX  ĐH Thái Nguyên, 2 15. 

 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  



 

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) gồm 2 phần thi: 

a. Trắc nghiệm lý thuyết: (20%) 

b. Thi thực hành trên máy tính (40%)  

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

  

Hà Nội, ngày       /      / 20   …. 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 

 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 53. ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

Mã số : 700903602 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02       

Vai trò của 

môn học 

Học phần thực tập. Ứng dụng AI nói chung (Học máy nói riêng) trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa thực tế. Các thiết bị đeo được hay các cảm biến 

theo dõi sức khỏe như nhịp tim và mức độ hoạt động, .v.v. ngày càng phổ biến. 

Dữ liệu được thu thập, phân tích, ghi chú và chia sẻ thông tin cho  ác sĩ để biết 

thêm về nhu cầu và thói quen của bệnh nhân, có ích trong hồ sơ sức khỏe điện tử 

HER, trong Y học cá thể (Personalized medicine), có thể hỗ trợ lâm sàng để chọn 

cách điều trị phù hợp.  

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết 

Môn học trước: Trí tuệ nhân tạo 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không yêu cầu 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các khái niệm và mô hình của các hệ thống gợi ý. 

2. Trình  ày được các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý.  

3. Xây dựng được các hệ thống gợi ý. 

 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

 



 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 

Ứng dụng phương pháp k láng 

giềng gần nhất (kNN – K-

Nearest-Neighbour) phục vụ 

việc chẩn đoán; 

1 3   

2. 

Ứng dụng Cây quyết định 

(Decision Tree/Random 

Forest) trong phân loại bệnh 

tật; 

2 10   

3. 

Ứng dụng phương pháp phân 

cụm (Clustering) với dữ liệu 

lâm sàng; 

2 6   

4. 

Ứng dụng mạng Nơron ( eep-

learning) trong phân tích hịnh 

ảnh y tế (Medical images 

analysis) 

1 5   

5 Các bài toán ứng dụng khác;     

Tổng cộng 6 24   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. GS. TS. Phạm Mạnh Cường, Giảng viên mời 

2. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

3. Ts. Trần Hồng Việt, Trường Đại học Y tế Công cộng 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Shai Shalev-Shwartz ,Shai Ben-David,  Understanding Machine Learning: 

From Theory to Algorithms 1st Edition, 2014 

Tài liệu tham khảo:  

[2]. Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili: Python Machine Learning: Machine 

Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2, 3rd 

Edition. Packt Publishing (December 12, 2019). 

Một số trang Web hữu ích: 

Các courses của ĐH. Stanford; 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

https://www.amazon.com/Sebastian-Raschka/e/B00J1DHHFS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Vahid+Mirjalili&text=Vahid+Mirjalili&sort=relevancerank&search-alias=books


 

giảng dạy 2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi trên giấy 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Hồng Việt 

  

Hà Nội, ngày       /      / 202 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Hồng Việt 

 

  

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 54. HỆ KHUYẾN NGHỊ (Recommender System) 

Mã số : 700903702 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02 

Vai trò của 

môn học 

Dựa vào thói quen, tập tính của cá nhân/cộng đồng khách hàng trong quá 

khứ (được lưu trong tập mẫu), các hệ thống gợi ý (recommender systems) giới 

thiệu người học về những cách tiếp cận để xây dựng các hệ gợi ý (còn gọi là hệ 

khuyến nghị hay hệ tư vấn), bao gồm các cách tiếp cận Lọc cộng tác, Lọc dựa trên 

nội dung, Lọc dựa trên tri thức, các phương pháp lai, cũng như các kỹ thuật cá 

nhân hóa. Sinh viên thực hiện các giải thuật mô phỏng các kỹ thuật trên để xây 

dựng hệ khuyến nghị và tiến hành các đánh giá thực nghiệm. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết 

Môn học trước: Trí tuệ nhân tạo 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không yêu cầu 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các khái niệm và mô hình của các hệ thống gợi ý. 

2. Trình  ày được các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý.  

3. Xây dựng được các hệ thống gợi ý. 

 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

 



 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. 
Phương pháp Neigh orhood-

based Collaborative Systems 
2 2   

2. 

Phương pháp Model-based 

Collaborative 

Recommendation 

6 6   

3. 
Phương pháp Content-based 

Recommender System; 
4 4   

4. Các phương pháp lai 3 3   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ts. Trần Lâm Quân, Trường Đại học Y tế Công cộng  

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Aggarwal, C. C. “Recommender Systems: The Text ook”, Springer, 

2016. 

Tài liệu tham khảo:  

[2]. Kim Falk. “Practical Recommender Systems”, Manning Pu lications, 

2019. 

11. Một số trang Web hữu ích: 

[1]. https://towardsdatascience.com/introduction-to-recommender-systems-

6c66cf15ada 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 



 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi trên giấy 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Lâm Quân 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Lâm Quân 

 

  



 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 55. THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Computer Vision) 

Mã số : 700903802 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 02      

Vai trò của 

môn học 

Thị giác máy tính là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, bao gồm lý thuyết và các kỹ 

thuật liên quan nhằm mục đích tạo ra một hệ thống nhân tạo có thể nhận thông tin 

từ các hình ảnh. Sinh viên hiểu cách tạo ra một bức ảnh, mô hình camera. Nắm 

được kỹ thuật nhận dạng đối tượng thông qua đặc trưng cục bộ, biểu diễn toàn 

cục. Các kỹ thuật phân loại đối tượng, ước lượng chuyển động trong video. Một 

cách tổng quát, thị giác máy tính là khoa học và công nghệ làm cho máy tính của 

thể “nhìn” được. Học phần Thị giác máy tính khối kiến thức chuyên ngành, giới 

thiệu các khái niệm và ứng dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính bao gồm: Mô 

hình camera, xử lý ảnh ở mức thấp như lọc và phát hiện đường biên, ở mức độ 

trung  ình như phân vùng ảnh và phân nhóm ảnh cũng như ở mức độ cấp cao như 

nhận dạng đối tượng, nhận dạng mẫu. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết 

Môn học trước: Đại số tuyến tính; Trí tuệ nhân tạo; 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không yêu cầu 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các phương pháp xử lý ảnh cơ  ản: xử lý ảnh 

điểm, xử lý lân cận; 

2. Trình  ày được nguyên lý hoạt động của các giải thuật phát hiện 



 

đầu ra đường biên, phân vùng ảnh.  

3. Trình  ày mô hình camera và các lĩnh vực trong thị giác 3D. 

 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Tạo ảnh 2 2   

2. 
Nhận dạng thông qua biểu diễn 

cục bộ, toàn cục 
6 6   

3. Phân loại đối tượng 4 4   

4. 
Chuyển động & Luồng quang 

học 
3 3   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. TS. Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. TS. Trần Hồng Việt, Trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Lương Chi Mai. “Introduction to  Image Processing  and Computer 

Vision”, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, 2009. 

Tài liệu tham khảo:  

[2].  avid A. Forsyth, Jean Ponce. “Computer Vision: A Modern Approach”, 

Pearson, 2011. 

Một số trang Web hữu ích: 

[1].http://www.diegm.uniud.it/fusiello/index.php/Computer_Vision_Tutorials 

[2].https://cseweb.ucsd.edu//classes/wi05/cse252a/linear_algebra_review.pdf 

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 



 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi trên giấy 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Hồng Việt 

  

Hà Nội, ngày       /      / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Trần Hồng Việt 

 

  



 

 

 
 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 56. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN  

Mã số :  

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

 

Số tín chỉ 02      

Vai trò của 

môn học 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc 

nghiên cứu sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người, dưới 

dạng tiếng nói (speech) hoặc văn  ản (text). Mục tiêu của lĩnh vực này là giúp 

máy tính hiểu và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ của 

con người như: tương tác giữa người và máy, cải thiện hiệu quả giao tiếp giữa con 

người với con người, hoặc đơn giản là nâng cao hiệu quả xử lý văn  ản và lời nói. 

Trong y tế, ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng nhiều trong việc xử lý các 

bệnh án điện tử, hỗ trợ giao tiếp với bệnh nhân, quản lý các hoạt động tương tác 

người và máy.  

Môn học này sẽ cung cấp các khái niệm cơ  ản cũng như các tiếp cận để giúp cho 

người học có những hiểu biết cơ  ản để ứng dụng và nghiên cứu làm chủ các 

phương pháp xử lý NLP  

 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết 

Môn học trước: Đại số tuyến tính; Trí tuệ nhân tạo; 

 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không yêu cầu 



 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được các nguyên tắc và phương pháp chính thức được sử 

dụng trong thiết kế và phân tích các thuật toán xử lý ngôn ngữ và kỹ 

thuật khai thác văn  ản cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe.  

2. Ứng dụng được các thuật toán chính được sử dụng trong NLP, bao 

gồm phân tích Lexical, Morphological, Syntactic và Semantic, với 

trọng tâm chính là các thuật toán phân tích cú pháp. 

 

 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Ngôn ngữ tự nhiên 2 2   

2. 
Mô hình ngôn ngữ tự nhiên 

cho các hệ thống thông tin  
2 2   

3. Khai phá văn  ản (text mining)  6 6   

4. 
Ứng dụng NLP và khai phá 

văn  ản trong y tế  
5 5   

Tổng cộng 15 15   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. PGS. TS. Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng 

2. Ts. Trần Tùng , Cục CNTT, Bộ Y tế 

 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

[1]. Chen, H; Fuller, SS; Friedman, C; Hersh W. (eds) (2005); Medical 

Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine, Springer, 

New York, NY.  

[2] Meziane, F.; Metais, E. (eds) (2004): Natural Language Processing, Springer, 

New York, NY.  

 



 

Một số trang Web hữu ích: 

 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (20%)  

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (20%) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) thi trên giấy 

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm  xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 

  

Hà Nội, ngày       /      / 202… 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Vũ Thị Hoàng Lan 

 

 

Phạm Việt Cƣờng 

 

 

Nguyễn Duy Tiến 



 

 
ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

  

Môn học : 57. XỬ LÝ ẢNH 

Mã số :  

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy 

Số tín chỉ 02  

Vai trò của 

môn học 

Học phần Xử lý ảnh cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ  ản về xử lý 

ảnh, giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các thuật toán cơ  ản của xử lý 

ảnh liên quan đến xử lý hình ảnh, thu thập và hiển thị hình ảnh, hiển thị màu 

sắc, thao tác trên điểm ảnh, các  ộ lọc ảnh, nâng cao chất lượng ảnh, phân 

đoạn và phục hồi ảnh. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ  ản về toán 

học trong việc xử lý ảnh. Học phần giới thiệu các nguyên tắc cơ  ản của xử 

lý ảnh và thao tác,  ao gồm: giới thiệu về xử lý hình ảnh kỹ thuật số, thu 

thập và hiển thị hình ảnh, hiển thị màu sắc, thao tác trên điểm ảnh, các  ộ 

lọc ảnh tuyến tính, nâng cao chất lượng ảnh, phân đoạn hình ảnh, phục hồi 

hình ảnh và nén hình ảnh, nhận dạng đối tượng. 

Quan hệ 

với các 

môn học 

khác 

Môn học tiên quyết: 

Môn học trước: 

- 

Liên thông 

với các 

chƣơng 

trình đào 

tạo khác 

Không liên thông 



 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có 

tối đa 5 

chuẩn đầu 

ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình  ày được một số khái niệm xử lý ảnh, vận dụng được các 

nguyên 

tắc cơ  ản của xử lý ảnh và thao tác trên chúng. 

2. Sử dụng hiệu quả các kiến thức của môn học và áp dụng vào môn học 

chuyên ngành khác như thị giác máy tính. 

3. Vận dụng được các kiến thức cơ  ản về toán học trong việc xử lý ảnh, 

vai trò của xử lý ảnh trong phát triển các sản phẩm phần mềm. 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm 

bài tập 

nhóm.. trên 

lớp có 

hướng dẫn 

của giáo 

viên; nếu là 

giờ học SBL 

thì mô tả rõ 

thêm trong 

phần 

phương 

pháp. 

(**) Thời 

gian cho 

các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức 

thực hành 

trong phần 

phương  

pháp) 

 

  

TT 

  

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 

Thuyết 

trình (*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/lab 

(****) 

1. Phương pháp  iểu 

diễn ảnh số 

2 2     

2. Nâng cao chất lượng 

ảnh miền 

không gian 

2 2     

3. Nâng cao chất lượng 

ảnh miền tần số 

2 2     

4 Các phương pháp dò 

 iên ảnh 

3 3     

5.  iểu diễn không gian 

màu 

3 3     

6. Nén dữ liệu ảnh 3 3     

Tổng cộng 15 15     

 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

  

1. TS. Trần Hồng Việt, Trường Đại học Y tế Công cộng 



 

Các tài liệu 

học 

tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc: 

[1]. Nhập môn xử lý ảnh số   Lương Mạnh  á chủ  iên, Nguyễn Thanh 

Thuỷ. -Hà Nội ::Khoa học và Kỹ thuật,,2  3. (       76 ) 

 

Tài liệu tham khảo: 

[1] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing (3rd 

Edition), Pearson, 2016 

Một số trang We  hữu ích: 

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên 

đọc: ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt 

ghi trước, tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 

năm trở lại đây. Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn  ộ lớp. 

2. Thực hành trên máy tính. 

3. Sử dụng eLearning để nộp  ài, chia sẻ tài liệu và thảo luận trả lời các 

câu hỏi cần thiết. 

Phƣơng 

pháp đánh 

giá 

  

Điểm thi kết 

thúc học 

phần được 

ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn 

học được ký 

hiệu: TBM] 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần. 

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                           

1. KT1-  ài kiểm tra cá nhân (2 %) 

2. KT2 -  ài kiểm tra cá nhân (2 %) 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)               

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là 

hình thức thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 1  

Công thức tính điểm Trung bình môn học: 

TBM=KT1*0.2 + KT2*0.2 + THI*0.6 

●   Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1. 

●   Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2. 

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: TS. Trần Hồng Việt 

 Hà Nội, ngày    /   / 2021 

TRƢỞNG KHOA 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 
ĐIỀU PHỐI MÔN HỌC 

(ký tên, ghi rõ họ và tên) 

  

  

Vũ Thị Hoàng Lan 

  

  

Phạm Việt Cƣờng 

  

  

Trần Hồng Việt 

 



 

 

 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 

Môn học  : 58. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Mã số : 700903902 

Bậc học : Đại học 

Đối tƣợng : Cử nhân 

Chuyên ngành  : Khoa học dữ liệu 

Loại hình  : Chính quy   

 

Số tín chỉ 05 (Thực hành tại cơ sở y tế 10 tuần) 

Vai trò của 

môn học 

Đồ án tốt nghiệp là một công trình khoa học quan trọng của sinh viên, nhằm đánh 

giá khả năng vận dụng tổng hợp những kiến thức đã tiếp thu trong lĩnh vực 

chuyên ngành để giải quyết những yêu cầu về ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. 

Đồ án tốt nghiệp được thực hiện trong thời gian 15 tuần. 

Quan hệ với 

các môn học 

khác 

Môn học tiên quyết:  

Môn học trước: 

- Hoàn thành tất cả các môn học 

Liên thông 

với các 

chƣơng trình 

đào tạo khác 

Không liên thông 

Chuẩn đầu 

ra của môn 

học 

Chỉ nên có tối 

đa 5 chuẩn 

đầu ra 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng: 

1. Hiểu được quy trình quản lý thông tin tại cơ sở y tế. 

2. Phân tích các quy trình quản lý thông tin tại cơ sở y tế. 

3. Vận dung các kiến thức đã được học để cải tiến quy trình quản lý 

thông tin tại cơ sở y tế 

Nội dung 

(*) thời gian 

GV thuyết 

trình, thảo 

luận, làm bài 

 

 

TT 

 

Tên bài 

Số tiết 

(Ghi thời gian thực tế trên lớp, không 

ghi giờ tự học) 



 

tập nhóm.. 

trên lớp có 

hướng dẫn 

của giáo viên; 

nếu là giờ học 

SBL thì mô tả 

rõ thêm trong 

phần phương 

pháp. 

(**) Thời gian 

cho các hoạt 

động thực 

hành (ghi rõ 

hình thức thực 

hành trong 

phần phương  

pháp) 

Thuyết 

trình 

(*) 

Thực 

hành 

tại lớp 

(*) 

SBL 

(***) 

Phòng 

máy/la

b 

(****) 

1. Đặt vấn đề 6 25   

2.  
Nội dung và kết quả nghiên 

cứu 
16 70   

3.  Kết luận và kiến nghị 4 20   

4. Hoàn thiện góp ý 4 5   

Tổng cộng 30 120   
 

Giảng viên 

tham gia 

giảng dạy 

môn học. 

 

1. Ths. Nguyễn Duy Tiến, trường Đại học Y tế Công cộng 

1. Ths. Phạm Quốc Thành, trường Đại học Y tế Công cộng 

1. Ths. Phan Văn Cần, trường Đại học Y tế Công cộng 

1. Ths. Mai Văn Thủy, trường Đại học Y tế Công cộng 

1. Ths. Triệu Quốc Vinh, trường Đại học Y tế Công cộng 

Các tài liệu 

học tập/tham 

khảo 

Tài liệu phải đọc:  

 

Một số trang Web hữu ích: 

-  

Lưu ý: đối với tài liệu phải đọc: ghi tối đa từ 3 tài liệu, đối với tài liệu nên đọc: 

ghi tối đa 5 tài liệu. Các tài liệu xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt ghi trước, 

tiếng Anh ghi sau. Nếu là các bài báo cần cập nhật trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Viết theo đúng hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ/tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Phƣơng pháp 

giảng dạy 

1. Thuyết trình và thảo luận toàn bộ lớp.  

2. Thực hành trên máy tính theo nhóm.  

3. Sử dụng eLearning để nộp bài, chia sẻ tài liệu và thảo luận/trả lời các câu 

hỏi cần thiết. 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

 

Điểm thi kết 

Điều kiện đƣợc thi kết thúc học phần.  

- Học viên tham gia >80% tổng số tiết của môn học 

Đánh giá quá trình (tỷ lệ %)                              

1. KT1- Bài kiểm tra cá nhân (15%)  



 

thúc học phần 

được ký hiệu: 

THI; 

Điểm trung 

bình môn học 

được ký hiệu: 

TBM] 

2. KT2 - Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

3. KT3 - Bài kiểm tra cá nhân (15%)  

 

Đánh giá kết thúc học phần (tỷ lệ %)                

(Nếu hình thức đánh giá kết thúc học phần là trắc nghiệm, cần nêu rõ là hình thức 

thi trên giấy hay máy tính) 

3. THI (60%) bảo vệ bài tập thực hành 

Điểm môn học là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10  

Công thức tính điểm Trung bình môn học:  

TBM=KT1*0.15 + KT2*0.15+ KT3*0.15+ THI*0.55 

● Nguyên tắc đánh giá/chấm điểm xem trong phụ lục 1.  

● Các tiêu chí cho điểm (rubrics) xem trong phụ lục 2.  

Lưu ý: Mỗi môn học phải có tối thiểu một bài kiểm tra/đánh giá cá nhân 

Điều phối môn học: 

Họ và tên: Ths. Nguyễn Duy Tiến 
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 i động: 0975 608 091                                                                                     
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