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Ngành đào tạo: Kinh tế
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1. Tên học phần: Chiến lược phát triển KT-XH
2. Số tín chỉ: 2 (2, 0, 4)
3. Trình độ: Cho sinh viên đại học năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian
- Lên lớp:
30 tiết (2 tiết lên lớp / tuần )
+ Giảng lý thuyết: 23 tiết.
+ Seminar/Bài tập/Thảo luận: 5 tiết
+ Số bài kiểm tra: 2 tiết
- Tự học:
(30x2) = 60 giờ
5. Điều kiện tiên quyết: Không
6. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa
học suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho việc tiếp cận các học phần có
liên quan đến nghiên cứu khoa học.
6.1 Về kiến thức
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững các vấn đề sau:
+ Người học nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược phát
triển kinh tế xã hội, các quan niệm về phát triển kinh tế xã hội.
+ Người học nắm được các kiến thức thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam
khi bước vào thực hiện chiến lược, bối cảnh trong nước và quốc tế những cơ hội và
thách thức trong thời kỳ chiến lược.
+ Người học nắm được hệ thống các quan điểm, mục tiêu của chiến lược
kinh tế - xã hội.
+ Nhận thức được tầm quan trọng của cơ cấu kinh tế trong việc thực hiện
chiến lược kinh tế - xã hội. Đưa ra sự lựa chọn cơ cấu kinh tế trong chiến lược, định
hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng kinh tế trong cơ cấu kinh tế
.+ Người học nắm được kiến thức về cơ chế quản lý kinh tế, các chính sách
biện pháp trong chiến lược kinh tế xã hội.
6.2 Về kỹ năng
+ Thông qua lý luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội và các chính
sách quản lý kinh tế liên hệ với thực tiễn nền kinh tế của Việt Nam.
+ Thông qua làm việc nhóm, người học có kỹ năng tự nghiên cứu độc lập và
tổ chức, phối hợp làm việc nhóm trong tìm kiếm tri thức, thông tin liên quan đến môn
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học, và tư duy phân tích giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình phát triển kinh tế
ở Việt Nam.
6.3 Về thái độ
+ Thông qua lý luận về chiến lược phát triển KTXH và các mối quan hệ với
các vấn đên kinh tế, xã hội liên hệ với thực tiễn nền kinh tế của Việt Nam.
+ Môn học sẽ khơi dậy niềm đam mê của người học với nghiên cứu chiến
lược, chính sách và các vấn đề phát triển kinh tế xã hội.
+ Tạo lập dần cho người học tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động giúp
người học chủ động với công việc.
+ Tạo cho người học ý thức được về vị trí và khả năng của đất nước, cũng
như khơi dậy truyền thống yêu nước, từ đó giúp người học vun đắp ý trí làm giàu
cho bản thân và cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
7. Mô tả các nội dung học phần
Kinh tế thị trường ngày càng chứng tỏ tính hiệu quả trong phân bổ nguồn lực
của nền kinh tế. Quan điểm bàn tay vô hình ủng hộ chủ trương để thị trường tự do
điều chỉnh nền kinh tế. Những cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới trong suốt
nhiều năm qua dã đòi hỏi phải có bàn tay của chính phủ để bổ sung cho thị trường
nhằm phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Các nhà kinh tế tuy tranh cãi nhiều nhưng
cũng đã thừa nhận phải có sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế bằng nhiều
công cụ khác nhau mà không thể nói tới chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội là bản kế hoạch phát triển dài hạn kinh tế
xã hội cho đất nước. Chiến lược sẽ định hướng cho sự phát triển kinh tế xã hội của
quốc gia phù hợp với trạng thái trình độ phát triển của nền kinh tế, điều kiện nguồn
lực, xu thế của thế giới cùng với cách thức để thực hiện thành công nó trong thời kỳ
chiến lược.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và
cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học
Thái Bình.
- Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp.
- Có đủ 2 bài kiểm tra định kỳ, dự thi kết thúc học phần
- Tự học: Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập thảo luận trước khi đến lớp theo
yêu cầu của giảng viên.
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
9. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính:
Tài liệu [1]: Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội (lưu hành nội bộ)
- Đại học Thái Bình – Hệ Đại học
- Tài liệu tham khảo:
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- Tài liệu [2]: Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội, NXB Thông tin và truyền thông.
- Tài liệu [3]: Ngô Thắng Lợi, Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại
học Kinh tế Quốc dân.
- Tài liệu [4]: Nguyễn Kế Tuấn, Kinh tế Việt Nam qua các năm từ 2004 – 2012,
NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
- Tài liệu [5]: Chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam
qua các giai đoạn phát triển của Việt Nam (2001 – 2010, 2011-2020).
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
10.1.Tiêu chí đánh giá:
Trọng
Ghi
STT
Điểm thành phần
Quy định
số
chú
Điểm thường xuyên,
- Số tiết dự học/Tổng số tiết
đánh giá nhận thức, thái
1
- Số bài tập đã làm/tổng số bài
10%
độ thảo luận, chuyên
tập được giao
cần, làm bài tập ở nhà.
2 bài kiểm tra viết 1 tiết trên
2 Điểm kiểm tra định kỳ
30%
lớp
4 Thi kết thúc học phần
Thi viết (60 phút)
60%
10.2.Cách tính điểm:
- Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.
- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.
11. Thang điểm: 10
12. Hình thức và nội dung từng tuần
Hình thức
Thời
tổ chức
Yêu cầu SV chuẩn bị
Ghi
Nội dung
gian
dạy học
và địa chỉ tư liệu
chú
(tiết)
(HTTCDH)
Nội dung 1 (Tuần 1):
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội
- Chuẩn bị và đọc trước:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận
+ Nội dung bài học
về chiến lược phát triển kinh tế
trong giáo trình chính.
xã hội
1.1 Lịch sử ra đời và thực tiễn áp
+ Đọc thêm nội dung
dụng chiến lược phát triển kinh
liên quan trong tài liệu
tế xã hội
tham khảo
Lý thuyết
2
1.1.1 Lịch sử ra đời chiến lược
+ Trả lời câu hỏi cuối
1.1.2 Kinh nghiệm của một số
chương 1
nước
TL[1] Chương 1
Đọc thêm
TL[3] Tr 5-24
TL[4] Tr 5 - 21
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Nội dung 2 (Tuần 2): Chương 1 tiếp theo
Chương 1: Một số vấn đề lý luận
- Chuẩn bị và đọc trước:
về chiến lược phát triển kinh tế
+ Nội dung bài học
xã hội
trong giáo trình chính.
1.2 Quan niệm về chiến lược
+ Đọc thêm nội dung
phát triển kinh tế xã hội
liên quan trong tài liệu
1.2.1 Khái niệm chiến lược kinh
tham khảo
Lý thuyết tế xã hội
2
+ Trả lời câu hỏi cuối
1.2.2 Các đặc điểm của chiến
chương 1
lược kinh tế xã hội
TL[1] Chương 1
1.2.3 Các bộ phận cấu thành
- Đọc thêm
chiến lược kinh tế xã hội
TL[3] Tr 29-79
1.2.4 Chức năng của chiến lược
TL[4] Tr 29 - 51
kinh tế xã hội
Nội dung 3 (Tuần 3): Chương 2: Thực trạng về kinh tế - xã hội, các nguồn lực và lợi
thế khi bước vào thực hiện chiến lược kinh tế xã hội
- Chuẩn bị và đọc trước:
Chương 2: Thực trạng về kinh
+ Nội dung bài học
tế - xã hội, các nguồn lực và lợi
trong giáo trình chính.
thế khi bước vào thực hiện
+ Đọc thêm nội dung
chiến lược kinh tế xã hội
2.1 Thực trạng về kinh tế xã hội
liên quan trong tài liệu
Việt nam khi bước vào thực hiện
tham khảo
Lý thuyết
2
hiến lược
+ Trả lời câu hỏi cuối
2.1.1 Tầm quan trọng của việc
chương 2
đánh giá thực trạng
TL[1] Chương 2
2.1.2 Thực trạng kinh tế xã hội
- Đọc thêm
của đất nước khi bước vào thực
TL[3] Tr 79-105
hiện chiến lược 1991 – 2000
TL [4] Tr 59 - 79
Nội dung 4 (Tuần 4): Chương 2 tiếp theo
Chương 2: Thực trạng về kinh
tế - xã hội, các nguồn lực và lợi
thế khi bước vào thực hiện
- Chuẩn bị và đọc trước:
chiến lược kinh tế xã hội
+ Nội dung bài học
2.2 Những lợi thế và các nguồn
trong giáo trình chính.
lực trong nước
+ Đọc thêm nội dung
2.2.1 Về vị trí địa lý
liên quan trong tài liệu
2.2.2 Nguồn nhân lực Việt Nam
Lý thuyết
2
tham khảo
2.2.3 Tài nguyên thiên nhiên
TL[1] Chương 2
2.2.4 Năng lực sản xuất của các
- Đọc thêm
ngành kinh tế đã được nâng cao
TL[3] Tr 119 - 131
TL [4] Tr 79 - 89
2.3 Bối cảnh quốc tế khi bước
vào thực hiện chiến lược
2.3.1 Xu thế hòa bình và hợp tác
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Nội dung 5 (Tuần 5): Chương 2: Chương 2 tiếp theo
Chương 2: Thực trạng về kinh
tế - xã hội, các nguồn lực và lợi
thế khi bước vào thực hiện
chiến lược kinh tế xã hội
2.3.2 Khoa học và công nghệ
2.3.3 Toàn cầu hóa kinh tế
Lý thuyết 2.3.4 Sự tác động của xu hướng
1
biến đổi môi trường và yêu cầu
phát triển bền vững
2.4 Bối cảnh trong nước và quốc
tế - những cơ hội và thách thức
chiến lược

Thảo luận

Thảo luận: Sự tác động của xu
hướng biến đổi môi trường
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- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong giáo trình chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
tham khảo
+ Trả lời câu hỏi cuối
chương 2
TL[1] Chương 2,
- Đọc thêm
TL[3] Tr 139 - 154
TL [4] Tr 104 120
Sinh viên chuẩn bị nội
dung thảo luận

Nội dung 6 (Tuần 6): Chương 3: Quan điểm mục tiêu trong chiến lược kinh tế xã hội
- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
Chương 3: Quan điểm mục
trong giáo trình chính.
tiêu trong chiến lược kinh tế xã
+ Đọc thêm nội dung
hội
liên quan trong tài liệu
3.1 Hệ thống các quan điểm của
tham khảo
Lý thuyết chiến lược kinh tế - xã hội
2
TL[1] Chương 3,
3.1.1 Vai trò của hệ thống các
Đọc thêm
quan điểm
TL[3] Tr 154 - 169, 173
3.1.2 Hệ thống các quan điểm
- 177
trong chiến lược kinh tế xã hội
TL [4] Tr 120 - 133, 136
Nội dung 7 (Tuần 7): Chương 3 tiếp theo

Lý thuyết

Chương 3: Quan điểm mục
tiêu trong chiến lược kinh tế xã
hội
3.2 Hệ thống các mục tiêu trong
chiên lược kinh tế xã hội
3.2.1 Những vấn đề chung về
mục tiêu
3.2.2 Mục tiêu tổng quát trong
chiến lược kinh tế xã hội
3.2.3 Mục tiêu cụ thể
3.3 Các phương án tăng trưởng
kinh tế Việt Nam cho những giai
đoạn tới
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- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong giáo trình chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
tham khảo
TL[1] Chương 3,
Đọc thêm
TL[3] Tr 169 – 173,
177 - 181
TL [4]
Tr 133 – 136, 139 - 141

Thảo luận

Kiểm tra –
Đánh giá

Nội dung 8 (Tuần 8): Thảo luận, kiểm tra
- Chuẩn bị, đọc trước:
+ Nội dung bài học
Thảo luận Các phương án tăng
trong giáo trình
trưởng kinh tế Việt Nam cho
+ Đọc thêm nội dung
1
những giai đoạn tới
liên quan trong tài liệu
tham khảo
Kiểm tra Những mục tiêu tổng
quát trong chiến lược kinh tế xã
hội của tỉnh và của thành
phố/huyện nơi SV đang sinh
sống

1

Sinh viên ôn tập kiến
thức đã học

Nội dung 9 (Tuần 9): Chương 4: Cơ cấu kinh tế trong chiến lược kinh tế xã hội
- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong giáo trình chính.
Chương 4: Cơ cấu kinh tế
+ Đọc thêm nội dung
trong chiến lược kinh tế xã hội
4.1 Một số vấn đề chung vè cơ
liên quan trong tài liệu
cấu kinh tế
tham khảo
Lý thuyết 4.1.1 Vai trò của cơ cấu kinh tế
+ Trả lời câu hỏi cuối
2
trong việc thực hiện chiến lược
chương 4
kinh tế xã hội
TL[1] Chương 4,
4.1.2 Bản chất của cơ cấu kinh tế
-Đọc thêm
quốc dân
TL[3] Tr 321 - 334
TL [4] Tr 237 240
Nội dung 10 (Tuần 10): Chương 4 ( tiếp theo)
Chương 4: Cơ cấu kinh tế
trong CLKTXH
4.2 Sự lựa chọn cơ cấu kinh tế
trong chiến lược
4.2.1 Căn cứ chung để lựa chọn
cơ cấu kinh tế trong chiến lược
4.2.2 Các phương tiện để thực
Lý thuyết
hiện cơ cấu kinh tế trong chiến
lược
4.3 Định hướng phát triến các
ngành, các lĩnh vực, các vùng
kinh tế trong cơ cấu kinh tế 2001
– 2015
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- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong giáo trình chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
tham khảo
+ Trả lời câu hỏi cuối
chương 5
TL [1] Chương 4
- Đọc thêm
TL[3] Tr 334 - 344
TL [4] Tr 254 - 268

Nội dung 11 (Tuần 11): Chương 4 (tiếp theo)

Lý thuyết

Thảo luận

Chương 4: Cơ cấu kinh tế
trong CLKTXH
4.3.1 Định hướng phát triển các
ngành
4.3.2 Định hướng phát triển các
vùng lãnh thổ
4.4 Định hướng phát triển các
ngành, các lĩnh vực, các vùng
kinh tế trong cơ cấu kinh tế 2016
- 2030
Thảo luận: Xu hướng phát triển
các vùng lãnh thổ

1

- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học trong
giáo trình chính.
+ Đọc thêm nội dung liên
quan trong tài liệu tham
khảo
+ Trả lời câu hỏi cuối
chương 4
TL[1] Chương 4, Đọc
thêm
TL[3] Tr 418 - 423
TL [4] Tr 333 371

1

Nội dung 12 (Tuần 12):
Chương 5: Cơ chế quản lý, các chính sách biện pháp trong chiến lược kinh tế xã hội
Chương 5: Cơ chế quản lý, các
chính sách biện pháp trong
chiến lược kinh tế xã hội
5.1 Cơ chế kinh tế và quản lý
Lý thuyết kinh tế
5.1.1 Cơ chế kinh tế
5.1.2 Cơ chế quản lý kinh tế
5.1.3 Quan hệ giữa cơ chế kinh
tế và cơ chế quản lý kinh tế
Nội dung 13 (Tuần 13): Chương 5 ( tiếp theo)
Chương 5: Cơ chế quản lý, các
chính sách biện pháp trong
chiến lược kinh tế xã hội
5.2 Đổi mới cơ chế quản lý kinh
tế trong chiến lược
5.2.1 Nội dung đổi mới cơ chế
quản lý kinh tế trong chiến lược
kinh tế xã hội ở Việt Nam
Lý thuyết 5.2.2 Nội dung đổi mới trong
chiến lược phát triển kinh tế xã
hội Việt Nam 2011-2020
5.3 Các chính sách và giải pháp
nhằm thực hiện chiến lược
5.3.1 Các chính sách và giải
pháp trong chiến lược 2000 –
2015
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2

2

Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong giáo trình chính.
+ Trả lời câu hỏi cuối
chương 5
TL[1] Chương 5, Đọc
thêm
TL[3] Tr 418 - 423

- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong giáo trình chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
tham khảo
+ Trả lời câu hỏi trắc
nghiệm
TL[1] Chương 5,
- Đọc thêm
TL[3] 380 - 386
TL [4] Tr 276 - 299

Nội dung 14 (Tuần 14): Chương 5 ( tiếp theo)
Chương 5: Cơ chế quản lý, các
chính sách biện pháp trong
chiến lược kinh tế xã hội
5.3.2 Các chính sách và giải
pháp trong chiến lược 20162020
5.3.3 Các chính sách và giải
Lý thuyết pháp trong chiến lược 20212030
5.4 Các bước xây dựng và tổ
chức thực hiện chiến lược
5.4.1 Các bước xây dựng chiến
lược kinh tế xã hội
5.4.2 Tổ chức thực hiện chiến
lược kinh tế xã hội
Thảo luận: Các bước xây dựng
Thảo luận
chiến lược kinh tế xã hội

1

- Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong giáo trình chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
tham khảo
+ Trả lời câu hỏi cuối
chương 5
TL[1] Chương 5, TL [3]
386 - 405
TL [4] Tr 299 - 321

1

Nội dung 15 (Tuần 15): Hệ thống ôn tập Kiểm tra
Thảo luận
Kiểm tra –
Đánh giá

Hệ thống ôn tập
Kiểm tra Tập trung vào các
chính sách và giải pháp trong
chiến lược kinh tế xã hội 20212030

Tổng

1

Sinh viên chuẩn bị các
câu hỏi để GV giải đáp

1

Hệ thống kiến thức,
kiểm tra kết thúc học
phần

30

Trưởng khoa
(Đã ký)

Trưởng bộ môn
(Đã ký)

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phạm Thị Ánh Nguyệt
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