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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM
Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017 )

1. Tên học phần: Địa lý Kinh tế Việt Nam
Mã học phần: 0101001998
2. Số tín chỉ: 2 (2,0,4)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 1
4. Phân bổ thời gian
- Lên lớp: 30 tiết (2 tiết lên lớp/tuần)
Lý thuyết: 24 tiết
Seminar/Bài tập/Thảo luận: 6 tiết
Kiểm tra: 1tiết;
Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài
- Tự học: (30 x 2) = 60 giờ
5. Điều kiện tiên quyết: Không
6. Mục tiêu của học phần
6.1 Về kiến thức
+ Sinh viên được trang bị những kiến thức về quy luật phân bố kinh tế theo vùng lãnh
thổ theo đặc điểm địa lý.
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lý luận tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội: các
khái niệm vùng kinh tế, phân bố kinh tế và quy hoạch vùng kinh tế.
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về thực trạng phân bố các nguồn tài nguyên, các
ngành kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam.
+ Có khả năng phân tích, đánh giá về thực trạng các vùng kinh tế chủ yếu của Việt Nam.
6.2. Về kỹ năng
+ Có kỹ năng tiếp cận nghiên cứu các vấn đề kinh tế theo các vùng lãnh thổ khác nhau.
+ Có kỹ năng tham gia và phối hợp với người khác trong những dự án nghiên cứu quy
hoạch phát triển kinh tế cấp vùng.
+ Có kỹ năng tổ chức, chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch phát triển cấp tiểu vùng.
6.3. Về thái độ
+ Giúp cho sinh viên có sự yêu thích ham mê đối với lĩnh vực phát triển kinh tế theo
vùng lãnh thổ, từ đó tạo ra cảm hứng nghiên cứu về các vấn đề trong lĩnh vực này.
+ Giúp cho sinh viên nhận thức sâu sắc về thực trạng tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội
của đất nước và từ đó sẽ có thái độ đúng đắn trong tư duy về những vấn đề khai thác sử dụng
tài nguyên một cách tiết kiệm hiệu quả nhất nhằm phát triển kinh tế.
+ Từ niềm say mê đối với nghề nghiệp, sinh viên sẽ có sự biết ơn sâu sắc các thầy cô
giáo và Nhà trường đã truyển đạt cho những kiến thức quý giá đó.
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6.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có năng lực phát hiện các vấn đề cần giải quyết và thu thập, tổng hợp, xử lý, phân
tích thông tin về các vấn đề đó trong lĩnh vực quy hoạch phát triển vùng để chủ động đề ra các
giải pháp cần thiết.
+ Có khả năng tự định hướng, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau trong lĩnh
vực phát triển kinh tế theo vùng lãnh thổ.
+ Có tinh thần trách nhiệm và tính chủ động sáng tạo trong công tác.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của lý luận về tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã
hội nói chung, tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội của nước Việt Nam nói riêng. Môn học trình
bày những khái niệm vùng kinh tế, phân vùng kinh tế dựa theo chuyên môn hóa kinh tế. Môn
học giới thiệu vai trò, vị trí của từng ngành kinh tế trong tổng thể nền kinh tế, giới thiệu sự
phân bố cụ thể của các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ của
Việt Nam, từ đó sinh viên có thể áp dụng vào thực tế trong quy hoạch, lựa chọn vùng (địa
điểm) cụ thể cho đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế. Môn học giúp cho sinh viên
hiểu được vị trí của Việt Nam trong tổng thể kinh tế thế giới, ảnh hưởng của vị trí địa lý đối
với sự phát triển kinh tế. Môn học giới thiệu các nguồn lực phát triển chủ yếu và cách sử dụng
các nguồn lực đó để phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Và phần cuối cùng, môn học giới
thiệu cụ thể về 8 vùng kinh tế của Việt Nam, bao gồm các nội dung về: Vị trí địa lý, điều kiện
tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội,
khung lãnh thổ, những thuận lợi - khó khăn và định hướng phát triển của vùng.

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 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.
- Tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra, 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
+ Tài liệu học tập chính
[1] Lê Thông (2013), Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học sư
phạm, Hà Nội.
+ Tài liệu tham khảo
[2] Giáo trình Địa lý kinh tế xã hội đại cương, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội, 2013
[3] Ngô Doãn Vịnh, (2003), Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã
hội ở Việt nam - học hỏi và sáng tạo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[4] Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hằng, Trần Thu Phương (2010), Giáo trình Phân
vùng Kinh tế, Đại học Thái Nguyên, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
[5] website Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/
[6] website Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn http://www.agroviet.gov.vn/
[7] website Bộ Tài nguyên và Môi trường http://www.monre.gov.vn/
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10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
10.1. Tiêu chí đánh giá:
STT
Điểm thành phần
1

Điểm đánh giá giảng viên

2

Điểm kiểm tra định kỳ
Thi kết thúc học phần

4

Quy định
Đánh giá nhận
thức, thái độ thảo
luận, chuyên cần,
làm bài tập ở nhà.
0 2 bài kiểm tra
viết 1 tiết trên lớp.
+ 01 bài thi

Trọng số

Ghi chú

10%

30%
Thi: tự luận
Thời gian thi
60’

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: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần
Thực hành
Kiểm
LÝ
(Bài tập/
CHƯƠNG
TÊN CHƯƠNG
THUYẾT
tra
Thảo
luận)
(tiết)
(tiết)
(tiết)
Chương 1: Việt Nam trong tổng thể kinh
1
2
2
3
4
5
6
7
8

tế thế giới
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tổ
chức lãnh thổ kinh tế - xã hội
Chương 3: Các nguồn lực phát triển kinh
tế Việt Nam
Chương 4: Tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất
Nông - lâm - ngư nghiệp Việt Nam
Chương 5: Tổ chức lãnh thổ ngành sản
xuất Công nghiệp Việt Nam
Chương 6: Tổ chức lãnh thổ ngành dịch
vụ Việt Nam
Chương 7: Tổ chức lãnh thổ các vùng
kinh tế Việt Nam
Thảo luận, kiểm tra

Tổng cộng: 30 tiết

3

1

3

1

3
2
3

1

8

24

3

1

1

1

4

2

13. Hình thức và nội dung từng tuần

Hình thức tổ
chức dạy học
(HTTCDH)

Thời
gian
(tiết)

Nội dung

Yêu cầu SV chuẩn bị
và địa chỉ tư liệu

Ghi
chú

Nội dung 1 (Tuần 1): Chương 1: Việt Nam trong tổng thể kinh tế thế giới
Chương 1: Việt Nam trong
tổng thể kinh tế thế giới
Trả lời câu hỏi:
1.1. Tổng thể kinh tế thế giới
Về mặt địa lý, kéo theo
ngày nay
là về mặt kinh tế, Việt
1.2. Các tổ chức quốc tế và
Nam có thể tách rời
khu vực có sự tham gia của
phần còn lại của thế
Việt Nam
giới hay không?
Lý thuyết
1.3. Đối tượng, phương pháp
2
Trả lời câu hỏi:
và nội dung nghiên cứu của
Bạn hiểu gì về tổ chức
môn Địa lý kinh tế
ASEAN?
Thảo luận Chương 1:
TL [1]: tr 4-12
Những điểm mạnh và điểm
TL [2]: tr 5-15
yếu của vị trí địa lý Việt Nam
trong phát triển kinh tế đối
ngoại.
Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 2 (Tuần 2): Chương 2: những vấn đề cơ bản về tổ chức lãnh thổ kinh tế
Chương 2: những vấn đề cơ
Đọc trước tài liệu chỉ
bản về tổ chức lãnh thổ kinh
định trong phần “Tài
tế
liệu đọc, tham khảo”
2.1. Tổ chức lãnh thổ kinh tế Lý thuyết
2
TL [1]: tr 13-22
xã hội
TL [2]: tr 16-25
2.2. Vùng kinh tế
TL [3]: tr 7-11
2.3. Phân vùng kinh tế
TL [4]: tr 22-34
Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 3 (Tuần 3): Chương 2 tiếp theo

Lý thuyết

2.4. Quy hoạch vùng kinh tế
Thảo luận Chương 2

Kiểm tra –
Đánh giá
4

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 22-28
TL [2]: tr 25-28
TL [3]: tr 11-16
TL [4]: tr 34-38

Nội dung (Tuần 4): Chương 3: Các nguồn lực phát triển kinh tế Việt Nam

Lý thuyết

Chương 3: Các nguồn lực
phát triển kinh tế Việt Nam
3.1. Khái quát chung về các
nguồn lực phát triển kinh tế
Việt Nam
3.2. Nguồn tài nguyên thiên
nhiên và điều kiện tự nhiên
của Việt Nam

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 29-37
TL [2]: tr 28-38

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 31-96
TL [2]: tr 38-47

Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 5 (Tuần 5): Chương 3 tiếp theo

Lý thuyết

3.3. Nguồn tài nguyên nhân
văn
Thảo luận

Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 6 (Tuần 6): Chương 4: Tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất nông - lâm - ngư
nghiệp Việt Nam
Chương 4: Tổ chức lãnh thổ
ngành sản xuất nông - lâm Đọc trước tài liệu chỉ
ngư nghiệp Việt Nam
định trong phần “Tài
4.1. Khái quát chung về ngành
liệu đọc, tham khảo”
Lý thuyết
sản xuất nông - lâm- ngư
2
TL [1]: tr 183-220
nghiệp
TL [2]: tr 50-60
4.2. Tình hình phân bổ và
TL [4]: tr 49-66
phát triển sản xuất nông – lâm
– ngư nghiệp
Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 7 (Tuần 7): Chương 4 tiếp theo
Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
4.2. Tình hình phân bổ và
liệu đọc, tham khảo”
phát triển sản xuất nông – lâm
Lý thuyết
2
TL [1]: tr 220-231
– ngư nghiệp (tiếp theo)
TL [2]: tr 60-64
Thảo luận
TL [4]: tr 66-71
TL [5], [6], [7]
Kiểm tra –
Đánh giá
5

Nội dung 8 (Tuần 8):
Chương 5: Tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam
Chương 5: Tổ chức lãnh thổ
Đọc trước tài liệu chỉ
ngành sản xuất công nghiệp
định trong phần “Tài
Việt Nam
5.1. Vai trò, đặc điểm của
liệu đọc, tham khảo”
Lý thuyết
2
ngành sản xuất công nghiệp
TL [1]: tr 113-183
5.2. Tình hình phân bố và
TL [2]: tr 64-84
phát triển công nghiệp Việt
nam
Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 9 (Tuần 9): Tổ chức lãnh thổ ngành dịch vụ Việt Nam

Lý thuyết

Chương 6: Tổ chức lãnh thổ
ngành dịch vụ Việt Nam
6.1. Khái quát chung về ngành
dịch vụ
6.2. Tình hình phân bố và
phát triển một số ngành dịch
vụ

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 231-241
TL [2]: tr 85-100

Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 10 ( Tuần 10): Chương 6 tiếp theo

Lý thuyết

6.2. Tình hình phân bố và
phát triển một số ngành dịch
vụ (tiếp theo)
Thảo luận

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 241-316
TL [2]: tr 100-120

Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 11 (Tuần 11): Chương 7: Tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế Việt Nam

Lý thuyết

Chương 7: Tổ chức lãnh thổ
các vùng kinh tế Việt Nam
7.1. Vùng Đông Bắc
7.2. Vùng Tây Bắc
7.3. Vùng Đồng bằng Sông
Hồng

Kiểm tra –
Đánh giá
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2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 327-380

Nội dung 12 (Tuần 12): Chương 7 tiếp theo
Lý thuyết

7.4. Vùng Bắc Trung bộ
7.5. Vùng duyên hải Nam
Trung bộ
7.6. Vùng Tây Nguyên

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 380-439

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 439-476

2

Đọc trước tài liệu chỉ
định trong phần “Tài
liệu đọc, tham khảo”
TL [1]: tr 476-492

Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 13 (Tuần 13): Chương 7 tiếp theo
Lý thuyết

7.7. Vùng Đông Nam bộ
7.8. Vùng đồng bằng sông
Cửu Long

Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 14 (Tuần 14): Chương 7 tiếp theo
Lý thuyết

7.9. Vùng kinh tế trọng điểm
ở Việt Nam

Kiểm tra –
Đánh giá
Nội dung 15 (Tuần 15): Thảo luận về kiểm tra
Lý thuyết

Thảo luận

1

Kiểm tra –
Đánh giá

Kiểm tra

1

Tổng
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TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

(Đã ký)

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phạm Thị Ánh Nguyệt
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