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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để nghiên cứu hành vi của các cá

nhân, các doanh nghiệp và chính phủ trong điều kiện tài nguyên là khan hiếm. Từ

đó giúp lý giải và lượng hóa mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, đồng thời giúp



xây dựng cách thức ra quyết định sản xuất và tiêu dùng một cách tối ưu nhất cho

các chủ thể trong nền kinh tế.

3. CHUẨN ĐẦU RA  CỦA HỌC PHẦN

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm

3.1.1 Về kiến thức

Học phần Kinh tế vi mô trang bị cho sinh viên:

- CLO1: Những kiến thức cơ bản về kinh tế học vi mô và hành vi và cách thức ra
quyết định của các chủ thể trong nền kinh tế;

- CLO2: Những kiến thức cơ bản về cung cầu, cân bằng thị trường, hành vi người
sản xuất, hành vi người tiêu dùng, những thất bại của thị trường, thị trường các yếu
tố đầu vào của quá trình sản xuất;

- CLO3: Những kiến thức cơ bản về các chính sách thuế, trợ cấp đối với phía sản
xuất và tiêu dùng;

- CLO4: Cơ hội gắn lý thuyết với thực tiễn trong việc lý giải các hiện tượng xã hội
như cung, cầu, cân bằng thị trường, trần giá, sàn giá…..

3.1.2. Về kỹ năng

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có:

- CLO5: Kỹ năng phân tích lợi ích-chi phí

- CLO6: Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề

- CLO7: Kỹ năng làm việc nhóm

- CLO8: Kỹ năng thuyết trình.

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thái độ:



- CLO9: Làm việc nghiêm túc, tư duy linh hoạt, sáng tạo, tích cực vận dụng khoa
học kinh tế trong tiêu dùng cũng như trong sản xuất kinh doanh

- CLO10: Kiên nhẫn trong học tập, có trách nhiệm với việc học tập

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo

CĐR
của
Học
phần

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10

CLO1 X X

CLO2 X X

CLO3 X X

CLO4 X X

CLO5 X

CLO6 X X

CLO7 X X



CLO8 X

CLO9 X X X

CLO10 X X

Học
phần

3 5 5 4 5 3 4
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5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY



5.1. Nội dung học phần

Buổi Nội dung
(có thể cụ

thể đến
mục cấp 2)

Phân bổ thời gian Đóng góp
vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu
luận,

bài tập
lớn,

thực tế

(3)

Tự học,
chuẩn
bị có

hướng
dẫn (4)

Lý thuyết

(thuyết
giảng)

(1)

Thực
hành,
thảo
luận

(2)

1 Chương 1:
Giới thiệu
chung

3 0 0 90 1,5,6

2 Chương 2:
Cung và
Cầu

2 1 1.5 60.5 2,3,4,7,8

3 Chương 2:
Cung và
Cầu (tiếp)

2 1 1.5 60.5 2,3,4,7,8

4 Chương 2:
Cung và
Cầu

2 1 1.5 60.5 2,3,4,7,8



5 Chương 3:
Hệ số co
giãn

2 1 2.5 60.5 2,3,4,7,8

6 Chương 4:
Lý thuyết
hành vi
người tiêu
dùng

2 1 1.5 60.5 2,3,4,6,7,8

7 Chương 4:
Lý thuyết
hành vi
người tiêu
dùng (tiếp)

2 1 2.5 60.5 2,3,4,6,7,8

8 Chương 5:
Lý thuyết
hành vi
người sản
xuất

2 1 0 60.5 2,3,4,6,7,8

9 Chương 5:
Lý thuyết
hành vi
người sản
xuất (tiếp)

3 0 1 90 2,3,4,6,7,8

10 Thi giữa
kỳ

0 3 2 1.5 1,2,3,4,6,9,1
0



11 Chương 6:
Cạnh
tranh và
độc quyền

2 1 2 60.5 2,4,7,8

12 Chương 6:
Cạnh
tranh và
độc quyền
(tiếp)

2 1 2 60.5 2,4,7,8

13 Chương 6:
Cạnh
tranh và
độc quyền
(tiếp)

2 1 1 60.5 2,4,7,8

14 Chương 7:
Thị trường
sức lao
động

2 1 2 60.5 2,4,7,8

15 Chương 8:
Sự trục
trặc của thị
trường và
vai trò của
chính phủ

2 1 1.5 60.5 2,4,7,8



Tổng cộng (giờ) 30 15 22.5 907.5

5.2. Kế hoạch giảng dạy

Buổi Hoạt động dạy
và học

Số
giờ

Nội dung chính Đóng góp
vào CLO

1 Lý thuyết 3 1. Định nghĩa Kinh tế học,
Kinh tế học vi mô và Kinh tế
học vĩ mô

2. Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu của Kinh tế học Vi
mô

3. Những vấn đề kinh tế cơ
bản

4. Lựa chọn kinh tế tối ưu

1,5,6

Thực hành,
thảo luận

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn[i]

90 Đọc nội dung chương 1
trong giáo trình (tr11-32).

Làm bài tập chương I trong
tài liệu tham khảo bắt buộc
(tr8-10 và tr36-48)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài



2 Lý thuyết 2 1. Cầu – Lý thuyết về hành vi
của người tiêu dùng

1.1 Khái niệm cầu

1.2 Luật cầu

1.3 Các công cụ biểu diễn cầu

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới
cầu

1.5 Phân biệt sự di chuyển và
dịch chuyển của đường cầu

2,3,4,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Viết phương trình cầu

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 2
trong giáo trình (tr33-45).

Làm bài tập chương II trong
tài liệu tham khảo bắt buộc
(tr11-13; tr49-62 và
tr156-165)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài



3 Lý thuyết 2 2. Cung – Lý thuyết về hành vi
của người sản xuất

2.1 Khái niệm cung

2.2 Luật cung

2.3 Các công cụ biểu diễn cung

2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới
cung

2.5 Phân biệt sự di chuyển và
dịch chuyển của đường cung

3. Cân bằng cung cầu thị
trường

3.1 Cân bằng thị trường

3.2 Trạng thái dư thừa và
thiếu hụt

3.3 Kiểm soát giá

2,3,4,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Viết phương trình cung, tìm
cân bằng cung cầu

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 2
trong giáo trình (tr45-69)

Làm bài tập chương II trong
tài liệu tham khảo bắt buộc
(tr11-13; tr49-62 và
tr156-165)



Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

4 Lý thuyết 2 Ảnh hưởng của chính sách
thuế tới giá và lượng cân
bằng

2,3,4,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Làm bài tập và thảo luận

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 2
trong giáo trình (tr45-69)

Làm bài tập chương II trong
tài liệu tham khảo bắt buộc
(tr11-13; tr49-62 và
tr156-165)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

5 Lý thuyết 2 1. Co giãn của cầu theo giá

2. Co giãn của cầu theo giá cả
hàng hóa khác (co giãn chéo)

3. Co giãn của cầu theo thu
nhập

4. Co giãn của cung

2,3,4,7,8



Thực hành,
thảo luận

1 Bài tập tính co giãn của cầu
và cung

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 3
trong giáo trình (tr70-81)

Làm bài tập chương III
trong tài liệu tham khảo bắt
buộc (tr14-16; tr63-76 và
tr166-169)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

6 Lý thuyết 2 1. Lý thuyết về lợi ích của
người tiêu dùng

2. Quy luật ích lợi cận biên
giảm dần

2,3,4,6,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận quy luật ích lợi
cận biên giảm dần trong
thực tế cuộc sống

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 6 trong
giáo trình (tr116-145).

Làm bài tập chương IV
trong tài liệu tham khảo bắt
buộc (tr17-20; tr77-90 và
tr170-178)



Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

7 Lý thuyết 2 3. Lựa chọn tối ưu của người
tiêu dùng

3.1 Sở thích của người tiêu
dùng

3.2 Ngân sách của người tiêu
dùng

3.3 Kết hợp tiêu dùng hàng
hóa tối ưu

4.  Tác động của sự thay đổi
thu nhập và giá hàng hoá

2,3,4,6,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Tìm điểm kết hợp hàng hóa
tối ưu

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 6 trong
giáo trình (tr116-145).

Làm bài tập chương IV
trong tài liệu tham khảo bắt
buộc (tr17-20; tr77-90 và
tr170-178)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài



8 Lý thuyết 2 1. Lý thuyết về sản xuất

1.1 Hàm sản xuất

1.2 Sản xuất với một đầu vào
biến đổi

2. Lý thuyết về chi phí

2.1 Chi phí cố định, chi phí
biến đổi, tổng chi phí

2.2 Chi phí bình quân, chi phí
cận biên

2.3 Chi phí kinh tế, chi phí
kế toán, chi phí chìm

2,3,4,6,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Dựa vào chi phí kinh tế và
chi phí kế toán để ra quyết
định

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 7 trong
giáo trình (tr146-183)

Làm bài tập chương V trong
tài liệu tham khảo bắt buộc
(tr21-24; tr91-109 và
tr179-188)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

9 Lý thuyết 3 3. Lý thuyết về lợi nhuận 2,3,4,6,7,8



4. Tối đa hóa lợi nhuận

Thực hành,
thảo luận

0 Mục tiêu tối đa hóa lợi
nhuận và tối đa hóa doanh
thu của doanh nghiệp

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

90 Đọc nội dung chương 7 trong
giáo trình (tr146-183)

Làm bài tập chương V trong
tài liệu tham khảo bắt buộc
(tr21-24; tr91-109 và
tr179-188)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

10 Lý thuyết 0 1,2,3,4,6,9,10

Thực hành,
thảo luận

3

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

1.5 Ôn tập từ chương 1 đến
chương 5 chuẩn bị cho bài
thi Giữa kỳ

Kiểm tra, đánh
giá

Kiểm tra giữa theo quy định ở mục
6, 7



11 Lý thuyết 2 1. Thị trường và phân loại thị
trường

2. Thị trường cạnh tranh hoàn
hảo

2.1 Khái niệm, đặc điểm

2.2 Đường cầu, đường doanh
thu cận biên của hãng CTHH

2.3 Giá, sản lượng và lợi
nhuận của hãng cạnh tranh
hoàn hảo

2.4 Điểm hòa vốn, điểm tiếp
tục sản xuất, điểm đóng cửa
sản xuất

2.5 Đường cung của doanh
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo

2.6 Thặng dư của người sản
xuất

2.7 Cân bằng dài hạn

2,4,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Tìm mức sản lượng tối đa
hóa lợi nhuận của hãng
CTHH

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 8 trong
giáo trình (tr184-229)

Làm bài tập chương VI
trong tài liệu tham khảo bắt



buộc (tr25-28; tr110-127 và
tr189-201)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

12 Lý thuyết 2 3. Thị trường độc quyền

3.1 Khái niệm

3.2 Nguyên nhân dẫn đến độc
quyền

3.3 Đường cầu, đường doanh
thu cận biên

3.4 Giá, sản lượng và lợi
nhuận của doanh nghiệp độc
quyền

3.5 Đường cung của doanh
nghiệp độc quyền

3.6 Sức mạnh thị trường

3.7 Một số biện pháp phân
biệt giá

2,4,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Tìm mức giá và sản lượng
tối đa hóa lợi nhuận của
hãng độc quyền



Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 8
trong giáo trình (tr184-229)

Làm bài tập chương VI
trong tài liệu tham khảo bắt
buộc (tr25-28; tr110-127 và
tr189-201)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

13 Lý thuyết 2 4. Thị trường cạnh tranh
không hoàn hảo

4.1 Thị trường cạnh tranh độc
quyền

4.2 Thị trường độc quyền
tập đoàn

2,4,7,8

Thực hành,
thảo luận

1 Tối đa hóa lợi nhuận hãng
cạnh tranh độc quyền

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 8
trong giáo trình (tr184-229)

Làm bài tập chương VI
trong tài liệu tham khảo bắt
buộc (tr25-28; tr110-127 và
tr189-201)



Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

14 Lý thuyết 2 1. Cung sức lao động

1.1 Khái niệm

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng
đến cung lao động

1.3 Đường cung lao động vòng
về phía sau

2. Cầu lao động

2.1 Khái niệm

2.2 Luật cầu sức lao động

2.3 Sản phẩm doanh thu cận
biên của lao động

2.4 Quyết định thuê mướn lao
động tối ưu của doanh nghiệp

3. Cân bằng thị trường sức
lao động trên thị trường
cạnh tranh

4. Cân bằng thị trường sức
lao động trên thị trường phi
cạnh tranh

2,4,7,8



Thực hành,
thảo luận

1 Mức tiền công hiện nay

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 9
trong giáo trình (tr230-252)

Làm bài tập chương VII
trong tài liệu tham khảo bắt
buộc (tr29-31; tr128-141)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

15 Lý thuyết 2 1. Sự trục trặc của thị trường

1.1 Cạnh tranh không hoàn
hảo

1.2 Ảnh hưởng ngoại ứng

1.3 Hàng hóa công cộng

1.4 Đảm bảo công bằng xã hội

1.5 Thông tin không cân xứng

2. Vai trò của chính phủ trong
nền kinh tế thị trường

2.1 Các chức năng kinh tế của
chính phủ

2.2 Các công cụ kinh tế chủ
yếu của chính phủ

2,4,7,8



2.3 Phương pháp điều tiết
kinh tế

Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận các ví dụ về thất
bại thị trường

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn

60.5 Đọc nội dung chương 10
trong giáo trình (tr253-279)

Làm bài tập chương VIII
trong tài liệu tham khảo bắt
buộc (tr32-34; tr142-154)

Kiểm tra, đánh
giá

Cho điểm sinh viên lên làm bài tập
hoặc phát biểu xây dựng bài

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.

- Hoàn thành các bài tập được giao.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.

- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ theo đúng lịch thi của Nhà trường

6.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Theo quy chế đào tạo hiện hành

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.



7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức Nội dung đánh giá Tiêu chí đánh
giá

CLO Trọng
số

Đánh giá
quá trình

Chuyên
cần

Điểm danh, trả lời câu
hỏi trên lớp

Số lần có mặt
trên lớp + tham
gia vào bài học

9,10

10%

Kiểm tra
thường
xuyên,
giữa kỳ

Bài kiểm tra giữa kỳ: Từ
chương 1 đến hết chương
5

Kiểm tra tự luận
(35-45 phút)

1,2,3,4,
9, 10 30%

Đánh giá
tổng kết

Thi hết
học phần

Tất cả các chương đã
học

Bài kiểm tra
Trắc nghiệm lý
thuyết +bài tập
tự luận (50-60
phút)

1,2, 3,
4,5,6,

9,10

60%

Tổng: 100%



TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG


