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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN



Học phần này trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô và cách
áp dụng chúng trong thực tế. Để làm được điều này, trước hết học phần giúp cho
sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản trong kinh tế vĩ mô (sản lượng, thất nghiệp,
lạm phát, tỷ giá), sau đó là các mô hình kinh tế vĩ mô nền tảng nhằm giúp sinh viên
có thể áp dụng, phân tích các cú sốc vĩ mô trong nền kinh tế và các chính sách đối
phó của chính phủ trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn.

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 vĩ mô trang bị cho sinh viên:

- CLO1: Nhớ và hiểu các vấn đề cơ bản kinh tế vĩ mô như cách tính toán GDP, CPI,
thất nghiệp; các yếu tố quyết định sản lượng, thất nghiệp, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối
đoái của một nền kinh tế.

- CLO2: Hiểu và vận dụng được các mô hình kinh tế vĩ mô để giải thích các vấn đề
đang diễn ra trong nền kinh tế

- CLO3: Hiểu và phân tích được chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ được áp
dụng trong nền kinh tế

3.1.2. Về kỹ năng

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

- CLO4: Kỹ năng phân tích dựa trên mô hình

- CLO5: Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề



- CLO6: Kỹ năng làm việc nhóm

- CLO7: 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:

- CLO8: Làm việc nghiêm túc, tư duy linh hoạt, sáng tạo, tích cực chủ động tìm hiểu
các vấn đề của nền kinh tế

- CLO9: Kiên nhẫn trong học tập, cẩn thận khi đánh giá một vấn đề

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

PGS, TS Hoàng Xuân Bình (chủ biên), 2015, Giáo trình Kinh tế vĩ mô cơ bản, NXB
Khoa học và Kỹ thuật.

4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc

PGS, TS Hoàng Xuân Bình (chủ biên), 2020, Bài tập Kinh tế vĩ mô cơ bản và nâng
cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật.



4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn

1. N.Gregrogy Mankiw, 2004, Principles of Economics, International Student
Edition, Third edition, Thormson.

2. D.Begg, S.Fisher & R.Dorchbusch, 1991, Economics, Third edition, McGraw-Hill
Book Company.

3. Arthus O’Sullivan, Steven M. Sheffrin & Stephen J.Perez,  2012, Economics:
Principles, Applications, and Tools, Seventh Edition, Printice Hall.

4. Paul Krugman & Robin Wells, 2006, Macroeconomics, Second Edition, Worth
Publisher.

4.4. Website

http://www.gso.gov.vn/

https://sbv.gov.vn/

https://data.worldbank.org/

https://www.imf.org/en/Data

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

Tự học,
chuẩn
bị có

http://www.gso.gov.vn/
https://sbv.gov.vn/
https://data.worldbank.org/
https://www.imf.org/en/Data


lớn,
thực tế

(3)

hướng
dẫn (4)Lý thuyết

(thuyết
giảng)

(1)

Thực
hành,
thảo
luận

(2)

1 Chương 1:
Giới thiệu
về kinh tế
vĩ mô và
các biến số
vĩ mô cơ
bản

3 0 0 6 1,8

2 Chương 1:
Giới thiệu
về kinh tế
vĩ mô và
các biến số
vĩ mô cơ
bản (tiếp)

1 2 1 3 1,8

3 Chương 2:
Tổng cầu
và chính
sách tài
khóa

2 1 1 4.5 2,3,4

4 Chương 2:
Tổng cầu
và chính

2 1 2 4.5 2,3,4,6



sách tài
khóa (tiếp)

5 Chương 3:
Tiền tệ và
chính sách
tiền tệ

3 0 1 6 2,3,4,6

6 Chương 3:
Tiền tệ và
chính sách
tiền tệ
(tiếp)

1 2 2 3 2,3,4,6

7 Chương 4:
Tổng cầu
và tổng
cung

3 0 2.5 6 2,3,4,5,6,
7

8 Chương 5:
Tổng cầu
và tổng
cung (tiếp)

2 1 2 4.5 2,3,4,5,6,
7

9 Kiểm tra
giữa kỳ

0 3 0 1.5 1,2,3,4,8,
9



10 Chương 5:
Thất
nghiệp

3 0 2.5 6 1,4

11 Chương 6:
Lạm phát

3 0 1 6 1,4

12 Chương 7:
Tăng
trưởng
kinh tế

2 1 2 4.5 2,4,5,6

13 Chương 8:
Tiết kiệm
đầu tư và
hệ thống tài
chính

2 1 2.5 4.5 2,4,5,6

14 Chương 9:
Kinh tế vĩ
mô trong
nền kinh tế
mở

2 1 2 4.5 2,4,5,6,8

15 Chương 9:
Kinh tế vĩ
mô trong
nền kinh tế
mở (tiếp)

1 2 1 3 2,4,5,6,8



Tổng cộng (giờ) 30 15 22.5 67.5

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. Tổng quan về kinh tế vĩ
mô

2. Tổng sản phẩm quốc dân
(GDP)

1,8

Thực hành,
thảo luận

0

Tiểu luận, bài
tập lớn

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng
dẫn[ii]

6 Đọc giáo trình chương 1
chương 2 (tr 7 – 43)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 1 (tr 7
– 30)



Kiểm tra, đánh
giá[iii]

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

2 Lý thuyết 1 3. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 1,8

Thực hành,
thảo luận

2 Thảo luận về chủ đề GDP và
CPI

Tiểu luận, bài
tập lớn

1 Tính toán CPI

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

3 Đọc giáo trình chương 2 (tr
44 – 59)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 1 (tr 7
– 30)

Kiểm tra, đánh
giá

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

3 Lý thuyết 2 1.Tổng cầu trong nền kinh tế
giản đơn

2. Tổng cầu trong nền kinh
tế đóng

3. Tổng cầu trong nền kinh
tế mở

2,3,4



Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận về các thành phần
của tổng cầu

Tiểu luận, bài
tập lớn

1 Xác định hàm tổng chi tiêu
(tổng cầu)

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

4.5 Đọc giáo trình chương 3 (tr
60 – 92)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 2 (tr
31 – 42)

Kiểm tra, đánh
giá

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

4 Lý thuyết 2 4. Chính sách tài khóa

5. Thâm hụt ngân sách và
các cách bù đắp

2,3,4,6

Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận về chủ đề chính
sách tài khóa tương ứng với
từng chu kỳ kinh tế

Tiểu luận, bài
tập lớn

2 Phân tích tác động của chính
sách tài khóa trong mô hình
tổng chi tiêu



Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

4.5 Đọc giáo trình chương 3 (tr
60 – 92)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 2 (tr
31 – 42)

Kiểm tra, đánh
giá

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

5 Lý thuyết 3 1. Tổng quan về tiền

2. Cung tiền

3. Lý thuyết ưa thích thanh
khoản và cầu tiền

2,3,4,6

Thực hành,
thảo luận

0

Tiểu luận, bài
tập lớn

1 Làm bài tập về mô hình cung
tiền

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6 Đọc giáo trình chương 4 (tr
93 – 125)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 4 (tr
62 – 77)



Kiểm tra, đánh
giá

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

6 Lý thuyết 1 4. Thị trường tiền tệ và lãi
suất

5. Chính sách tiền tệ

2,3,4,6

Thực hành,
thảo luận

2 Thảo luận về chính sách tiền
tệ của Việt Nam

Tiểu luận, bài
tập lớn

2 Phân tích tác động của các
cú sốc tài chính tới thị
trường tiền tệ

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

3 Đọc giáo trình chương 4 (tr
93 – 125)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 4 (tr
62 – 77)

Kiểm tra, đánh
giá

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

7 Lý thuyết 3 1. Đặc điểm của biến động
trong nền kinh tế

2. Mô hình tổng cầu, tổng
cung

2,3,4,5,6,7



và các chính sách ổn định
của chính phủThực hành,

thảo luận
0

Tiểu luận, bài
tập lớn

2.5 Xác định các yếu tố tiêu biểu
tác động tới tổng cầu, tổng
cung

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6 Đọc giáo trình chương 5 (tr
126 – 154)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 8 (tr
121 – 132)

Kiểm tra, đánh
giá

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

8 Lý thuyết 2 3. Giải thích những biến
động trong nền kinh tế, sự tự
điều chỉnh của nền kinh tế

2,3,4,5,6,7

Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận về các chính sách
ổn định của chính phủ

Tiểu luận, bài
tập lớn

2 Phân tích tác động của các
cú sốc tới nền kinh tế thông
qua mô hình AD - AS



Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

4.5 Đọc giáo trình chương 5 (tr
126 – 154)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 8 (tr
121 – 132)

Kiểm tra, đánh
giá

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

9 Lý thuyết 0 1,2,3,4,8,9

Thực hành,
thảo luận

3 Kiểm tra giữa kỳ

Tiểu luận, bài
tập lớn

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

1.5 Ôn tập Kiến thức từ chương
1 đến chương 4

Kiểm tra, đánh
giá

Hình thức: trắc nghiệm hoặc kết
hợp trắc nghiệm và tự luận

10 Lý thuyết 3 1. Khái niệm và cách thức đo
lường

1,4



2. Thất nghiệp tự nhiên

3. Thất nghiệp chu kỳ

4. Ảnh hưởng của thất
nghiệp tới nền kinh tế

Thực hành,
thảo luận

0

Tiểu luận, bài
tập lớn

2.5 Đánh giá thực trạng thất
nghiệp tại Việt Nam

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6 Đọc giáo trình chương 6 (tr
155 – 189)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 9 (tr
133 – 146)

Kiểm tra, đánh
giá

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

11 Lý thuyết 3 1. Khái niệm và cách thức đo
lường

2. Nguyên nhân gây nên lạm
phát

3. Ảnh hưởng của lạm phát
tới nền kinh tế

4. Mối quan hệ giữa lạm
phát và thất nghiệp

1,4

Thực hành,
thảo luận

0



Tiểu luận, bài
tập lớn

1 Đo lường lạm phát

Xác định nguyên nhân lạm
phát trên thực tế của Việt
Nam

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6 Đọc giáo trình chương 6 (tr
155 – 189)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 9 (tr
133 – 146)

Kiểm tra, đánh
giá

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

12 Lý thuyết 2 1. Tổng quan về tăng trưởng

2. Các yếu tố quyết định tăng
trưởng trong dài hạn

3. Chính sách thúc đẩy tăng
trưởng

2,4,5,6

Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận về các nhân tố
thúc đẩy tăng trưởng ở Việt
Nam

Tiểu luận, bài
tập lớn

2 Đánh giá các chính sách tăng
trưởng của Việt Nam



Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

4.5 Đọc giáo trình chương 7 (tr
190 – 222)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 10 (tr
147 – 173)

Kiểm tra, đánh
giá

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

13 Lý thuyết 2 1. Hệ thống tài chính trong
nền kinh tế thị trường.

2. Thị trường vốn vay

3. Các chính sách của chính
phủ trên thị trường vốn vay

2,4,5,6

Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận về hệ thống ngân
hàng ở Việt Nam

Tiểu luận, bài
tập lớn

2.5 Đánh giá sự phát triển của
thị trường vốn ở Việt Nam

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

4.5 Đọc giáo trình chương 8 (tr
223 – 265)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 11 (tr
174 – 184)



Kiểm tra, đánh
giá

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

14 Lý thuyết 2 1. Cán cân thanh toán

2. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa
và tỷ giá hối đoái thực tế

3. Thị trường ngoại hối

2,4,5,6,8

Thực hành,
thảo luận

1 Thảo luận về tỷ giá USD,
VND ở Việt Nam

Tiểu luận, bài
tập lớn

2 Xác định tỷ giá hối đoái thực
tế (chỉ số Big Mac)

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

4.5 Đọc giáo trình chương 9 (tr
266 – 304)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 12 (tr
185 – 200)

Kiểm tra, đánh
giá

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

15 Lý thuyết 1 4. Hệ thống tỷ giá hối đoái 2,4,5,6,8



5. Thay đổi của tỷ giá hối
đoái tác động ra sao tới nền
kinh tế

Thực hành,
thảo luận

2 Thảo luận tác động của tỷ
giá tới nền kinh tế Việt Nam

Tiểu luận, bài
tập lớn

1 Phân biệt các hệ thống tỷ giá

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

3 Đọc giáo trình chương 9 (tr
266 – 304)

Làm bài tập tài liệu tham
khảo bắt buộc chương 12 (tr
185 – 200)

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 75% 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[iv] Nội dung đánh giá[v] Tiêu chí đánh
giá[vi]

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

8,9

10%

Kiểm tra
giữa kỳ

Từ chương 1 đến hết
chương 4

Kiểm tra trắc
nghiệm hoặc
trắc nghiệm kết
hợp với tự luận
(45 – 60 phút)

1,2,3,4,8,
9 30%

Đánh giá
tổng kết

Thi hết
học phần

Tất cả các chương đã
học

Bài kiểm tra
Trắc nghiệm lý
thuyết kết hợp
tự luận (60 phút)

2,3,4,5,8,
9

60%

Tổng: 100%
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