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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

 
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

BẢN Đ  Đ   LÝ ( GEOGRAPHICAL MAP) 

 

   I. Thông tin về học phần  

o Mã học phần: QL01013 

o Học   : 3  

o T n ch : T n  s  t n ch    TC      thu  t     TC – Thực h nh     TC    

o T  học: 4  

o Giờ t n ch  đối với các hoạt động học tập: 

+ Học    thu  t tr n  ớp: 22 5 

+ Làm bài tập tr n  ớp: 0 

+ Thảo  uận tr n  ớp: 0 

+ Th c hành trong phòng th c tập thi t   : 7,5 

+ Th c tập th c t  ngoài trường: 0 

+ T  học: 60  

o Đơn vị phụ trách học phần:  

 Bộ môn: Trắc địa Bản đồ  

  hoa: Quản    đất đai 

o Là học phần: T  chọn 

o Học phần học trước: Không 

 

Đại cương □ Chuyên ngành □  

Bắt buộc 

□ 

T  chọn  
□ 

Cơ sở ngành   Chuyên ngành □ Chuyên sâu □ 

Bắt buộc  
□ 

T  chọn  
 

Bắt buộc 

□ 

T  chọn 

□ 

Bắt buộc 

 □ 

T  chọn 

 □ 

 

o Học phần học song hành:   

o Học phần ti n qu  t: Không 

o Ngôn ngữ giảng dạ : ti ng  nh   □   Ti ng Việt  
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II. Mục tiêu v  k t quả học tập mon  đợi   

* Mục tiêu:  

 - Về  i n thức: Học phần nh m gi p cho sinh vi n nắm bắt được các   u tố cơ bản về địa 

   học trái đất  các   u tố t  nhi n  inh t  xã hội của vùng  ãnh thổ  hi được thể hiện tr n bản đồ. 

Những vấn đề cơ bản đối với các   u tố địa    thể hiện. Sau  hi học xong môn học nà  sinh vi n 

có thể trình bà  và thể hiện các đối tượng t  nhi n  inh t  xã hội của vùng  ãnh thổ tr n bản đồ 

địa    phục vụ các mục đ ch trong th c tiễn.  

 - Về    n ng: Học xong phần    thu  t và th c hành môn Bản đồ địa     sinh vi n có thể 

bi t cách đọc  ph n t ch các đối tượng địa    chung tr n bản đồ  thi t     bi n tập và s  dụng bản 

đồ địa    trong th c tiễn sản xuất.  

- Về các mục ti u  hác (thái độ học tập): Sinh vi n phải có thái độ học tập nghi m t c  

tham gia các buổi th c hành đầ  đủ. 

* Kết quả học tập mong đợi của học phần: 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đ   của CTĐT theo mức độ sau:  

1.    n    n               n            n      n     

 

 

Mã học 

phần 

T n học 

phần 

 

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT  

 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 
CĐR6 

(CN1) 

CĐR7 

(CN2) 

CĐR8 

(CN3) 
CĐR9 

QL01013 Bản đồ địa    1 1 2 1 1 1 1 2 2 

 

 

Mã học 

phần 

T n học 

phần 

  

  

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT   

  

CĐR10 CĐR11 CĐR12 CĐR13 
CĐR14 

(CN1) 

CĐR15 

(CN2) 

CĐR16 

(CN3) 
CĐR17 CĐR18 

QL01013 Bản đồ địa    1 1 2 1 1 1 2 2 2 

 

 

 

Ký hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Ki n thức  

K1 
Hiểu được nội dung    ngh a của bản đồ địa     nắm được các nội 

dung về ph p chi u  t   ệ  hệ tọa độ  hi thành  ập bản đồ địa    
CĐR 3 

K2 

L  giải và vận dụng được  i n thức của các công nghệ mới trong 

đo đạc  x     số  iệu   iểm tra đánh giá chất  ượng sản phẩm công 

trình địa ch nh 

CĐR 8 

K  n ng  

K3 
S  dụng thành thạo các phầm mềm tin học chu  n ngành phục vụ 

thành lập bản đồ địa lý và công tác quản    và s  dụng đất. 
CĐR 9 
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K4 
Th c hiện thành thạo    n ng bi n tập  ti p bi n và thành  ập Bản 

đồ địa    
CĐR 12 

K5  

S  dụng thành thạo các  oại má  trắc địa  x     số  iệu đo đạc 

trong thành  ập bản đồ địa    phục vụ công tác quản    Nhà nước 

về đất đai. 

CĐR 16 

N ng   c t  chủ và trách nhiệm  

K6 
Có   thức      uật  tinh thần  trách nhiệm và nghi m t c trong 

học tập 
CĐR 17 

K7 T ch c c tham  hảo tài  iệu  th c hành để n ng cao trình độ CĐR 18 
 

 

II. Nội dun  tóm tắt của học phần  Khôn  quá     từ  

Q         ản đ  đ a l   Geo raphical Map     TC  1,5 -0,5- 4) Những vấn đề chung 

về bản đồ địa   ; cơ sở toán học của bản đồ địa   ; nội dung bản đồ địa   ; tổng quát hóa và mô 

hình hóa bản đồ địa   ; phương pháp thành  ập và bi n tập bản đồ địa   ; s  dụng bản đồ và công 

nghệ số trong thành  ập bản đồ địa   ; ứng dụng bản đồ địa    trong th c tiễn. 

IV. Phƣơn  pháp  iản  dạ  v  học tập 

   Phƣơn  pháp  iản  dạ  

+ Thu  t giảng 

+ Giảng dạ  th c hành  x     số  iệu  thành  ập bản đồ. 

   Phƣơn  pháp học tập 

+ Nghe thu  t giảng; 

+ Nghi n cứu đọc tài  iệu; 

+ Th c hiện các nội dung th c hành do giảng vi n hướng dẫn và  àm việc nhóm. 

V. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Chu  n cần: Tất cả sinh vi n tham d  học phần nà  phải tham d   t nhất 75  số ti t học 

   thu  t. 

- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh vi n tham d  học phần nà  phải đọc giáo trình và sách 

tham  hảo do giảng vi n giới thiệu trước buổi học.  

- Th c hành: Tất cả sinh vi n tham d  học phần nà  phải tham gia 100  giờ th c hành.Th c 

hành theo nhóm  nộp và bảo vệ sản phẩm theo qu  định.  

- Thi cuối  ì: Sinh vi n  phải tham gia và  àm bài thi   t th c học phần. 

VI. Đánh  iá v  cho điểm 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau:  

- Điểm chu  n cần: 1 (10%) 

- Điểm quá trình/Điểm  iểm tra giữa  ì: 3 (30%) 

- Điểm  iểm tra cuối  ì: 6 (60%) 
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3. Phương pháp đánh giá 

Rubric 

đánh  iá 
Nội dun /Tiêu ch  đánh  iá KQHTMĐ đƣợc đánh  iá 

Trọng 

s  (%) 

Thời 

gian/Tuần 

học 

Chuyên cần  10  

Chuyên cần 

(Rubric 1) 

Thời gian tham d   K1, K2, K3, K4, K5 5 
1-10 

Thái độ tham d   K6, K7 5 

Đánh  iá quá trình 30  

Th c hành 

(Rubric2) 

Thái độ tham d   K6, K7 10 

3-15   t quả th c hành  K3, K4, K5 10 

Sản phẩm giao nộp K4, K5  10  

Cu i kì 60  

Thi cuối    

(Rubric3) 

Nội dung  iểm tra toàn bộ 

những  i n thức và    n ng 

đã học.  

K1, K2, K3, K4, K5 60 
Theo lịch 

thi HV 

 

Rubric    Đánh  iá chu ên cần  tham dự lớp) 

Tiêu chí Trọng s  

 (%) 

T t 

 

Khá  

 

K m 

 

Thái độ tham 

d   50 

Chủ động  t ch c c 

đóng góp    i n 

(0 5đ) 

Bị động đóng 

góp    i n 

(0 3đ) 

 hông đóng  

góp    i n 

(0đ) 

Thời gian 

tham d  50 

Tham d  t  85 – 

100   giờ học 

(0 5đ) 

Tham d  t  75 – 

85   giờ học 

(0 3đ) 

Tham d  dưới 75  

giờ học 

(0 đ) 

 

Rubric    Đánh  iá thực hành  

Tiêu chí Trọn  

s   %  

T t 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Thái độ 

tham d  

 

20 

T ch c c tham 

gia và chia sẻ 

trong quá trình 

th c hành 

Có tham gia và 

chia sẻ trong quá 

trình th c hành 

Có tham gia 

nhưng  hông ch  

  và chia sẻ trong 

quá trình th c 

hành  

Không tham gia 

và chia sẻ trong 

quá trình th c 

hành  

K t quả 

th c 

hành 

40 K t quả th c 

hành đầ  đủ và 

đáp ứng hoàn 

toàn các yêu 

cầu  

K t quả th c 

hành đầ  đủ và 

đáp ứng khá tốt 

các yêu cầu, còn 

sai sót nhỏ  

K t quả th c hành 

đầ  đủ và đáp ứng 

tương đối các yêu 

cầu, có một số sai 

sót. 

K t quả th c 

hành  hông đầy 

đủ/ hông đáp 

ứng yêu cầu  

30 Giải thích và 

chứng minh rõ 

ràng 

Giải thích và 

chứng minh khá 

rõ ràng 

Giải thích và 

chứng minh tương 

đối rõ ràng 

Giải thích và 

chứng minh 

không rõ ràng 

Sản 

phẩm 

giao nộp 

10 Đ ng format   

trình bà  đẹp  

rõ ràng, logic 

và nộp đ ng 

hạn 

 

 

Điềm tu  theo mức độ đáp ứng 
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Rubric    Đánh  iá cu i kì  
 

Nội dung kiểm tra 
Ch  báo thực hiện của học phần 

đƣợc đánh  iá qua câu hỏi 

KQHTMĐ của môn học 

đƣợc đánh  iá qua câu hỏi 

Chương 1 
Ch  báo 1:  

 hững v n đ  chung v  bản đ  đ a l  
K1, K2 

Chương 2 
Ch  báo 2:  

 ơ s  toán học của bản đ  đ al   
K1, K2 

Chương 3 
Ch  báo 3:  

 ội dung bản đ  đ a l  
K1, K2 

Chương 4 

Ch  báo 4:  

T ng quát h a và m  hình h a bản 

đ  đ a l  

K1, K2 

Chương 5 

Ch  báo 5:  

 hương pháp thành lập và bi n tập 

bản đ  đ a l  

K1, K2 

Chương 6 
Ch  báo 6:  

   d ng bản đ  đ a l   
K1, K2 

 

4.  ác   u cầu, qu  đ nh đối với học phần  

- Tham d  th c hành: Sinh vi n  hông tham d  th c hành s  bị 0 điểm th c hành và  hông 

đủ điều  iện d  thi    thu  t; 

- Tham d  bài thi: Sinh vi n  hông tham gia bài thi s  bị 0 điểm; 

- Yêu cầu về đạo đức: Sinh vi n phải có thái độ học tập nghi m t c  đ ng m c. 

VII. Giáo trình/ t i liệu tham khảo  

Giáo trình: 

 1 Trần Trọng Phương  Ngu ễn Đình Trung. Bà    ản  Bản  ồ  ịa lý  N B Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội  2009  (Tài  iệu tham  hảo ch nh) 

T i liệu tham khảo  

  2 V.S.TI UNOV  Bi n dịch Hoàng Phương Nga  Ngu ễn Thơ Các  Mô hình hóa trong 

bản  ồ k n  tế xã  ộ   N B Đại học Quốc gia Hà Nội  2004 

  3 Ngu ễn Cao Huần   án    á cản  q an  N B Đại học Quốc gia Hà Nội  2005 

  4 Ngu ễn Ngu ễn Th  Việt. T  ết kế b ên tậ  và t àn  lậ  bản  ồ  Trường Đại học Mỏ 

Địa chất  2002 

  5 Trần Trung Hồng. Trìn  bày bản  ồ  Trường Đại học Mỏ địa chất  2004 

 [6]Cartography:Visualization of Spatial Data, Meno-Jan Krakk & Ferjal Ormeling, 

LONGMAN 

 [7]Cartographic Design And Production (Second Edition), J.S.Keates, Longman Scientitic 

& Technical. 
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VIII. Nội dun  chi ti t của học phần  

Tuần Nội dung 
KQHTMĐ của 

học phần 

 

 

1-2 

Chƣơn     NH NG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  ẢN Đ  Đ A    

K1, K2, K6, K7 

A. Các nội dung chính trên lớp ( 4 tiết) 

 ội dung giảng d   l  thu ết  4 tiết  

1.1. Khái quát chung về bản đồ địa lý 

1.2. Các y u tố của bản đồ địa lý 

1.3. Ý ngh a các   u tố biểu thị trên bản đồ địa lý 

1.4. Mối liên hệ giữa bản đồ địa lý và các môn học khác 

B. Các nội dung tự học   nhà (8 tiết) 

1.5. Ôn tập  i n thức chương 1 

1.6. Nghi n cứu tài  iệu tham  hảo  

3-4 

 

Chƣơn     CƠ S  TO N HỌC CỦA  ẢN Đ  Đ A    

K1, K2, K6, K7  

A. Các nội dung chính trên lớp (4 tiết) 

 ội dung giảng d   l  thu ết  4 tiết  

2.1. Đặc t nh cơ bản các phép chi u dùng trong bản đồ địa lý 

2.2. Hệ toạ độ dùng trong bản đồ địa lý 

2.3. Bản đồ địa lý và bản đồ chu  n đề 

2.4. Bố cục của bản đồ địa lý 

B. Các nội dung tự học   nhà (8 tiết) 

2.5. Ôn tập  i n thức chương 2 

2.6. Nghi n cứu tài  iệu tham  hảo  

5-6 
Chƣơn     NỘI  UNG  ẢN Đ  Đ A    

K1, K2, K6, K7 

A. Các nội dung chính trên lớp ( 7,5  tiết) 

 ội dung giảng d   l  thu ết  4 tiết   

3.1. Nội dung của bản đồ địa lý 

3.2. Hệ thống ký hiệu qu  ước trên bản đồ địa lý 

3.3. Ghi chú trên bản đồ địa lý 

 ội dung thực hành:  ,  tiết  

Bà     Đọc và xác định các đối tượng địa    chung tr n bản đồ ở 

các t   ệ t  1/10.000 đ n 1/50.000 

B. Các nội dung tự học   nhà ( 15  tiết) 

3.4. Ôn tập  i n thức chương 3 

3.5. Nghi n cứu tài  iệu tham  hảo   

7-8 
Chƣơn     T NG QU T H A VÀ MÔ HÌNH H A  ẢN 

Đ  Đ A    

K1, K2, K6, K7 

A. Các nội dung chính trên lớp ( 4 tiết) 

 ội dung giảng d   l  thu ết   4tiết  

4.1. Khái niệm về tổng quát hóa bản đồ 

4.2. Các y u tố ảnh hưởng quá trình tổng quát hóa 

4.2. Tổng quát hóa các y u tố kinh t  xã hội của bản đồ địa lý 
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4.4. Mô hình hóa các y u tố trong bản đồ kinh t  xã hội  

B. Các nội dung tự học   nhà ( 8 tiết) 

4.5. Ôn tập  i n thức chương 4 

4.6. Nghi n cứu tài  iệu tham  hảo  

 

 

     8-9 

 

 

Chƣơn     PHƢƠNG PH P THÀNH   P VÀ  I N T P 

 ẢN Đ  Đ A    

K3, K4, K5,K6, 

K7 

A. Các nội dung chính trên lớp ( 8 tiết) 

 ội dung giảng d   l  thu ết  4 tiết  

5.1. Cơ sở lý thuy t về biên tập bản đồ 

5.2. Thi t k  và thành lập bản đồ địa lý 

5.3. Các phương pháp thành  ập bản đồ địa lý 

5.4. Chuyển v  các y u tố nội dung của bản đồ địa lý 

5.5. Biên tập bản đồ địa lý theo nội dung 

 ội dung thực hành: 4 tiết  

Bà     Minh họa các đối tượng địa    tr n bản đồ ở các t   ệ 

1/10.000 đ n 1/50.000 

B. Các nội dung tự học   nhà ( 16 tiết) 

5.6. Ôn tập  i n thức chương 5 

5.7. Nghi n cứu tài  iệu tham  hảo  
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Chƣơn     S    NG  ẢN Đ  Đ A    

K3, K4, K5, 

K6, K7 

A. Các nội dung chính trên lớp ( 2,5 tiết) 

 ội dung giảng d   l  thu ết  2,5 tiết  

6.1. S  dụng bản đồ 

6.2. Khái niệm về công nghệ bản đồ số 

6.3. Cơ sở dữ liệu bản đồ số 

6.4. Phần mềm ứng dụng trong thành lập bản đồ 

6.5. Ứng dụng bản đồ địa lý trong th c tiễn 

B. Các nội dung tự học   nhà ( 5  tiết) 

6.6. Ôn tập  i n thức chương 6 

6.7. Nghi n cứu tài  iệu tham  hảo  

 

IX  Yêu cầu của  iản  viên đ i với học phần  

- Phòng học  th c hành: Đảm bảo diện t ch  chỗ ngồi  điều  iện chi u sáng   hông 

gian thoáng sạch theo ti u chuẩn phòng học bậc Đại học. 

- Phương tiện phục vụ giảng dạ : Đảm bảo đủ phương tiện cần thi t như má  

chi u  bảng phấn   oa mic  phần mềm  má  t nh. 

- Các phương tiện  hác:  hông 
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                                                              Hà Nộ , n ày    tháng    năm 2018 

 

TRƢ NG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

   PGS.TS. Trần Trọn  Phƣơn  

 

 

 

 

    GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

     ThS  N u  n Đình Trun  

   TRƢ NG KHOA               UYỆT CỦA HỌC VIỆN 

                      

 

 

 

 

           PGS.TS. Cao Việt Hà 

 

 
 

PH  L C 

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VI N GIẢNG  ẠY HỌC PHẦN 

 

Giản  viên phụ trách học phần  

Họ và t n: Trần Trọn  Phƣơn  Học hàm  học vị: PGS. TS 

Địa ch  cơ quan: Học viện NNVN  Tr u Qu  Gia 

Lâm Hà Nội 
Điện thoại  i n hệ: 098.988.5868  

Email: ttphuong@vnua.edu.vn;  
Trang web: 

http://qldd.vnua.edu.vn/vi/tdbd.html  

Cách  i n  ạc với giảng vi n: qua Emai   điện thoại  

Giản  viên  iản  dạ  học phần  

Họ và t n: N u  n Đình Trun  Học hàm  học vị: ThS 

Địa ch  cơ quan: Học viện NNVN  Tr u Qu  

Gia L m Hà Nội 
Điện thoại  i n hệ: 096.396.2286 

Email: ndtrung@vnua.edu.vn 
Trang web: http://qldd.vnua.edu.vn/vi/ 

tdbd.html  

Cách  i n  ạc với giảng vi n: qua Emai   điện thoại 

 

mailto:ttphuong@vnua.edu.vn
mailto:ndtrung@vnua.edu.vn

