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II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH 

II.1 HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

 

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

TIẾNG ANH HỌC THUẬT 

 

1. Mã học phần: HMO6031 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản (ENG5001) hoặc chứng chỉ ngoại 

ngữ B1 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

5. Giảng viên:  

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

- Nguyễn Minh Trường, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(truongnm@vnu.edu.vn) 

- Phạm Tiến Đạt, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(datptocean@gmail.com) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Sau khi hoàn thành học phần, học viên được củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng 

sử dụng tiếng Anh để thực hiện tốt các công việc sau: 

- Đọc và hiểu được tài liệu khoa học trình bày theo những dạng thức cơ bản trong 

văn phong khoa học; 

- Viết đoạn/bài tóm tắt những tài liệu khoa học đã đọc; 

- Viết những đoạn/bài luận học thuật theo các dạng thức đã được học; 

- Dịch viết (xuôi/ngược) một số câu/đoạn quan trọng, mấu chốt trong tài liệu 

khoa học; 

- Trình bày được một vấn đề chuyên ngành dưới dạng báo cáo trình chiếu. 

mailto:trangngocanh@hus.edu.vn
mailto:truongnm@vnu.edu.vn
mailto:datptocean@gmail.com
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Kỹ năng và thái độ 

- Rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu và viết theo văn phong khoa học, kỹ năng tìm 

hiểu thông tin thông qua các bài đọc sử dụng các từ vựng chuyên ngành về khí 

tượng, thủy văn và hải dương học.  

- Rèn luyện kỹ năng dịch xuôi – ngược Anh Việt, cách dùng các từ chuyên ngành 

phù hợp.  

- Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và lớp, trung thực 

trong khoa học. 

- Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng.  

- Hợp tác làm việc nhóm và khớp nối cách dùng từ, cách trình bày các bài viết 

khoa học. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1 +            

C2 + +          + 

C3  + + +        + 

C4            + 

C5            + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3          +   

A4          +  + 

A5           + + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: giảng viên đánh giá thông qua sự tích cực tham gia vào các bài học, 

thảo luận và trao đổi trên lớp,    

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 
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Hình thức: Thi viết hoặc trình bày báo cáo về chủ đề được giao trước  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết tiểu luận. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Raghunath H.M (2006). Hydrology: Principles, Analysis, Design. New age 

International Ltd Publisher 

- Ven Te Chow, David Maidment and Larry Mays (1988). Applied Hydrology. 

McGraw Hill, 572p. 

- David Andrew (2010), An introduction to Atmospheric Physics, Cambridge 

University Press, 237p. 

- Tom Garrison and Robert Ellis (2016), Essentials of Oceanography, Nature, 325p. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần có các bài luyện kỹ năng đọc hiểu liên quan đến một số vấn đề xã hội 

và khoa học nhằm giúp học viên củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp và kiến thức, kỹ năng 

ngôn ngữ đã học, đồng thời tăng cường vốn từ vựng thường dùng trong văn phong 

khoa học. Học viên được giới thiệu và rèn luyện kỹ năng để hiểu được văn phong, diễn 

đạt ngôn ngữ, cấu trúc văn bản khoa học cũng như suy luận và tường giải được đúng 

các ý hàm chứa trong ngôn ngữ, tư tưởng, thái độ, quan điểm của người viết trong tài 

liệu khoa học.  

Rèn luyện cách viết câu, viết đoạn, viết tóm tắt nội dung của các tài liệu khoa 

học và viết bài luận theo văn phong khoa học. Ngoài ra, học phần còn có các bài viết 

luyện dịch Anh-Việt, Việt-Anh, chú trọng một số cấu trúc đặc thù, phổ biến trong văn 

phong khoa học cũng như những cấu trúc, từ vựng, thuật ngữ mà học viên Việt Nam 

thường gặp khó khăn để bổ trợ cho kỹ năng đọc hiểu và viết. 

10. Nội dung chi tiết học phần  
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Phần 1: Nội dung cốt lõi 

- Đọc, hiểu và xác định được ý chính, chủ đề của đoạn văn, bài khóa; xác định 

được cấu trúc, cách tổ chức và lôgic phát triển luận điểm; xác định được mạch 

lạc và liên kết văn bản khoa học; xác định được kiểu diễn ngôn khoa học; 

- Đọc phê phán (critical reading) những tài liệu khoa học, tài liệu chuyên ngành 

liên quan, phân biệt được dữ kiện thực tế với bình luận, nhận xét, quan điểm 

của người viết; 

- Xác định được các phần chính, cần thiết trong bài viết khoa học, hiểu được các 

bảng biểu, sơ đồ và cách diễn giải bảng biểu, sơ đồ; 

- Đọc và hiểu được những hàm ý, thái độ, giọng điệu, quan điểm hàm ngôn của 

người viết thông qua suy luận từ các yếu tố ngôn ngữ hiển thị; 

- Viết bài mô tả quy trình khoa học công nghệ; mô tả, giải thích bảng biểu; 

- Viết đoạn văn so sánh, tương phản, giải thích, chứng minh luận điểm; 

- Đọc tài liệu và viết tóm tắt nội dung, viết đoạn nhận xét, phê phán, tường giải 

(paraphrasing), đánh giá tài liệu đã đọc; 

- Viết trích dẫn, tài liệu tham khảo trong văn phong khoa học; 

- Viết bài, trình bày PowerPoint và thực hiện thuyết trình ngắn về một số nội 

dung, chủ đề được giao, được học trong chương trình; 

- Dịch một số đoạn trích từ văn bản khoa học với những cấu trúc, từ vựng cơ bản 

có liên quan tới ngành học từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. 

Phần 2: Nội dung liên quan gần 

- Giới thiệu từ vựng, thuật ngữ cơ bản hay dùng trong lĩnh vực Khoa học trái đất 

và môi trường. 

- Kiến thức ngôn ngữ về cấu trúc, văn phong, công cụ liên kết văn bản trong các 

bài viết khoa học bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt; 

- Kiến thức ngôn ngữ cơ bản về ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng trong cả 

tiếng Anh lẫn tiếng Việt; 

- Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh nâng cao đối với các tài liệu khoa học. 

Phần 3: Nội dung liên quan xa 

- Kiến thức nền và chuyên môn liên quan đến các chủ đề xã hội khoa học thường 

gặp, phổ biến hoặc có tính thời sự; 
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Buổi Chủ đề Đọc hiểu Viết Ngữ pháp/Kỹ năng bổ 

trợ 

Bài tập/Tự học 

1 Climate change and 

adaptation to climate 

change 

- Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

relationships 

- Conditional phrases 

- Write an essay 

speculating future 

climate changes and 

impacts on Vietnam and 

suggesting adaptations 

to climate change 

- Translate of an extract 

from an academic paper 

2 Weather and climate - Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

relationships 

- Conditional phrases 

- Write an essay about 

weather and climate 

formation 

- Translate of an extract 

from an academic paper 

3 Tropical cyclones - Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

- Write an essay about 

tropical cyclones: 

favorable conditions 

and mechanisms  
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relationships 

- Conditional phrases 

- Translate of an extract 

from an academic paper 

4 Asian monsoons - Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

relationships 

- Conditional phrases 

- Write an essay about 

Asian monsoons: 

classifications and 

mechanisms  

- Translate of an extract 

from an academic paper 

5 Numerical weather 

prediction  

- Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

relationships 

- Conditional phrases 

- Write an essay about 

numerical weather 

prediction: requirements 

and limitations  

- Translate of an extract 

from an academic paper 

6 Climate change risks to 

the coastal environment  

- Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

relationships 

- Conditional phrases 

- Write an essay 

speculating future 

climate changes and 

impacts on Vietnam and 

suggesting adaptations 

to climate change 

- Translate of an extract 
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from an academic paper 

7 
Carbon Dioxide, the 

Greenhouse Effect, and 

Recent Global Warming  

- - Skillful understanding 

of scientific ideas 

 

- - Writing style  

 

- Long sentences with 

main clause 

 

- Write abstract 

8  Predicting Typhoon 

Induced Storm Surges 

Using the Operational 

Ocean Forecast System  

- - Getting main ideas 

- - Logical expression 

- - Critical reading 

- - Explaining the tables, 

figures  

- - Preparing PowerPoint  

- Vocabulary usage 

 

- - Translating into 

Vietnamese 

 

9 Numerical Simulations 

and Observations of 

Surface Wave Fields 

under an Extreme 

Tropical Cyclone (sâu)  

- - Getting main ideas 

- - Logical expression 

- - Critical reading 

- - Explaining the tables, 

figures  

- - Preparing PowerPoint  

- Vocabulary usage 

 

- - Translating into 

Vietnamese 

 

10 Hybrid morphological 

modelling of shoreline 

response to a detached 

breakwater  

- - Getting main ideas 

- - Logical expression 

- - Critical reading 

- - Explaining the tables, 

figures  

- - Preparing PowerPoint  

- Vocabulary usage 

 

- - Translating into 

Vietnamese 

 

11 Hydrologic cycle - Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

relationships 

- Translate of an extract 

from an academic paper 
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- Conditional phrases 

12 Hydrological process in 

hillslope 

- Paraphrasing 

- Understanding causal 

relations 

- Writing a complete 

essay 

- Vocabulary usage 

- Words expressing 

ways  

- Cause-effect 

relationships 

- Conditional phrases 

- Translate of an extract 

from an academic paper 

13 Hydrological modeling 

for small catchments 

- - Getting main ideas 

- - Logical expression 

- - Critical reading 

- - Explaining the tables, 

figures  

- - Preparing PowerPoint  

- Vocabulary usage 

 

- - Translating into 

Vietnamese 

 

14 Application of remote 

sensing in hydrology  

- - Getting main ideas 

- - Logical expression 

- - Critical reading 

- - Explaining the tables, 

figures  

- - Preparing PowerPoint  

- Vocabulary usage 

 

- - Translating into 

Vietnamese 

 

15 Integrated water 

resource management 

- - Getting main ideas 

- - Logical expression 

- - Critical reading 

- - Explaining the tables, 

figures  

- - Preparing PowerPoint  

- Vocabulary usage 

 

- - Translating into 

Vietnamese 

 

 (đây là những chủ đề có tính chất gợi ý, giáo viên cần thay đổi chủ đề cho phù hợp với từng lớp học viên) 
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2. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG NGUỒN NƯỚC 

 

1. Mã học phần: HMO6031 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(giangnt@vnu.edu.vn) 

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Kết thúc học phần, học viên được kỳ vọng có được các kiến thức sâu về tính hệ 

thống của nguồn nước, cấu trúc của hệ thống nguồn nước. Phân tích mối quan 

hệ giữa các thành phần trong hệ thống nguồn nước. Phương pháp xây dựng các 

mô hình tối ưu và mô phỏng hệ thống. Học viên sẽ được làm quen với các 

phương pháp tính toán kinh tế cho các phương án quản lý nước khác nhau, kế 

hoạch hóa sự phát triển nguồn nước của lưu vực sông dựa trên mục tiêu kế 

hoạch hóa nguồn nước quốc gia. 

Kỹ năng và thái độ 

Rèn luyện kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tư duy phê 

phán, phản biện khoa học và tư duy hệ thống. Hình thành kỹ năng giải quyết vấn 

đề theo hướng tiếp cận hệ thống, đặc biệt là hệ thống tài nguyên nước. 

Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và lớp, trung thực 

trong khoa học. 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu biết về phân tích hệ thống nói chung và phân tích hệ thống nguồn nước 

nói riêng.  



10 
 

 - Phân tách được và phân biệt được các thành phần của một hệ thống nguồn 

nước. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa mô phỏng và tối ưu (phương pháp xây dựng, 

mục tiêu và ưu nhược điểm của mô hình tối ưu vầ mô hình mô phỏng).  

- Áp dụng các phương pháp giải bài toán tối ưu (đồ giải và đơn hình) để giải môt 

bài toán quy hoạch tuyến tính điển hình.  

- Đánh giá và và lựa chọn được từ các kết quả mô phỏng/tối ưu phương án phù 

hợp để đạt được các mục tiêu và thỏa mãn các rằng buộc về hệ thông thông qua 

công cụ kinh tế và lý thuyết ra quyết định.  

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin.  

- Tư duy biện lý.   

-  Nhận diện và giải quyết vấn đề một cách toàn diện, có hệ thống.  

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng.  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.  

- Hợp tác trong nhóm và lớp. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3          +  + 

A4          +  + 

A5           + + 
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* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Đánh giá điểm chuyên cần, thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự 

án  

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ   C4 C3 C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Tiền Giang. Phân tích hệ thống nguồn nước. Tập bài giảng sau đại 

học, Trường ĐHKHTN, 2014. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- May, L.W. and Tung, Y.K., 1992. Hydrosystems Engineering and 

Management. McGraw-Hill Inc, pp. 530. (bản dịch của Nguyễn Tiền Giang, 

Nguyễn Thị Nga). 

- Miser H.J. and Quade, E.S., 1985. Handbook of Systems Analysis: Overview 

of Uses, Procedures, Applications, and Practice. ISBN 0-444-00918-3. North-

Holland. 

- Miser H.J. and Quade, E.S., 1988. Handbook of Systems Analysis: Craft Issues 

and Procedural Choices. ISBN 0-471-92020-7. John Wiley & Son. 

- Hillier F. S and Lieberman G. J., 1995. Chapter 20: Decision Analysis (pp 864-

899) in Introduction to Operations Research. ISBN 0-07-113989-3. McGraw-

Hill. 
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9. Tóm tắt nội dung học phần 

Cung cấp các kiến thức về phân tích hệ thống nói chung và phân tích hệ thống 

nguồn nước nói riêng. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống 

nguồn nước. Phương pháp xây dựng các mô hình tối ưu và mô phỏng hệ thống. 

Học viên sẽ được làm quen với các phương pháp tính toán kinh tế cho các 

phương án quản lý nước khác nhau, kế hoạch hóa sự phát triển nguồn nước của 

lưu vực sông dựa trên mục tiêu kế hoạch hóa nguồn nước quốc gia. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Phân tích hệ thống  

1. 1.   Mở đầu  

1. 2.   Mối liên quan của PTHT với các môn khoa học và loại phân tích khác   

1. 3.   Lịch sử phát triển của phân tích hệ thống  

1. 4.   Những ví dụ (Case studies) 

1. 5.   Các khái niệm về hệ thống  

1. 6.   Phương pháp luận cho phân tích hệ thống  

Chương 2: Khái niệm về phân tích hệ thống nguồn nước  

2. 1.   Các khái niệm cơ bản về hệ thống nguồn nước 

2. 2.   Phân tích hệ thống nguồn nước 

2. 3.   Mô phỏng và tối ưu 

2. 4.   Các loại bất định trong thiết kế và phân tích hệ thống nguồn nước 

Chương 3: Tối ưu hóa  

3. 1. Bài toán tối ưu tổng quát 

3. 2. Xây dựng mô hình tối ưu 

3. 3. Khái niệm, định nghĩa và ví dụ về bài toán quy hoạch tuyến tính 

3. 4. Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính (QHTT) 

3. 5. Phương pháp đồ giải và thuật giải lặp đại số 

3. 6. Phương pháp đơn hình 

Chương 4: Mô phỏng  

4. 1. Giới thiệu chung 

4. 2.  Các khái niệm và định nghĩa 
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4. 3.  Phân loại các mô hình mô phỏng 

4. 4.  Các bước xây dựng một mô hình mô phỏng 

4. 5.  Các quy trình lấy mẫu và tìm kiếm phương án khả thi 

4. 6. Các mô hình mô phỏng thông dụng trong bài toán nguồn nước 

Chương 5: Kinh tế học trong hệ thống nguồn nước  

5. 1. Phân tích kinh tế kỹ thuật 

5. 2. Phân tích kinh tế lợi nhuận  

5. 3. Lý thuyết hành vi khách hàng 

5. 4. Lý thuyết công ty 

5. 5. Cân bằng cung, cầu và thị trường 

Chương 6: Phân tích quyết định  

6. 1. Giới thiệu 

6. 2. Quyết định không kiểm định 

6. 3. Quyết định có kiểm định 

6. 4. Cây quyết định 

6. 5.  Lý thuyết lợi ích 
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3. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH THỦY VĂN 

 

1. Mã học phần: HMO6032 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp (theoretical classes): 30 

- Giảng thực hành trên lớp (practical classes): 15 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Ý Như, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

(nguyenynhu@hus.edu.vn) 

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

(tranngocanh@hus.edu.vn) 

6. Các chuẩn đầu ra kỳ vọng của học phần  

6.1 Kiến thức  

- Hiểu biết về các quá trình thuỷ văn diễn ra trên lưu vực, các hàm toán được sử 

dụng trong mô hình tập trung, bán phân bố và phân bố của mô hình thuỷ văn 

nước mặt (nguyên tắc cân bằng khối lượng và năng lượng, phương pháp biểu 

diễn mối quan hệ lượng trữ - lưu lượng, thuật toán giải các quá trình thuỷ văn 

quan trọng) và cách xây dựng các chương trình tính toán các quá trình thuỷ văn 

đơn giản – C2 

- Phân tích được tác động của yếu tố con người và các đặc trưng lưu vực, khí 

hậu đến chế độ dòng chảy, lựa chọn được phương pháp tiếp cận phù hợp với khu 

vực cụ thể – C3, 4  

- Áp dụng được các kiến thức để xây dựng và giải thích các mô hình thuỷ văn 

lưu vực, sử dụng một số công cụ phần mềm tiêu chuẩn để thao tác, phân tích dữ 

liệu, hiệu chỉnh và đánh giá mô hình cũng như yếu tố bất định – C3, 4  

- Đánh giá được tác động của sự thay đổi các nhân tố, thông số trong phương 

trình đối với quá trình dòng chảy – C4, 5 

- Xây dựng thử nghiệm được các chương trình đơn giản tính toán các quá trình 

dòng chảy và đánh giá tác động của sự thay đổi các quá trình thuỷ văn, các yếu 

tố mặt đệm, thông số mô hình đến dòng chảy  – C6 
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6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin - P1 

- Áp dụng được các mô hình toán/thư viện số đơn giản vào các bài toán thực tiễn 

(P1, 2) 

- Tư duy biện lý và thuyết minh kết quả tính toán – P3, 4 

-  Nhận diện và giải quyết vấn đề theo tư duy toán học và vật lý trong các bài 

toán thủy văn truyền thống liên quan đến chu trình tuần hoàn của nước trong tự 

nhiên – P4, 5 

- Language programming skill, phần mềm phân tích không gian (RiverTools, 

ArcGIS) - P3 

6.2 Thái độ - Affective domain (5 mức, A1 đến A5) 

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng - A1, 2 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp – A3, 4 

- Hợp tác trong nhóm và lớp - A5 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

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

Kiến thức C1                

C2 +              + 

C3  + +            + 

C4  + + +           + 

C5    +           + 

C6     +           

Kỹ năng* P1       + +       + 

P2        +       + 

P3         +  +    + 

P4         + +     + 

P5          +     + 

P6                

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 

A4             +  + 

A5              + + 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên  (assignment) 20% 
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Hình thức: Bài tập/bài thực hành trên lớp (sử dụng phòng máy, và có thể tiếp tục 

hoàn thiện ở nhà).  

7.2. Thi giữa kỳ (mid-term exam):                    20% 

Hình thức: Thi viết (Các câu hỏi lý thuyết và bài tập liên quan đến các quá trình 

thuỷ văn, phương trình chính và các vấn đề thực tế liên quan). 

7.3. Thi cuối kỳ (final exam):   60% 

Hình thức thi: Viết báo cáo và trình bày dự án (theo nhóm hoặc cá nhân). 

     Tên và số TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

8. Giáo trình bắt buộc  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- C.T. Haan, H.P. Johnson and D.L. Brakensiek, Mô hình thủy văn lưu vực nhỏ. 

ASAE, American 1982. 

- Svanidze, G.G. Mathematical Modeling of Hydrologic Series (Bản dịch từ 

tiếng Nga sang Anh), BookCraffter, Inc, 1980. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Larrry Mays, 2001 – Water resources engineering. 

- Clark, M. P., Y. Fan, D. M. Lawrence, J. C. Adam, D. Bolster, D. J. Gochis, . . 

. X. Zeng, 2015a: Improving the representation of hydrologic processes in Earth 

System Models. Water Resources Research, 51, 5929-5956, doi: 

10.1002/2015WR017096. 

- Clark, M. P., B. Nijssen, J. D. Lundquist, D. Kavetski, D. E. Rupp, R. A. 

Woods, . . . R. M. Rasmussen, 2015b: A unified approach for process-based 

hydrologic modeling: 1. Modeling concept. Water Resources Research, 51, 

2498-2514, doi: 10.1002/2015WR017198. 

9. Tóm tắt nội dung học phần  
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Cung cấp kiến thức các quá trình thuỷ văn chi phối chính, các giả thiết được đưa 

vào các mô hình, phương pháp giải. Cung cấp các kiến thức và kỹ năng mô hình 

hoá các quá trình thủy văn dựa trên nền tảng các mô hình hiện có. Cung cấp kiến 

thức về lựa chọn và / hoặc phát triển các mô hình thích hợp; các phương pháp 

mô hình hóa thường được sử dụng; và kỹ năng thiết lập, hiệu chuẩn và đánh giá 

mô hình.  

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Mô hình hoá các quá trình thuỷ văn  

1. 1.   Giới thiệu  

1. 2.   Vòng tuần hoàn nước và các thành phần 

1. 3.   Phân loại mô hình  

1. 4.   Các quá trình thuỷ văn 

1. 5.   Mô hình thuỷ văn các thành phần  

1. 6.   Cách tiếp cận hệ thống 

1.  7.   Thiết kế 

1.  8.   Lựa chọn mô hình 

Chương 2: Mô hình mưa – dòng chảy  

2. 1.   Cách tiếp cận  

2. 2.   Khái niệm hoá các thành phần  

2. 3.   Lý thuyết dòng chảy tràn 

2. 4.    Dòng chảy tràn ổn định  

2.  5.   Mô hình hoá quá trình mưa – dòng chảy sử dụng mô hình tập trung 

2.  6.   Thực hành mô hình toán mưa dòng chảy tập trung  

2.  7.   Mô hình mưa – dòng chảy phân bố  

2.  8.   Thực hành mô hình toán mưa dòng chảy phân bố 

Chương 3: Thấm 

3. 1. Mô tả chung 

3. 2. Phương trình tính thấm 

3. 3. Giải phương trình Richard  

3. 4. Các yếu tố tác động đến thấm 
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3. 5.  Mô hình thấm gần đúng 

3. 6.  Phương pháp số 

Chương 4: Bốc thoát hơi 

4. 1. Nguyên lý bốc thoát hơi 

4. 2.  Các phương pháp tính bốc thoát hơi tiềm năng  

4. 3.  Thoát hơi thực vật  

4. 4.  Bốc hơi nước trong đất 

4. 5.  Phương pháp tính bốc thoát hơi thực tế 

4. 6.  Thực hành mô hình toán bốc thoát hơi   

Chương 5: Dòng chảy sát mặt  

5. 1. Lý thuyết dòng chảy sát mặt 

5. 2. Dòng chảy sát mặt và mô hình hoá 

5. 3. Mô hình hoá thực nghiệm dòng sát mặt 

5. 4. Cách tiếp cận thống kê 

5. 5. Dòng chảy sát mặt trong mô hình thuỷ văn 

Chương 6: Mô phỏng quá trình xói mòn  

6. 1. Xói mòn – bồi lắng trong lưu vực 

6. 2. Mô hình hoá xói mòn lưu vực 

6. 3. Phương trình mất đất phổ dụng 

6. 4. Mô hình cơ bản 

6. 5. Xói mòn trong lòng dẫn 

6. 6.   Xói mòn trong mô hình thuỷ văn 

6.  7. Thực hành với mô hình 

Chương 6: Lựa chọn, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình  

6. 1. Nguyên lý cơ bản lựa chọn mô hình 

6. 2.   Mô hình hoá 

6. 3. Cấu trúc mô hình 

6. 4. Hiệu chỉnh mô hình 
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6. 5. Kiểm tra và kiểm định mô hình 

6. 6.   Thể hiện kết quả mô hình 

6.  7.  Thực hành ứng dụng mô hình 
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4. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH 

 

1. Mã học phần: HMO6039 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp (theoretical classes): 20 

- Giảng thực hành trên lớp (practical classes): 25 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Cán bộ giảng dạy có học vi tiến sỹ trở lên 

6. Các chuẩn đầu ra kỳ vọng của học phần  

6.1 Kiến thức  

- Hiểu biết về cấu trúc của công trình học thuật và phân tích thông tin khoa học - 

C2 

- Hiểu biết các nguyên tắc cơ bản trong trình bày công trình học thuật và phát 

triển hiểu biết về thuyết trình như các lập luận được đưa ra phù hợp với mục 

đích, đối tượng cụ thể - C2 

- Áp dụng được các kỹ năng đọc, phân tích để tổng hợp, diễn giải, rút ra các 

thông tin quan trọng, phân tích, đánh giá đưa ra các lập luận cho mục tiêu 

nghiên cứu từ các nghiên cứu đã thực hiện trong nước và quốc tế - C3,4,5. 

- Thực hành trình bày nghiên cứu học thuật về 1 chủ đề lựa chọn liên quan đến 

nghiên cứu của học viên nhằm nâng cao tự tin của học viên trong việc trình bày 

– C3, 4 

- Học viên sẽ được phân tích và phản hồi về bài trình bày của mình và của các 

bạn học - C4, 5. 

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin - P1 

- Kỹ năng đọc, tra cứu, phân tích tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau – P1, 2 

- Tư duy biện lý để phân tích, đánh giá và đưa ra luận điểm về vấn đề nghiên 

cứu  – P3, 4 
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-  Có khả năng tổ chức các kiến thức một cách hệ thống, logic cho bài trình bày 

của mình – P3, 4 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng - A1, 2 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp– A3, 4 

- Tuân thủ các nguyên tác về trích dẫn, đạo đức nghiên cứu – A4  

- Hợp tác trong nhóm và lớp - A5 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4  

Kiến thức C1               

C2 + +            + 

C3   + +          + 

C4   + + +         + 

C5   +  +         + 

C6               

Kỹ năng* P1      + +       + 

P2       +       + 

P3        + +     + 

P4        + +     + 

P5               

P6               

Thái độ A1          +    + 

A2          +    + 

A3           +   + 

A4           + +  + 

A5             + + 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên  (assignment) 20% 

Hình thức: Thông qua các bài trình bày ngắn thực hành trên lớp  

7.2. Thi giữa kỳ (mid-term exam):                    20% 

Hình thức: Thông qua trình bày các báo cáo, thuyết trình cá nhân hoặc nhóm  

7.3. Thi cuối kỳ (final exam):   60% 

Hình thức thi: Trình bày dự án. 

     Tên và số TT Kiến thức Kỹ năng  Thái độ 
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          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

  

 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

8. Giáo trình bắt buộc  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Efrat, S., & Ravid, R. (2019). Writing the literature review: A practical guide. 

New York: The Guilford Press. Call number LB2369 E289 2019. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Torraco RJ (2005) Writing integrative literature reviews: guidelines and 

examples. Human Res Develop Rev 4: 356–367. 

- Badke, W. (2017). The literature review in a digital age. Online Searcher, 

41(3), 57-59.  

- Neill, C. (2017). Writing & research. Writing a literature review. Radiation 

Therapist, 26(1), 89-91. 

9. Tóm tắt nội dung học phần  

Cung cấp kiến thức về cấu trúc chung của công trình học thuật và kỹ năng phân 

tích thông tin khoa học. Các nguyên tắc cơ bản trong trình bày công trình học 

thuật và phát triển hiểu biết về thuyết trình như các lập luận được đưa ra phù 

hợp với mục đích, đối tượng cụ thể. Học viên được rèn luyện các kỹ năng đọc, 

phân tích để tổng hợp, diễn giải, rút ra các thông tin quan trọng, phân tích, đánh 

giá đưa ra các lập luận cho mục tiêu nghiên cứu từ các nghiên cứu đã thực hiện 

trong nước và quốc tế. Thực hành. Học viên được trình bày nghiên cứu học 

thuật về 1 chủ đề lựa chọn liên quan đến nghiên cứu của học viên dưới sự phân 

tích và phản hồi của người hướng dẫn và người tham gia.  

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Giới thiệu về nghiên cứu 

1.1 Nghiên cứu là gì 

1.2 Đặc điểm nghiên cứu 

1.3 Phân loại nghiên cứu   
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1.4 Kết quả nghiên cứu 

1.5 Tính nguyên gốc của nghiên cứu 

Chương 2: Tìm kiếm và phản biện các công trình nghiên cứu  

2.1. Khái niệm và mục tiêu của tổng quan nghiên cứu 

2.2. Hước dẫn tìm kiếm và đọc phân tích 

2.3. Chỉ số trích dẫn là gì. Web of sciences. 

2.4. Ví dụ (Case studies) 

Chương 2: Kỹ năng viết tổng quan  

3.1. Ghi chú trong khi đọc 

3.2. Phạm vi tổng quan tài liệu 

3.3. Tầm quan trọng và tính nhất quán 

3.4. Cấu trúc logic 

3.5. Up-to-date 

Chương 4: Kỹ năng thuyết trình  

4. 1. Xác định mục tiêu/Hiểu và trình bày thông tin 

4. 2. Mô tả và giải thích 

4. 3. Báo cáo và tổng hợp 

4. 4. Trình bày nghiên cứu 

4. 5. Đánh giá  



24 
 

5. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

DỰ BÁO LŨ 

 

1. Mã học phần: HMO6040 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp (theoretical classes): 30 

- Giảng thực hành trên lớp (practical classes): 15 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Ý Như, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 

nguyenynhu@hus.edu.vn 

- Nguyễn Lan Châu, TS., Trung tâm KTTV Quốc gia, Bộ TN và MT, 

nglchau1407@gmail.com 

6. Các chuẩn đầu ra kỳ vọng của học phần  

6.1 Kiến thức  

- Hiểu biết các khái niệm cơ bản về dự báo lũ, thời hạn dự báo, dự báo thời gian 

thực, công nghệ dự báo lũ, sai số dự báo, quy trình dự báo lũ – C2 

- Hiểu biết tổng quan về nhu cầu, thách thức, hạn chế và hướng phát triển tương 

lai của dự báo lũ – C2 

- Hiểu biết và áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật, phương trình diễn toán 

dòng chảy lũ bao gồm các phương pháp diễn toán lũ thuỷ văn (phương pháp 

đường đơn vị, phương pháp đường đơn vị tổng hợp, phương pháp tỉ lệ), diễn 

toán lũ thuỷ lực trong sông (Muskingum, modified pul’s method) – C2, 3 

- Hiểu biết và phân tích được các ưu nhược điểm trong các công nghệ hiện đại 

trong dự báo lũ (viễn thám và GIS, đồng hoá, machine learning) – C2, 4 

- Lựa chọn được phương pháp giải phù hợp từng bài toán dự báo cụ thể - C3, 4  

- Đánh giá và và lựa chọn được phương án dự báo phù hợp để đạt được các mục 

tiêu và thỏa mãn các rằng buộc cũng như độ bất định và rủi ro dự báo – C4, 5 

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin - P1 
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- Áp dụng được các mô hình toán/ phương pháp toán vào các bài toán dự báo 

thực tiễn – P1,2 

-  Nhận diện và giải quyết vấn đề - P4, 5 

- Tư duy biện lý và thuyết minh kết quả tính toán (P3, P4) 

6.2 Thái độ - Affective domain (5 mức, A1 đến A5) 

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng - A 1,2 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp– A3, 4 

- Hợp tác trong nhóm và lớp - A5 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

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

Kiến thức C1                

C2 + + + +           + 

C3   +  +          + 

C4    + + +         + 

C5      +         + 

C6                

Kỹ năng* P1       + +       + 

P2        +       + 

P3          +     + 

P4         + +     + 

P5         +      + 

P6                

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 

A4             +  + 

A5              + + 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên  (assignment) 20% 

Hình thức: Viết báo cáo hoặc giải báo toán/case về mô hình thuỷ văn thuỷ lực 

hoặc áp dụng phương pháp toán vào dự báo lũ) 

7.2. Thi giữa kỳ (mid-term exam):                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

7.3. Thi cuối kỳ (final exam):   60% 
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Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

     Tên và số TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

8. Giáo trình bắt buộc  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Keith J. Beven. Mô hình hóa mưa - dòng chảy. John Wiley & Sons LTD, 2001. 

(Biên dịch: Nguyễn Hữu Khải). ĐHKHTN, 2006. 

- Bộ Tài nguyên & Môi trường. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo lũ. 

Quyết định số 18/QĐ-BTNMT. Hà Nội. 2008. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- May, L.W. 2001. Water resources Engineering. McGraw-Hill Inc, pp. 530.  

- Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn. Mô hình toán thuỷ văn. NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2003. 

- Tổng cục KTTV. Quy phạm dự báo lũ, 94 TCN 7 – 91.1994. 

- Lê Văn Nghinh. Kỹ thuật viễn thám và GIS. NXB Nông nghiệp 2007 

9. Tóm tắt nội dung học phần  

Giới thiệu các công nghệ trong dự báo lũ, bao gồm kết hợp viễn thám, GIS, kết 

hợp các mô hình khí tượng và thủy văn-thủy lực, đồng hoá dữ liệu, học máy 

nhằm nâng cao độ chính xác và kéo dài thời gian dự kiến. Dự báo các hiện 

tượng thủy văn nguy hiểm như lũ quét, lũ bùn đá, lũ lịch sử. Phân tích đánh giá 

độ bất định và rủi ro dự báo, dự báo xác suất. Dự báo thời gian thực và dự báo 

trong điều kiện biến đổi khí hậu. Xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo thời gian 

thực. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. Đặc điểm mưa – lũ trên các sông suối Việt Nam 

1.1 Đặc điểm mưa sinh lũ 

1.2 Đặc điểm lũ 
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1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy lũ 

Chương 2. Giới thiệu các phương pháp dự báo lũ  

 2.1. Giới thiệu các phương pháp dự báo lũ 

 2.1. Các đặc trưng thuỷ lực của đoạn sông 

 2.2. Phương pháp dự báo theo quy luật chuyển động sóng lũ 

 2.3. Dự báo bằng phương pháp tính gần đúng dòng không ổn định 

 2.4. Dự báo dòng chảy từ mưa 

Chương 3. Liên kết các mô hình trong dự báo lũ 

3.1. Liên kết mô hình dự báo mưa và dự báo lũ 

3.2. Liên kết mô hình thủy văn-thủy lực 

3.3. Liên kết mô hình vận hành hồ chứa 

3.4. Liên kết các mô hình thủy lực 1, 2 và 3 chiều 

Chương 4. Viễn thám và GIS trong dự báo lũ 

2.1. Ứng dụng viễn thám 

2.2. Ứng dung GIS 

2.3. Giới thiệu một vài case study 

Chương 5. Đồng hoá dữ liệu trong dự báo lũ 

 5.1. Các phương pháp đồng hoá dữ liệu 

 5.2. Giới thiệu một vài case study/Description of the DA experiments 

Chương 6. Học máy trong dự báo lũ 

 6.1. Nguyên lý cơ bản học máy 

 6.2. Phương pháp học máy 

 6.3. Giới thiệu một vài case study 

Chương 7. Đánh giá độ bất định và rủi ro dự báo 

4.1. Đánh giá độ bất định dự báo 

4.2. Đánh giá độ rủi ro dự báo 

4.3. Phân tích và lựa chọn thông số mô hình   

4.4. Đánh giá độ nhạy thông số 

4.5. Dự báo lũ tần suất 
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II.2 HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

6. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

THỦY LỰC LÒNG DẪN HỞ 

 

1. Mã học phần: HMO6033 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt/Tiếng Anh 

5. Giảng viên:  

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(giangnt@vnu.edu.vn) 

- Đặng Đình Khá, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(dangdinhkha@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Kết thúc học phần, học viên được kỳ vọng có được các kiến thức cơ bản về các 

cách tiếp cận, các quá trình thủy lực diễn ra trong lòng dẫn hở, các điều kiện và 

phương pháp tính toán, mô phỏng các quá trình đó phục vụ thực tiễn như thiết 

kế, quy hoạch, đánh giá tác động... Học phần sẽ dành thời lượng lớn cho các ứng 

dụng trực tiếp vào các vấn đề thực tiễn tại Việt Nam hiện nay. 

Kỹ năng và thái độ 

Rèn luyện kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tư duy phê 

phán, phản biện khoa học. Học viên được khuyến khích và phát triển các kỹ 

năng và thái độ cá nhân tổng quát khác như quản lý thời gian. 

Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và lớp, trung thực 

trong khoa học. 

6.1 Kiến thức 

mailto:trangngocanh@hus.edu.vn
mailto:giangnt@vnu.edu.vn
mailto:dangdinhkha@hus.edu.vn
mailto:dangdinhkha@hus.edu.vn
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- Hiểu biết về các cách tiếp cận, mô tả và tính toán các quy luật chuyển động của 

chất lỏng trong lòng dẫn hở;  

- Hiểu được vai trò của các thành phần ma sát, quán tính và áp suất trong chuyển 

động của dòng nước và ảnh hưởng của các công trình trên sông, các kiến thức về 

dòng chảy thay đổi gấp. 

- Hiểu được về dòng chảy 1 chiều, 2 chiều (các trường hợp áp dụng, các phương 

trình cơ bản, các phương pháp số trị,...).  

- Phân tích và thiết lập/xây dựng các mô hình 1 chiều, 2 chiều để mô phỏng 

chuyển động trong hệ thống sông và trên đồng bằng ngập lũ. 

- Áp dụng các kiến thức đã học vào vấn đề thực tiễn như thiết kế, quy hoạch, 

đánh giá tác động, ... tại Việt Nam hiện nay.  

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin.  

- Tư duy biện lý.   

-  Nhận diện và giải quyết vấn đề một cách toàn diện, có hệ thống. 

- Kỹ năng thuyết trình. 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng.  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.  

- Hợp tác trong nhóm và lớp. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3  

Kiến thức C1 +            + 

C2 +            + 

C3  + +          + 

C4    +         + 

C5     +        + 

C6    +         + 

Kỹ năng* P1      +       + 

P2       +      + 

P3        + +    + 

P4              

P5         +     

P6         +     



30 
 

Thái độ A1          +   + 

A2          +   + 

A3           +  + 

A4            + + 

A5            + + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Đánh giá căn cứ vào các hoạt động: 1) Tham gia các buổi học; 2) 

Mức độ tích cực tương tác và ý thức trong các buổi học; 3) Mức độ hoàn thành 

bài tập và/hoặc trình bày báo cáo về các kiến thức mới tự tìm hiểu trong bài học   

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc trình bày báo cáo về chủ đề được giao trước  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C1     P1   A2   

Giữa kỳ  C2 C3 C4   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C1 C2 C3 C4 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Trần Ngọc Anh. Thủy lực lòng dẫn hở. Tập báo cáo seminar, Trường 

ĐHKHTN, 2021. 

- Nguyễn Cảnh Cầm, Thủy lực dòng chảy hở, Báo cáo seminar cho các lớp cao 

học, trường ĐHTL, 2006. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Hanif Chaudhry.  Open-channel flow. Second edition. Springer, 2008. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Cung cấp cho học viên kiến thức hoàn thiện hơn về các cách tiếp cận, mô tả và 

tính toán các quy luật chuyển động của chất lỏng trong lòng dẫn hở. Vai trò của các 

thành phần ma sát, quán tính và áp suất trong chuyển động và ảnh hưởng của các công 

trình trên sông, các kiến thức về dòng chảy thay đổi gấp. Phân tích và xây dựng các 
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mô hình 1 chiều, 2 chiều để mô phỏng chuyển động trong hệ thống sông và trên đồng 

bằng ngập lũ. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. Mở đầu 

Chương 2. Các khái niệm cơ bản 

2.1. Khái niệm chung  

2.2. Phân loại dòng chảy  

2.3. Phân bố vận tốc và áp suất  

Chương 3. Dòng chảy một chiều 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Phương trình St. Venant 

3.3. Phương trình Bousinessq 

3.4. Các phương pháp số trị cho dòng một chiều 

3.5. Ví dụ và bài tập thực hành 

Chương 4. Dòng chảy hai chiều 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Hệ phương trình cơ bản 

4.3. Các phương pháp số trị 

4.4. Sơ đồ thể tích hữu hạn 

4.5. Ví dụ và bài tập thực hành 
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7. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC 

 

1. Mã học phần: HMO6034 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(giangnt@vnu.edu.vn) 

- Nguyễn Ý Như, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

nguyenynhu@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Kết thúc học phần, học viên được kỳ vọng có thể giải thích được tại sao 

phải quy hoạch và quản lý tài nguyên nước; nhận diện được những thách thức 

mà các nhà quy hoạch và quản lý TNN đang đối mặt cũng như các loại thông tin 

cần cung cấp để giải quyết các thách thức này; hiểu và áp dụng được hướng tiếp 

cận mô hình hóa mô phỏng và mô hình hóa tối ưu, xác định và đánh giá được 

các thiết kế và vận hành hệ thống TNN;  hiểu được cách lượng hóa các tiêu chí 

về kinh tế, xã hội, môi trường và sinh thái; hiểu và áp dụng được khái niệm 

“đánh đổi”, “đa mục tiêu” và các phương pháp phân tích đa tiêu chí để hỗ trợ 

việc lựa chọn các phương án quy hoạch trong bài toán đa mục tiêu. 

Kỹ năng và thái độ 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng 

hợp, phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và 

trình bày một vấn đề khoa học cụ thể. Học viên được khuyến khích và phát triển 

các kỹ năng và thái độ cá nhân tổng quát khác như: quản lý thời gian. 

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập 

cá nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, học viên được khuyến khích và yêu cầu phát 

triển các kỹ năng và thái độ xã hội như: Khả năng làm việc nhóm (hình thành 

nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc trong các nhóm khác 



 33  

nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng giao tiếp bằng văn 

bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng thuyết trình). 

6.1 Kiến thức 

- Giải thích được tại sao phải quy hoạch và quản lý tài nguyên nước (C2) 

 - Nhận diện được những thách thức mà các nhà quy hoạch và quản lý TNN 

đang đối mặt cũng như các loại thông tin cần cung cấp để giải quyết các thách 

thức này (C3) 

- Hiểu và áp dụng được hướng tiếp cận mô hình hóa mô phỏng và mô hình hóa 

tối ưu (C2, 3) 

- Xác định và đánh giá được các thiết kế và vận hành hệ thống TNN (C4, 5).  

- Hiểu và áp dụng được cách lượng hóa các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi 

trường và sinh thái (C2,3). 

- Hiểu và áp dụng được khái niệm “đánh đổi”, “đa mục tiêu” và các phương 

pháp phân tích đa tiêu chí để hỗ trợ việc lựa chọn các phương án quy hoạch 

trong bài toán đa mục tiêu (C 2, 3). 

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin (P1, 2).  

- Viết và trình bày một vấn đề khoa học cụ thể (P2,3) 

-  Quản lý hiệu quả thời gian (P4).  

- Phối hợp làm việc trong các nhóm khác nhau (P5, 6) 

- Giao tiếp hiệu quả (P3) 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng (A1,2).  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (A3)  

- Hợp tác trong nhóm và lớp (A4,5). 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

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

Kiến thức C1                

C2 +  +  + +         + 

C3  + +  + +         + 

C4    +           + 

C5    +           + 



 34  

C6                

Kỹ năng* P1       +        + 

P2       + +       + 

P3        +   +    + 

P4         +      + 

P5          +     + 

P6          +     + 

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 

A4              + + 

A5              + + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Đánh giá điểm chuyên cần, thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự 

án  

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 
 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 

,6 

P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

-  Nguyễn Tiền Giang. Tài liệu trình chiếu học phần “Quy hoạch và quản lý 

nguồn nước”, ĐHKHTN. 

- Louck D.P., Ealco van Beek. 2005. Water Resource Systems Planning and 

Management: An introduction to Methods, Models and Applications. UNESCO 

Publising, pp. 676 
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Tài liệu tham khảo thêm: 

- Nguyễn Tiền Giang. Phân tích hệ thống nguồn nước. Tập bài giảng sau đại 

học, Trường ĐHKHTN, 2014. 

- May, L.W. and Tung, Y.K., 1992. Hydrosystems Engineering and 

Management. McGraw-Hill Inc, pp. 530. (bản dịch của Nguyễn Tiền Giang, 

Nguyễn Thị Nga). 

- Hà Văn Khối. Quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 

2005. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Khái niệm về quy hoạch và quản lý tài nguyên nước là khái niệm động, 

phát triển theo thời gian. Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức từ trung nhất 

như tại sao phải quy hoạch và quản lý TNN, giải thích các vấn đề cốt lõi của bài 

toán quy hoạch tài nguyên nước là phân tích, nhận dạng vấn đề và lựa chọn các 

phương án quy hoạch. Vai trò của các công cụ mô hình hóa mô phỏng và mô 

hình hóa tối ưu là đặc biệt quan trọng trong quá trình hỗ trợ ra quyết định để lựa 

chọn các phương án này. Trong bài toán quy hoạch thì sự tham gia của các bên 

liên quan là rất cần thiết. Để giải quyết bài toán đa mục tiêu, các phương pháp 

lượng hóa các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường và sinh thái cũng như các 

phương pháp phân tích đa tiêu chí được cũng cấp để người học hiểu và có thể áp 

dụng trong các bài toán quy hoạch trong thực tế. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Tổng quan về Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước  

1. 1.   Giới thiệu chung  

1. 2.   Các vấn liên quan đến quy hoạch và quản lý TNN: Một số ví dụ điển hình  

1. 3.   Tại sao phải quy hoạch? Tại sao phải quản lý TNN? 

1. 4.   Quy mô quy hoạch hệ thống TNN 

1. 5.   Các hướng tiếp cận trong QH&QLTNN 

1. 6.   Các đặc trưng của QH&QLTNN 

1. 7.   Đáp ứng các thách thức trong QH&QL TNN 

Chương 2: Mô hình hóa hệ thống tài nguyên nước 

2. 1.   Giới thiệu chung 

2. 2.   Mô hình hóa các hệ thống TNN 

2. 3.   Các thách thức liên quan đến Mô hình hóa hệ thống TNN 
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2. 4.   Các bước tiến trong mô hình hóa hệ thống TNN 

2. 5.   Một số kết luận 

Chương 3: Các mô hình phục vụ xác định và đánh giá các phương án 

QHTNN 

3. 1. Giới thiệu chung 

3. 2. Thiết lập và lựa chọn các phương án quy hoạch 

3. 3. Xây dựng mô hình khái niệm 

3. 4. Mô phỏng và Tối ưu 

3. 5. Một số kết luận 

Chương 4: Lượng hóa các tiêu chí đánh giá 

4. 1. Tiêu chí kinh tế 

4. 2.  Tiêu chí môi trường 

4. 3.  Tiêu chí sinh thái 

4. 4.  Tiêu chí xã hội 

Chương 5: Phân tích đa tiêu chí  

5. 1. Phương pháp ưu thế 

5. 2. Phương pháp trọng số  

5. 3. Phương pháp hàm rằng buộc 

5. 4. Phương pháp mục tiêu tối thiểu 

5. 5. Phương pháp xếp hạng mục tiêu 

5. 6.   Phương pháp thỏa mãn đồng thời 

5. 7.   Phương pháp kết hợp giữa hàm rằng buộc và trọng số 

5. 8.   Phương pháp quy hoạch mục đích 

5. 9.   Các phương pháp lặp 

5. 10. Phương pháp mô phỏng và đánh giá  
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8. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

THỦY TAI 

 

1. Mã học phần: HMO6035 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt/Tiếng Anh 

5. Giảng viên:  

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

- Nguyễn Ý Như, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(nguyenynhu@hus.edu.vn) 

- Đặng Đình Khá, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(dangdinhkha@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức:  

- Hiểu biết chung về các loại hình thiên tai và khái niệm/định nghĩa về các loại 

hình thiên tai tại Việt Nam; 

- Hiểu biết về hệ thống quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Nắm rõ nguyên nhân hình thành, các yếu tố ảnh hưởng, các tác động của các 

loại hình thủy tai, cách xác định, dự báo, cảnh báo sớm thủy tai và định hướng 

giải pháp giảm nhẹ thiệt hại của chúng, và đặc biệt chú trọng đến: lũ, ngập lụt 

và nước dâng, lũ quét và sạt lở đất, hạn hán và xâm nhập mặn. 

- Hiểu rõ quy trình xây dựng kế hoạch phòng chống thủy tai cho địa phương và 

lưu vực sông và cách thức tích hợp chúng trong kế hoạch phòng chống thiên tai 

nói chung cũng như định hướng tích hợp trong các kế hoạch phát triển KTXH 

của địa phương. 

Kỹ năng và thái độ: 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, 

phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và trình bày 

mailto:trangngocanh@hus.edu.vn
mailto:nguyenynhu@hus.edu.vn
mailto:nguyenynhu@hus.edu.vn
mailto:dangdinhkha@hus.edu.vn
mailto:dangdinhkha@hus.edu.vn
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một vấn đề khoa học cụ thể. Học viên được khuyến khích và phát triển các kỹ năng và 

thái độ cá nhân tổng quát khác như quản lý thời gian. 

Có khả năng làm việc nhóm, có thái độ tốt khi trao đổi, thảo luận. 

Thông qua các hoạt động thảo luận, các học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng trình 

bày và thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng quan tài liệu và cải thiện khả 

năng đọc tài liệu tiếng Anh. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 + +  +        + 

C3   + +        + 

C4   +         + 

C5   +         + 

C6   +         + 

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: giảng viên đánh giá thông qua các bài tập về nhà, sự tích cực tham 

gia vào các bài học, thảo luận và trao đổi trên lớp, các kết quả của tự học, tự 

nghiên cứu   

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc trình bày báo cáo về chủ đề được giao trước  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết tiểu luận. 

     Tên và số TT của Kiến thức Kỹ năng  Thái độ 
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                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

  

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Tập bài giảng Thủy tai, ĐHKHTN 2019 

- Trần Ngọc Anh. Báo cáo nền quốc gia về Quản lý rủi ro thiên tai, Bộ NN&PTNT 

2018 

- Trần Ngọc Anh. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp. Bộ NN&PTNT 

2016 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giới thiệu các khái niệm và định nghĩa về thiên tai, rủi ro thiên tai 

cũng như các hiểm họa, các quy định, tiêu chí để xác định các loại hình thiên tai được 

quy định tại Việt Nam hiện nay trong đó có bao gồm tất cả các loại hình thủy tai. Các 

chương tiếp theo sẽ giới thiệu lần lượt về các loại hình thủy tai chính ở Việt Nam gồm 

lũ, ngập lụt và nước dâng, lũ quét và sạt lở đất, hạn hán và xâm nhập mặn. 

Giảng viên sẽ trình bày sơ bộ các khái niệm và định nghĩa, gợi mở các vấn đề 

về nguyên nhân cơ chế hình thành, các nhân tố ảnh ưởng và các tác động của thủy tai, 

các phương pháp xác định, dự báo và cảnh báo sớm thủy tai sau đó các học viên sẽ 

được phân các chủ đề theo nhóm để tìm hiểu chi tiết về các nội dung trên để bàn luận 

trên lớp. Căn cứ trên nhu cầu và kiến thức nền của học viên, một số các ví dụ về ứng 

dụng các phương pháp cụ thể trong đánh giá rủi ro và dự báo, cảnh báo thủy tai sẽ 

được giới thiệu và trình diễn cho học viên như là các minh họa về khả năng ứng dụng. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của các tổ chức phòng chống thiên tai 

cùng với quy trình xây dựng kế hoạch phòng chống các loại hình thủy tai sẽ được giới 

thiệu đến các học viên, đồng thời hướng đến việc tích hợp các kế hoạch này vào trong 

các kế hoạch/quy hoạch lớn hơn như quy hoạch phòng chống thiên tai, quy hoạch phát 

triển KT-XH. 

Thông qua các hoạt động thảo luận, các học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng 

trình bày và thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng quan tài liệu và cải 

thiện khả năng đọc tài liệu tiếng Anh. 
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10. Nội dung chi tiết học phần  

Mở đầu 

Chương 1 Lũ lụt 

1.1 Khái niệm chung 

1.2 Nguyên nhân hình thành lũ, lụt 

1.3 Các yếu tố tác động đến lũ, lụt 

1.4 Các hệ quả của lũ lụt 

1.5 Các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác hại của lũ lụt 

1.6 Tính toán mô phỏng và dự báo lũ lụt 

Chương 2 Lũ quét và sạt lở đất 

2.1 Khái niệm chung 

2.2 Nguyên nhân hình thành lũ quét và sạt lở đất 

2.3 Các yếu tố tác động đến lũ quét và sạt lở đất 

2.4 Các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác hại của lũ quét và sạt lở đất 

2.5 Tính toán dự báo và cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 

Chương 3 Hạn hán 

3.1 Khái niệm chung 

3.2 Nguyên nhân hình thành 

3.3 Các loại hình hạn hán và các chỉ tiêu đánh giá hạn hán 

3.4 Các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác hại của hạn hán 

3.5 Tính toán dự báo và cảnh báo hạn hán 

Chương 4 Xâm nhập mặn 

4.1 Khái niệm chung 

4.2 Nguyên nhân hình thành 

4.3 Các hệ quả của xâm nhập mặn 

4.4 Các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác hại của xâm nhập mặn 

4.5 Tính toán dự báo và cảnh báo xâm nhập mặn 

Chương 5. Công tác quản lý rủi ro thủy tai 
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5.1 Tổ chức bộ máy 

5.2 Cơ sở pháp lý công tác quản lý rủi ro thủy tai 

5.3 Chu trình quản lý rủi ro thiên tai 

5.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam và trên thế giới 

5.5 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý thủy tai tổng hợp 
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9. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

MÔ HÌNH HÓA CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

 

1. Mã học phần: HMO6036 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Quang Hưng, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS.TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

6. Mục tiêu học phần:  

Kiến thức:  

Kết thúc học phần, học viên hiểu rõ các kiến thức nâng cao về chất lượng nước, 

cơ sở lý thuyết của các quá trình vật lý, hóa học và sinh học trong hệ sinh thái thủy 

sinh. Học viên sẽ hiểu được và vận dụng các kiến thức về quá trình xáo trộn, pha 

loãng, tự làm sạch, phân hủy chất ô nhiễm và bồi tụ, hấp phụ, oxy hóa, hô hấp và 

quang hợp, vận chuyển chất bẩn trong môi trường nước. 

Học viên sẽ được giới thiệu và học sử dụng các mô hình chất lượng nước, kỳ 

vọng sẽ làm chủ được một trong các mô hình, có khả năng đánh giá các lợi ích và giới 

hạn của mô hình toán chất lượng nước cũng như ứng dụng được mô hình toán mô 

phỏng, phân tích và đánh giá các quá trình truyền tải, khuếch tán, phân hủy, phản ứng 

của các chất gây ô nhiễm trong sông, hồ và vùng ven bờ. 

Kỹ năng và thái độ: 

Rèn luyện kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tư duy phê 

phán, phản biện khoa học và tư duy hệ thống. Xây dựng các kỹ năng lập trình và sử 

dụng công cụ máy tính để giải quyết các bài toán mô hình chất lượng nước. 

Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng trình bày, 

viết báo cáo và thuyết trình kết quả. Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau 

trong nhóm học tập, trung thực trong khoa học, chia sẻ tri thức. 

Cụ thể, các kiến thức, kỹ năng và thái độ của học viên được kỳ vọng như sau : 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu rõ các kiến thức nâng cao về chất lượng nước, cơ sở lý thuyết của các quá 

trình vật lý, hóa học và sinh học trong hệ sinh thái thủy sinh. (C2) 



 43  

- Hiểu được và vận dụng các kiến thức về quá trình xáo trộn, pha loãng, tự làm 

sạch, phân hủy chất ô nhiễm và bồi tụ, hấp phụ, oxy hóa, hô hấp và quang hợp, vận 

chuyển chất bẩn trong môi trường nước . C2, 3 

- Hiểu rõ các phương trình cơ bản mô tả thay thế các hiện tượng, chu trình sinh 

học, vậy lý và hóa học trong các mô hình chất lượng nước. C2 

- Áp dụng và đánh giá được một số mô hình cơ bản gồm Thiết lập mô hình, hiệu 

chỉnh và kiểm định mô hình: Xâm nhập mặn, vận chuyển bùn cát, DO-BOD, khuếch 

tán nhiệt, lan truyền chất ô nhiễm…(C3, C4, C5) 

6.2 Kỹ năng 

- Kỹ năng tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu từ các nguồn, phản biện khoa học, 

đặt câu hỏi. (P1, 2) 

- Kỹ năng lập trình, sử dụng thành thạo các công cụ máy tính để thiết lập, hiệu 

chỉnh kiểm định mô hình chất lượng nước. P2 

- Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng trình bày, 

viết báo cáo và thuyết trình kết quả. P3, 5, 6 

6.3 Thái độ 

- Thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm học tập (A3, 4, 5) 

- Trung thực trong khoa học, tôn trọng bản quyền A4 

- Chia sẻ tri thức. A2 

 

Mức độ 

cần đạt 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3  

Kiến 

thức 

C1            

C2 + +         + 

C3  + +        + 

C4    +       + 

C5    +       + 

C6            

Kỹ 

năng 

P1     +      + 

P2     + +     + 

P3       +    + 

P4            

P5       +    + 

P6       +    + 
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Thái độ A1            

A2          + + 

A3        +   + 

A4        + +  + 

A5        +   + 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá:  

- Điểm đánh giá thường xuyên (dựa trên thời gian tham gia học tập, điểm bài tập, 

điểm tương tác thảo luận trong lớp):      20% 

- Thi giữa kỳ:                                          20% 

- Thi cuối kỳ, tiểu luận:                          60% 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Thường xuyên C2 C2   P1   A2   

Giữa kỳ   C4   P2   A4  

Cuối kỳ C2 C2 C4 C5 P1 P2 P3 A2 A4 A5 

8. Giáo trình bắt buộc:  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Quang Hưng. Mô hình hóa chất lượng nước. Tập bài giảng sau đại học, 

ĐHKHTN. 

- Đào Nguyên Khôi (chủ biên), Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị Thảo Nhi (2017), Cơ sở 

mô hình hóa chất lượng nước mặt. Giáo trình, NXB Xây dựng. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Steven C. Chapra. Surface Water – Quality Modeling. Mc Graw Hill International 

Editions 1997. 

- Nguyễn Như Khuê. Hướng dẫn thực hành: Xây dựng mô hình toán dòng chảy và 

nồng độ chất hòa tan. Bộ Thủy lợi 1994. 

- Thomann & Mueller, Principles of Surface Water Quality Modeling and Control, 

Harper & Row Publ., 1987. 

9. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về chất lượng nước, lý thuyết cơ sở về 

các quá trình chuyển hóa chất ô nhiễm trong nước, hiện tượng ô nhiễm, nguyên nhân 
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gây ô nhiễm. Phương pháp mô hình hóa ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất độc và 

chất lượng phù sa trong sông và hồ.  

Mô hình hóa các quá trình vận chuyển chất ô nhiễm cũng như quá trình pha 

loãng, xáo trộn và tự làm sạch trong môi trường nước. Mô hình hóa chất lượng nước 

sông với các điểm xả tập trung và phân tán của nguồn chất gây ô nhiễm bảo toàn và 

không bảo toàn. Mô hình mô phỏng liên tục chất lượng nước trên sông và trong hệ 

thống thoát nước đô thị. Đánh giá hiệu quả các phương pháp cải thiện chất lượng 

nước.  

Học phần cũng cung cấp các thông tin tổng quát về các mô hình chất lượng 

nước, lịch sử phát triển và khả năng ứng dụng. Ứng dụng mô hình toán chất lượng 

nước nghiên cứu lan truyền nhiễm bẩn cho con sông cụ thể. Thông qua khảo sát đo đạc 

thực tế các thông số môi trường để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình chất lượng nước. 

10. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Nước và hiện tượng ô nhiễm nước  

1.1. Thành phần, cấu tạo và tính chất của nước  

1.2. Sự hình thành chất lượng nước 

1.3. Các thông số chất lượng nước 

1.4. Các nguồn gây ô nhiễm chất lượng nước 

1.5. Tiêu chuẩn chất lượng nước 

Chương 2: Vai trò kỹ thuật thủy lực trong quản lý môi trường 

2.1. Giới thiệu chung 

2.2. Quá trình xáo trộn, pha loãng 

2.3. Cân bằng khối lượng  

2.4. Kiểm soát chất lượng nước 

Chương 3: Cơ sở lý thuyết của mô hình hoá chất lượng nước 

3.1.  Các phương trình cơ bản 

3.2. Quá trình bình lưu và khuếch tán 

3.3. Quá trình xáo trộn pha loãng trong sông 

3.4. Các nguồn gây ô nhiễm 

3.5. Chất ô nhiễm bảo toàn và không bảo toàn 

3.6. Các quá trình sinh thái trong dòng chảy 

Chương 4: Phương pháp mô hình hóa chất lượng nước 

4.1. Các phương pháp tiếp cận 

4.2. Ứng dụng mô hình hóa xâm nhập mặn 

4.3. Ứng dụng mô hình hóa vận chuyển bùn cát 

4.4. Ứng dụng mô hình hóa DO-BOD 
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4.5. Ứng dụng mô hình hóa khuếch tán nhiệt 

Chương 5: Giới thiệu, thiết lập lựa chọn mô hình chất lượng nước 

5.1. Giới thiệu các mô hình chất lượng nước 

5.2. Các bước thiết lập mô hình 

5.3. Các ứng dụng thực tế trên thế giới và Việt Nam 

5.4. Thực hành hiệu chỉnh và kiểm định mô hình chất lượng nước 



 47  

10. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

MÔ HÌNH HÓA NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

 

1. Mã học phần: HMO6037 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Quang Hưng, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS.TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

6. Mục tiêu học phần:  

Kiến thức:  

Kết thúc học phần, học viên hiểu được các kiến thức cơ bản của toán học được 

sử dụng làm nền tảng của mô hình toán học trong bài toán địa chất thủy văn. 

Học viên có thể vận dụng kiến thức để xây dựng, phát triển và kiểm tra các mô 

hình khái niệm qua cách tiếp cận mô hình toán, bao gồm lựa chọn và thiết lập điều 

kiện biên, thông số mô hình, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình, đánh giá phân tích kêt 

quả và tính không chắc chắn của mô hình toán. 

Sử dụng phần mềm mô phỏng nước dưới đất để giải quyết các bài toán thực tế, 

mô phỏng/mô hình hóa các quá trình hình thành, chuyển động và lưu trữ nước dưới đất 

cũng như sự lan truyền chất ô nhiễm trong nước dưới đất. 

Kỹ năng và thái độ: 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, 

phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và trình bày 

một vấn đề khoa học cụ thể. 

Học viên xây dựng và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính và lập trình để giải 

quyết bài toán chuyển động ba chiều của chất lỏng dưới bề mặt. Học viên cũng phát 

triển các kỹ năng về quản lý dữ liệu, phân tích (tính toán, vẽ đồ thị) và đánh giá độ 

không đảm bảo của dữ liệu và mô hình. 

Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng trình bày, 

viết báo cáo và thuyết trình kết quả. Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau 

trong nhóm học tập, trung thực trong khoa học, chia sẻ tri thức. 
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Chăm chỉ, tự giác, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, trung thực trong công 

bố kết quả, tôn trọng bản quyền và chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu theo các quy 

định chung. 

Cụ thể, các kiến thức, kỹ năng và thái độ của học viên được kỳ vọng như sau : 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về địa chất thủy văn, các lớp đất đá, sự hình thành 

nước dưới đất. C2 

- Vận dụng kiến thức toán học cao cấp để mô tả các quá trình của nước dưới đất 

C3 

- Ứng dụng kiến thức về các phương pháp toán để giải hệ các phương trình trong 

mô hình nước dưới đất C3 

- Tiếp cận và sử dụng một mô hình MODFLOW gồm Thiết lập mô hình, hiệu 

chỉnh và kiểm định mô hình. C3, 4, 5 

6.2 Kỹ năng 

- Kỹ năng tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu từ các nguồn, phản biện khoa học, 

đặt câu hỏi. P1, 2 

- Kỹ năng lập trình, sử dụng thành thạo các công cụ máy tính để thiết lập, hiệu 

chỉnh kiểm định mô hình chất lượng nước. P2 

- Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng trình bày, 

viết báo cáo và thuyết trình kết quả.P3, 5, 6 

6.3 Thái độ 

- Chăm chỉ, tự giác, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm học tập (A2) 

- Trung thực trong khoa học, tôn trọng bản quyền (A4) 

- Chia sẻ tri thức. (A5) 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3  

Kiến 

thức 

C1            

C2 + +         + 

C3   + +       + 

C4    +       + 

C5    +       + 
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C6            

Kỹ 

năng 

P1     +      + 

P2     + +     + 

P3       +    + 

P4            

P5       +    + 

P6       +    + 

Thái độ A1            

A2          + + 

A3        +   + 

A4        + +  + 

A5        +   + 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá:  

- Điểm đánh giá thường xuyên (dựa trên thời gian tham gia học tập, điểm bài tập, 

điểm tương tác thảo luận trong lớp):      20% 

- Thi giữa kỳ:                                          20% 

- Thi cuối kỳ, tiểu luận:                          60% 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Thường xuyên C2 C2   P1   A2   

Giữa kỳ   C3   P2   A4  

Cuối kỳ C2 C2 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A4 A5 

8. Giáo trình bắt buộc:  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Quang Hưng. Tập bài giảng “Mô hình hóa nước dưới đất”, ĐHKHTN. 

- Mostafa Soliman, Phillíp Lamoreaux, Bashir Memon, Fakhry Asaad, James 

Lamoreaux. Địa chất thủy văn môi trường. (Biên dịch: Nguyễn Văn Tuần, Đặng 

Thanh Mai, Ngô Chí Tuấn), ĐHKHTN, 2004. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- George Hornberger, Patricia Wiberg. Numerical Methods in the Hydrological 

Science. Americal Geophysical Union, e-Book, 2006 
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- Wang and Anderson. Introduction to Groundwater Modeling. 1995. 

- Anderson, M.P. and W.W. Woessner, 1992. Applied Groundwater Modeling, 

Simulation of Flow and Advective Transport, Academic Press Inc., San Diego, 

California. 

- McDonald, M.G. and A.W. Harbaugh, 1988, A Modular Three-Dimensional Finite-

Difference Ground-Water Flow Model, Techniques of Water-Resources 

Investigations of the U.S. Geological Survey, Book 6, Modeling Techniques, Chapter 

A1. 

- Zheng, C. and G.D. Bennett, 1995. Applied Contaminant Transport Modeling: 

Theory and Practice, VanNostrand Reinhold, New York, NY, 440 p. 

9. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành phục vụ mô hình hóa 

các quá trình hình thành, chuyển động và lưu trữ nước dưới đất cũng như sự lan truyền 

chất ô nhiễm trong nước ngầm. Các kiến thức nền tảng toán học ứng dụng trong việc 

giải các hệ phương trình mô phỏng nước dưới đất được truyền thụ. Trên cơ sở đó giới 

thiệu các công cụ đánh giá trữ lượng động, trữ lượng tĩnh, tiềm năng và chất lượng 

nước dưới đất theo từng vùng lãnh thổ cùng các ứng dụng cụ thể trong thực tiễn Việt 

Nam. Mô hình MODFLOW được lựa chọn làm công cụ nghiên cứu trong học phần, 

học viên sẽ được thực hành và làm chủ bộ mô hình gồm các tác vụ từ thiết lập mô 

hình, xây dựng điều kiện biên trong mô hình, hiệu chỉnh kiểm định và ứng dụng cho 

các kịch bản tính toán nước dưới đất cả về thủy lực lẫn vận chuyển chất. 

10. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Nền tảng của Dòng chảy ngầm dưới đất 

1.1. Nước ngầm: Tầng chứa nước và các lớp tiếp giáp 

1.2. Hệ thống nước dưới đất: Áp lực thủy tĩnh và thế chất lưu 

1.3 Tích trữ trong tầng chứa nước bị giới hạn và không bị giới hạn 

1.4 Định luật Darcy  

1.5. Các công thức của dòng chảy ngầm 

Chương 2. Giới thiệu về mô hình nước dưới đất 

2.1. Các loại mô hình để mô hình hóa nước dưới đất 

2.2. Các bước mô hình hóa 

2.3. Phương trình dòng chảy chủ đạo và phương pháp số trị 

2.4. Phát triển mô hình khái niệm 

2.5. Mô hình hóa vận chuyển chất hòa tan và nhiệt trong dòng chảy ngầm 
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2.6. Mô hình hóa sụt lở đất. 

Chương 3. Mô hình hóa nước dưới đất  

3.1. Phương pháp sai phân hữu hạn hiện 

3.2. Phương pháp sai phân hữu hạn ẩn 

3.3. Phương pháp phần tử hữu hạn 

3.4. Kỹ thuật thể tích hữu hạn tựa phần tử hữu hạn 

3.5. Kỹ thuật thể tích hữu hạn tựa sai phân hữu hạn 

3.6. Xác định thông số thủy văn mô hình 

3.7. Các phép biến đổi và lưới 

3.8. Biên thủy lực và điều kiện biên của mô hình 

Chương 4. Giới thiệu mô hình MODFLOW 

4.1. Giới thiệu các khái niệm chung 

4.2. Lý thuyết toán học của mô hình MODFLOW 

4.3. Rời rạc hóa trong mô hình MODFLOW 

4.4. Các điều kiện biên 

4.5. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

4.6. Ứng dụng của mô hình MODFLOW trong tính toán vận chuyển chất hòa 

tan 

4.7. Các ví dụ 
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11. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

1. Mã học phần: HMO6038 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt/Tiếng Anh 

5. Giảng viên:  

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

- Đặng Đình Khá, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(dangdinhkha@hus.edu.vn) 

- Nguyễn Ý Như, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(nguyenynhu@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức:  

Kết thúc học phần, học viên được kỳ vọng có được các kiến thức cơ bản về  các 

cách tiếp cận và phương pháp nhằm đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến tài 

nguyên nước lưu vực sông, đánh giá tính dễ bị tổn thương của các đặc trưng tài 

nguyên nước trước biến đổi khí hậu và giới thiệu các biện pháp nhằm phát triển nguồn 

nước và thích ứng trong lĩnh vực tài nguyên nước. Học phần sẽ dành thời lượng lớn 

cho các sinh hoạt nhóm/sêmina với ứng dụng trực tiếp cho các vấn đề thực tiễn tại 

Việt Nam. 

Kỹ năng và thái độ: 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, 

phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và trình bày 

một vấn đề khoa học cụ thể. Học viên được khuyến khích và phát triển các kỹ năng và 

thái độ cá nhân tổng quát khác như: quản lý thời gian. 

mailto:trangngocanh@hus.edu.vn
mailto:dangdinhkha@hus.edu.vn
mailto:nguyenynhu@hus.edu.vn
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Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập cá 

nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, học viên được khuyến khích và yêu cầu phát triển các 

kỹ năng và thái độ xã hội từ mức 2 đến mức 4  như: Khả năng làm việc nhóm (hình 

thành nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc trong các nhóm khác 

nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, qua 

thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng thuyết trình). 

Thông qua các hình thức như thảo luận, thực hiện bài tập nhóm, bài kiểm tra 

giữa kỳ và bài thi hết môn, học viên có cơ hội và được yêu cầu vận dụng các kiến thức 

đã học vào thực tiễn. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: giảng viên đánh giá thông qua các bài tập về nhà, sự tích cực tham 

gia vào các bài học, thảo luận và trao đổi trên lớp, các kết quả của tự học, tự 

nghiên cứu   

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc trình bày báo cáo về chủ đề được giao trước  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 
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Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết tiểu luận. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Trần Ngọc Anh. Tập bài giảng “Ứng phó với BĐKH trong lĩnh vực TNN”, 

ĐHKHTN, 2021. 

- Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds. Climate change and 

water. Technical paper VI, IPCC Secretariat, June 2008. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Sangam Shrestha, Mukand S. Babel, Vishnu Prasad Pandey. Climate Change and 

Water Resources. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giới thiệu các cách tiếp cận và phương pháp nhằm đánh giá tác động 

của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông, đánh giá tính dễ bị tổn thương 

của các đặc trưng tài nguyên nước trước biến đổi khí hậu và giới thiệu các biện pháp 

nhằm phát triển nguồn nước và thích ứng trong lĩnh vực tài nguyên nước. Học phần sẽ 

dành thời lượng lớn cho các sinh hoạt nhóm/sêmina với ứng dụng trực tiếp cho các 

vấn đề thực tiễn tại Việt Nam. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Mở đầu 

- Giới thiệu nội dung học phần 

- Khái niệm và định nghĩa 

Chương 1. Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước 

1.1.  Tài nguyên nước mưa và biến đổi khí hậu 

1.2.  Tài nguyên nước sông và biến đổi khí hậu 

1.3.  Tài nguyên nước dưới đất và biến đổi khí hậu 

1.4.  Thủy tai và biến đổi khí hậu 
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Chương 2. Tính dễ bị tổn thương của các dạng tài nguyên nước 

2.1.      Tính dễ bị tổn thương 

2.2.      Các dạng biểu thị tính dễ bị tổn thương 

2.3.      Các tài liệu đánh giá tổn thương 

2.4.      Xây dựng bản đồ đánh giá mức độ dễ tổn thương tài nguyên nước 

Chương 3.  Ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước 

3.1.      Các giải pháp công trình  

3.2.      Các giải pháp phi công trình  

3.3.      Tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu trong và ngoài nước 
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12. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

 

1. Mã học phần: HMO6044 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Quang Hưng, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

6. Mục tiêu học phần:  

Kiến thức:  

Kết thúc học phần, học viên có được các kiến thức chung về chất lượng nước, 

các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá và các phương pháp đánh giá. Sự hình thành chất 

lượng nước, nguồn gây ô nhiễm cũng được giới thiệu để học viên có thể đánh giá, tìm 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trong các tình huống thực tế. 

Các nguyên tắc giám sát, quan trắc chất lượng nước được trình bày, cùng với các 

biện pháp xử lý nước thải, nước thiên nhiên nhằm cung cấp cho học viên khả năng đưa 

ra các biện pháp xử lý và quản lý chất lượng nước. 

Các công nghệ xử lý nước cấp và nước thải cũng được truyền thụ để học viên có 

khả năng xác định, lựa chọn phương án tối ưu cho việc bảo vệ nguồn nước trước các 

nguồn thải. 

Kỹ năng và thái độ: 

Rèn luyện kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tư duy phê 

phán, phản biện khoa học và tư duy hệ thống. Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề 

theo tư duy toán học, hóa học và vật lý trong các bài toán quản lý hệ thống thoát nước 

đô thị. Học viên sẽ được thực hành kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng nước, tìm 

nguyên nhân gây ô nghiễm và đề xuất các giải pháp xử lý, lập kế hoạch kiểm soát. 

Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và lớp, trung thực 

trong khoa học. 

Cụ thể, các kiến thức, kỹ năng và thái độ của học viên được kỳ vọng như sau : 

6.1 Kiến thức 
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- Hiểu và nắm rõ  các kiến thức nâng cao về chất lượng nước, phân biệt đặc điểm 

chất lượng nước mặt, nước dưới đất, nước biển và cơ sở khoa học của việc xây dựng 

các tiêu chuẩn chất lượng nước (C2) 

- Nắm thành thạo sự hình thành của chất lượng nước trong thiên nhiên và dưới 

tác động của con người, thuộc và có thể thực hiện các phương pháp đo đạc, phân tích 

chất lượng nước và các căn bệnh có liên quan đến nguồn nước. (C3) 

- Hiểu rõ và có thể áp dụng triển khai các phương pháp quan trắc và mô phỏng 

chất lượng nước trong thiên nhiên (C3) 

- Hiểu rõ và có khả năng thiết kế, ứng dụng các công nghệ xử lý nước và quy 

hoạch cấp thoát nước nhằm kiểm soát chất lượng nước từ nguồn. (C4) 

6.2 Kỹ năng 

- Kỹ năng tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu từ các nguồn, phản biện khoa học, 

đặt câu hỏi. (P1) 

- Kỹ năng đo đạc, quan trắc, phân tích chất lượng nước. (P2) 

- Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng trình bày, 

viết báo cáo và thuyết trình kết quả. (P3) 

6.3 Thái độ 

- Thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm học tập (A2) 

- Trung thực trong khoa học, tôn trọng bản quyền (A4) 

- Chia sẻ tri thức. (A5) 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 
 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3  

Kiến 

thức 

C1            

C2 +          + 

C3  + +        + 

C4    +       + 

C5            

C6            

Kỹ 

năng 

P1     +      + 

P2      +     + 

P3       +    + 

P4            
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P5            

P6            

Thái độ A1            

A2        +   + 

A3            

A4         +  + 

A5          + + 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá:  

- Điểm đánh giá thường xuyên (dựa trên thời gian tham gia học tập, điểm bài tập, 

điểm tương tác thảo luận trong lớp):      20% 

- Thi giữa kỳ:                                          20% 

- Thi cuối kỳ, tiểu luận:                          60% 
     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Thường xuyên C2    P1   A2   

Giữa kỳ  C3 C3   P2   A4  

Cuối kỳ    C4   P3   A5 

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C3 C4 P1 P2 P3 A2 A4 A5 

8. Giáo trình bắt buộc:  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

-  Nguyễn Quang Hưng. Tập bài giảng “Kiểm soát môi trường nước”, ĐHKHTN. 

- Melike Gurel. Advances in Water Quality Control. Scientific Research Publishing, 

2010. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- T.H.Y. Tebbutt. Principles of water quality control. Elsevier, 2013. 

- Jamie Bartram, Richard Ballance (1996), Water Quality Monitoring: A practical 

guide to the design and implementation of freshwater quality studies and monitoring 

programmes, CRC Press, Routledge, Taylo&Francis Group 

- Richard Helmer, Ivanildo Hespanhol (1998), Water Pollution Control: A Guide to 

the Use of Water Quality Management Principles, CRC Press, Routledge, 

Taylo&Francis Group 

9. Tóm tắt nội dung học phần: 
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Học phần đưa ra các khái niệm cơ bản về tính chất cơ bản của nước, chất lượng 

nước, thành phần nước thiên nhiên, các quá trình tạo nên thành phần chấ lượng nước, 

các khái niệm và tiêu chuẩn về ô nhiễm chất lượng nước, nguồn gây ô nhiễm và một 

số biện pháp xử lý nước. 

Các quá trình xáo trộn, pha loãng và tự làm sạch nước trong thủy hệ cũng được 

giới thiệu. Quy trình xử lý nước thải và nước sạch, dòng ô nhiễm, lý thuyết cân bằng 

vật chất cũng được nhắc lại. Hệ thống quan trắc và giám sát chất lượng nước, các biện 

pháp quản lý và giám sát chất lượng môi trường nước được mô tả. 

10. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Giới thiệu chung 

1.1. Chất lượng nước – các kiến thức cơ bản 

1.2. Tiêu chuẩn chất lượng nước 

1.3. Đặc điểm chất lượng nước mặt 

1.4. Đặc điểm chất lượng nước dưới đất 

1.5. Đặc điểm chất lượng nước biển 

Chương 2: Ô nhiễm nguồn nước 

2.1. Các nguồn xả thải gây ô nhiễm 

2.2. Các yếu tố hình thành chất lượng nước thiên nhiên 

2.3. Các quá trình hình thành chất lượng nước thiên nhiên 

2.3. Các phương pháp đánh giá sự nhiễm bẩn nguồn nước 

2.4. Một số phương pháp phân tích chất lượng nước 

2.5. Các bệnh liên quan đến nguồn nước 

Chương 3: Quan trắc và bảo vệ nguồn nước 

3.1. Quan trắc chất lượng nguồn nước 

3.2. Quá trình tự làm sạch nguồn nước 

3.3. Mô hình chất lượng nước sông 

3.4. Mô hình chất lượng nước hồ 

Chương 4: Các phương pháp xử lý  nước 

4.1. Các phương pháp xử lý nước thải tại nguồn 

4.2. Các phương pháp xử lý nước thải tập trung 

4.3. Quy hoạch cấp thoát nước 
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13. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

CÁC QUÁ TRÌNH CỬA SÔNG VEN BIỂN 

 

1. Mã học phần: HMO6045 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt/Tiếng Anh 

5. Giảng viên:  

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(nguyentiengiang@vnu.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức:  

Kết thúc học phần, học viên được kỳ vọng có được các kiến thức cơ bản về các 

quá trình trong khu vực cửa sông và ven biển, như sóng, thủy triều, dòng chảy và 

tương tác của chúng với các quá trình diễn biến bờ và đáy, xâm nhập mặn và ô nhiễm 

môi trường. Học phần sẽ dành thời lượng lớn cho các sinh hoạt nhóm/sêmina với ứng 

dụng trực tiếp cho các vấn đề thực tiễn tại Việt Nam. 

Kỹ năng và thái độ: 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, 

phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và trình bày 

một vấn đề khoa học cụ thể. Học viên được khuyến khích và phát triển các kỹ năng và 

thái độ cá nhân tổng quát khác như quản lý thời gian. 

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập cá 

nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, học viên được khuyến khích và yêu cầu phát triển các 

kỹ năng và thái độ xã hội từ mức 2 đến mức 4 như: Khả năng làm việc nhóm (hình 

thành nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc trong các nhóm khác 

nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, qua 

thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng thuyết trình). 

mailto:trangngocanh@hus.edu.vn
mailto:nguyentiengiang@vnu.edu.vn
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Thông qua các hình thức như thảo luận, thực hiện bài tập nhóm, bài kiểm tra 

giữa kỳ và bài thi hết môn, học viên có cơ hội và được yêu cầu vận dụng các kiến thức 

đã học vào thực tiễn. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: giảng viên đánh giá thông qua các bài tập về nhà, sự tích cực tham 

gia vào các bài học, thảo luận và trao đổi trên lớp, các kết quả của tự học, tự 

nghiên cứu   

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc trình bày báo cáo về chủ đề được giao trước  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết tiểu luận. 

 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   
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Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Trần Ngọc Anh (2021). Các quá trình cửa sông ven biển. Tập báo cáo seminar, 

trường ĐHKHTN. 

- Coastal Engineering Research Center (2002): Coastal Engineering Manual. 

Department of Army, Corps of Engineers, Waterways Experiment Station, 

Vicksburg, Mississippi, Parts I, II and III. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Ippen, A. T. (1966) Estuary and Coastline Hydrodynamics, McGraw-Hill 

Book Company, Inc. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về các quá trình trong khu vực cửa sông 

và ven biển, như sóng, thủy triều, dòng chảy và tương tác của chúng với các quá trình 

diễn biến bờ và đáy, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường. Học phần sẽ dành thời 

lượng lớn cho các sinh hoạt nhóm/sêmina với ứng dụng trực tiếp cho các vấn đề thực 

tiễn tại Việt Nam. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. Mở đầu 

1.1 Khái niệm vùng cửa sông 

1.2 Tầm quan trọng của vùng cửa sông 

1.3 Giới hạn và phân đoạn cửa sông 

1.4 Phân loại cửa sông 

Chương 2. Các yếu tố động lực vùng cửa sông 

2.1    Mực nước vùng cửa sông 

2.2    Dòng chảy sông 

2.3     Sóng biển 

2.4     Chênh lệch mật độ 

Chương 3. Thủy triều trong vùng cửa sông 

3.1    Hệ phương trình cơ bản 
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3.2    Các đặc tính của thủy triều trong vùng cửa sông 

3.3    Hình dạng cửa sông kiểu sông ngòi 

3.4    Biến dạng của sóng triều khi truyền vào cửa sông 

Chương 4.  Xâm nhập mặn 

4.1    Độ muối và độ mặn 

4.2    Sự thay đổi của độ mặn theo thời gian 

4.3    Sự thay đổi của độ mặn theo không gian 

4.4    Xáo trộn trong vùng cửa sông 

4.5    Phương trình khuếch tán 1 chiều 

Chương 5.  Vận chuyển bùn cát và diễn biến lòng sông 

5.1    Giới thiệu chung 

5.2    Vận chuyển bùn cát đáy 

5.3    Chuyển động của bùn cát lơ lửng 

5.4    Diễn biến lòng sông vùng cửa sông 

Chương 6. Các cửa sông Việt Nam 

6.1   Các cửa sông đổ vào vịnh Bắc Bộ 

6.2.  Cửa sông Hồng và sông Thái Bình 

6.3   Các cửa sông miền Trung 

6.4   Các cửa sông đổ vào Vịnh Ghềnh Rái 

6.5   Các cửa sông Cửu Long 
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14. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRONG THỦY VĂN 

 

1. Mã học phần: HMO6041 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Lê Vũ Việt Phong, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(phongle@hus.edu.vn) 

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(tranngocanh@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần  

Kiến thức 

Kết thúc học phần, học viên có kiến thức cơ bản về các phương pháp số 

sử dụng trong mô hình toán thuỷ văn đơn giản và phức tạp; hiểu được nguyên lý 

sử dụng phương pháp số trong các trường hợp khác nhau; nhận diện được các 

bài toán và khó khăn thách thức khi sử dụng phương pháp số giải quyết các bài 

toàn thực tiễn trong thuỷ văn học; có kiến thức nền tảng và tư duy khoa học để 

xây dựng các mô hình toán thuỷ văn đơn giản dựa trên các phương pháp số cơ 

bản và phổ biến. 

Kỹ năng và thái độ 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu phát triển phương pháp số giải quyết 

các bài toán cụ thể thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, phân tích các tài 

liệu liên quan; có kỹ năng viết và trình bày một vấn đề khoa học cụ thể.  

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập 

cá nhân, bài tập nhóm, thực hành, học viên được khuyến khích và yêu cầu phát 

triển các kỹ năng và thái độ xã hội như: Khả năng làm việc nhóm (hình thành 

nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc trong các nhóm khác 

nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng giao tiếp bằng văn 

bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng thuyết trình). 

6.1 Kiến thức  
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- Hiểu các khái niệm cơ bản về phương số sử dụng trong tính toán và mô hình 

hoá các quá trình thuỷ văn (C2, C3) 

 - Phân biệt sự khác nhau và khả năng ứng dụng của các phương pháp số phổ 

biến đối với các dạng bài toán cụ thể - C3 

- Lựa chọn và áp dụng các phương pháp số và sơ đồ tính phổ biến để mô phỏng 

các quá trình thuỷ văn trong thực tế - C4 

- Đánh giá và phân tích được các kết quả mô phỏng từ các dạng mô hình toán - 

C5 

6.2 Kỹ năng  

- Lập trình và xây dựng các mô hình toán đơn giản (P1, P2) 

- Tư duy biện lý và thuyết minh kết quả tính toán (P3, P4) 

-  Nhận diện và xây dựng mô hình một cách toàn diện, có hệ thống (P4, P5) 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng (A1, A2) 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (A3, A4) 

- Hợp tác trong nhóm và lớp (A5) 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

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

Kiến thức C1                

C2 +              + 

C3 + +             + 

C4   +            + 

C5    +           + 

C6                

Kỹ năng* P1       +        + 

P2       +        + 

P3        +       + 

P4        + +      + 

P5         +      + 

P6                

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 

A4             +  + 

A5              + + 
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7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.2. Thi giữa kỳ: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

7.3. Thi cuối kỳ: 60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

8. Giáo trình bắt buộc  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Lê Trọng Vinh & Trần Minh Toàn (2013), Giáo trình Phương pháp tính và 

Matlab, NXB Bách Khoa. 

- Hornberger G. & Wilberg P. (2005), Numerical Methods in the Hydrological 

Sciences, John Wiley & Sons.  

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Bùi Công Quang & Trần Mạnh Tuân (2004), Tiếng Anh trong Kỹ thuật Tài 

nguyên nước, NXB Xây dựng.  

9. Tóm tắt nội dung học phần  

Môn học giới thiệu các phương pháp tính cơ bản được sử dụng rộng rãi trong 

lĩnh vực thuỷ văn học và các ngành khoa học môi trường và trái đất. Học viên 

sau khi hoàn thành môn học sẽ có khả năng (i) xây dựng các mô hình toán-lý 

đơn giản mô phỏng dòng chảy trong các hệ thống thuỷ văn và (ii) giải tìm 

nghiệm các mô hình toán này sử dụng phương pháp số. Các nội dung quan trọng 

trong môn học bao gồm: Giới thiệu phương pháp sai phân hữu hạn, phương 

pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính, khảo sát và phân tích sai số, .v.v. 

Mặc dù môn học chủ yếu tập trung vào các ứng dụng trong thuỷ văn, các 

phương pháp số được trình bày trong môn học cũng có thể ứng dụng cho một số 
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bài toán khác trong các lĩnh vực như môi trường và địa chất do các phương trình 

toán mô phỏng những hiện tượng đó và hiện tượng dòng chảy trong thuỷ văn là 

khá tương đồng. Do vậy, môn học cũng sẽ hữu ích cho các học viên quan tâm 

đến mô hình hoá dòng chảy, mô hình chất lượng nước, và mô hình chất lượng 

không khí.  

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Giới thiệu chung 

1. 1.   Giới thiệu về phương pháp số 

1. 2.   Nghiệm phương trình tuyến tính và phi tuyến  

1. 3.   Giới thiệu ngôn ngữ lập trình MATLAB/Python 

1. 4.   Thực hành 1 

Chương 2: Giair nghiệm phương pháp số 

2. 1.   Phương trình vi phân, bài toán điều kiện biên và ban đầu 

2. 2.   Đạo hàm, vi phân và tích phân số. 

2. 3.   Thực hành 2 

Chương 3: Sai phân hữu hạn 

3. 1. Phương pháp sai phân hữu hạn 

3. 2. Nghiệm số sai phân hữu hạn 

3. 3. Nhất quán, hội tụ và ổn định trong phương pháp số 

3. 4. Thực hành 3 

Chương 4: Các mô hình toán thuỷ văn 

4. 1. Mô hình toán 1 chiều trong thuỷ văn 

4. 2.  Mô hình toán chất lượng nước 

4. 3.  Mô hình toán dòng chảy mặt 2 chiều trong thuỷ văn 

4. 4.  Mô hình toán dòng chảy sát mặt 3 chiều trong thuỷ văn 

4. 5.  Thực hành 4  
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15. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

ĐIỀU TIẾT DÒNG CHẢY VÀ THỦY NĂNG  

CHO HỆ THỐNG HỒ CHỨA 

 

1. Mã học phần: HMO6042 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(giangnt@vnu.edu.vn) 

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Kết thúc học phần, học viên được kỳ vọng có được các kiến thức sâu về các 

nguyên tắc vận hành hệ thống liên hồ chứa, xây dựng quy trình vận hành liên hồ 

chứa, tính toán điều tiết dòng chảy và thủy năng cho bài toán vận hành liên hồ 

chứa đa mục tiêu (chống lũ, phát điện, cấp nước, ...). 

Kỹ năng và thái độ 

Rèn luyện kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tư duy phê 

phán, phản biện khoa học và tư duy hệ thống. Hình thành kỹ năng giải quyết vấn 

đề theo hướng tiếp cận hệ thống, đặc biệt là hệ thống liên hồ chứa. 

Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và lớp, trung thực 

trong khoa học. 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu biết về hệ thống hồ chứa, bài toán điều tiết dòng chảy cho hệ thống hồ 

chứa, bài toán điều tiết thủy năng cho hệ thống hồ chứa.  

 - Phân tích, lựa chọn và ứng dụng công nghệ vận hành liên hồ chứa. 
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- Biết vận dụng và xử lý mâu thuẫn giữa các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế 

và xã hội trong vận hành liên hồ chứa.  

- Biết thiết lập quy tắc và ứng dụng công nghệ điều hành một hệ thống hồ chứa 

đa mục tiêu.  

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin.  

- Tư duy biện lý.   

-  Nhận diện và giải quyết vấn đề một cách toàn diện, có hệ thống.  

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng.  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.  

- Hợp tác trong nhóm và lớp. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 
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Hình thức: Đánh giá căn cứ vào các hoạt động: 1) Tham gia các buổi học; 2) 

Mức độ tích cực tương tác trong các buổi học; 3) Mức độ hoàn thành bài tập 

và/hoặc trình bày báo cáo về các kiến thức mới tự tìm hiểu trong bài học.  

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án 

Nội dung: Chương 1. Hệ thống hồ chứa, Chương 2. Vận hành hệ thống liên hồ 

chứa, Chương 3 (mục 3.1. Phương pháp mô phỏng). 

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

Nội dung: Chương 3, Chương 4. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Cảnh Cầm, Đỗ Cao Đàm. Sổ tay kỹ thuật thủy lợi, Phần I: Tập 4. 

NXB Nông nghiệp, 2005. 

- Jain S.K., Singh V.P. Quy hoạch và quản lý hệ thống tài nguyên nước. (Biên 

dịch Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Đức Hạnh). ĐHKHTN 2010-2011. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Larry W. May. Water Resources Engineering. ISBN 978-0-470-46064-1. John 

Wiley & Son, Inc., 2010. 

- Đỗ Cao Đàm và nnk. Thủy văn công trình. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1991. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Cung cấp các kiến thức về: i) các khái niệm về hệ thống hồ chứa và điều tiết liên 

hồ chứa; ii) Các phương pháp tính, các quy tắc và quy trình vận hành liên hồ 

chứa trong mùa lũ và mùa kiệt, đảm bảo an toàn hạ lưu và công trình, sử dụng 

hợp lý tài nguyên nước, hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế và xã hội; iii) Xây 

dựng công nghệ vận hành và công nghệ dự báo hỗ trợ vận hành, vận hành liên 

hồ chứa thời gian thực. 
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Giới thiệu 2 quy trình vận hành điển hình cho hệ thống hồ chứa thượng nguồn 

sông Hồng và hệ thống hồ chứa sông Ba. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Hệ thống hồ chứa  

1. 1.   Giới thiệu chung  

1. 2.   Hệ thống hồ chứa đơn mục tiêu   

1. 3.   Hệ thống hồ chứa đa mục tiêu  

Chương 2: Vận hành hệ thống liên hồ chứa  

2. 1.   Nguyên tắc vận hành liên hồ chứa 

2. 2.   Vận hành liên hồ chứa phát điện và chống lũ 

2. 3.   Vận hành liên hồ chứa phát điện và cấp nước 

Chương 3: Các phương pháp điều tiết liên hồ chứa  

3. 1. Phương pháp mô phỏng 

3. 2. Phương pháp tối ưu hóa 

3. 3. Đường cong quy tắc vận hành 

3. 4. Quy trình vận hành liên hồ chứa 

Chương 4: Giới thiệu một số quy trình vận hành liên hồ chứa  

4. 1. Quy trình vận hành chống lũ hàng năm liên hồ chứa thượng nguồn sông 

Hồng 

4. 2.  Quy trình vận hành liên hồ chứa chống lũ sông Ba 
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16. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TÍNH MƯA LŨ – CỰC HẠN 

 

1. Mã học phần: HMO6043 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp (theoretical classes): 30 

- Giảng thực hành trên lớp (practical classes): 15 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Ý Như, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(nguyenynhu@hus.edu.vn) 

- Ngô Lê Long, PGS. TS. Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội  

6. Các chuẩn đầu ra kỳ vọng của học phần  

6.1 Kiến thức  

- Hiểu biết về mưa, lũ thiết kế, mưa cực hạn/mưa lớn nhất khả năng PMP và lũ 

cực hạn/lũ lớn nhất khả năng PMF và tầm quan trọng của nó - C2 

- Hiểu và áp dụng được các phương pháp cực đại hoá, thống kê, tổng quá hoá để 

tính toán mưa cực hạn, các phần mềm, công cụ tính lũ cực hạn từ mưa cực hạn 

cho một vị trí và công trình – C2, 3 

- Đánh giá và lựa chọn được phương pháp tính mưa, lũ cực hạn phù hợp để đạt 

được các mục tiêu và thỏa mãn các rằng buộc – C3, 4, 5 

- Hiểu và đánh giá được độ bất định trong các nhân tố ảnh hưởng đến PMP, 

PMF và độ bất định trong tính toán PMP, PMF. C2, 4, 5 

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin - P1,2 

- Tư duy biện lý và thuyết minh kết quả – P3, 4 

-  Nhận diện và áp dụng công cụ tính toán mưa lũ cực hạn, đánh giá độ bất định 

một cách toàn diện, có hệ thống - P4, 5 

6.2 Thái độ - Affective domain (5 mức, A1 đến A5) 

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng - A1, 2 
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- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp– A3, 4 

- Hợp tác trong nhóm và lớp - A5 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 
 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 + +  +        + 

C3  + +         + 

C4   + +        + 

C5   + +        + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2      +      + 

P3       +     + 

P4       + +     

P5        +     

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3          +   

A4          +  + 

A5           + + 

 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên  (assignment) 20% 

Hình thức: Bài tập và case studies giải và phân tích các bài toán PMP, PMF  

7.2. Thi giữa kỳ (mid-term exam):                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.3. Thi cuối kỳ (final exam):   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

     Tên và số TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  
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Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

 

8. Giáo trình bắt buộc  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- WMO, Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation, Second 

Edition, WMO, 1986. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Lê Đình Thành. Nghiên cứu ứng dụng tính mưa và lũ lớn nhất khả năng . Luận 

án TS. 1996. 

- Vente Chow, David R. Madment, Larry W. Mays, Thủy văn ứng dụng (Đỗ 

Hữu Thành dịch), NXB Giáo dục, 1994. 

- Saeid Eslamian - Handbook of engineering hydrology 2. Modeling, climate 

change, and variability-CRC Press_Taylor & Francis Group (2014). 

9. Tóm tắt nội dung học phần  

Cung cấp các khái niệm và quy phạm xác định lũ thiết kế. Khái niệm về mưa và 

lũ lớn nhất khả năng. Vai trò của tính toán mưa lũ cực hạn trong thiết kế các 

công trình dân sinh kinh tế. Học viên sẽ được làm quen với các phương pháp 

cực đại hoá, thống kê, tổng quát hoá tính mưa cực hạn và các chương trình phần 

mềm tính mưa cực hạn. Phương pháp mô hình toán mưa-dòng chảy và thống kê 

tính lũ cực hạn và các chương trình phần mềm tính lũ cực hạn. Đánh giá độ bất 

định trong tính toán mưa, lũ cực hạn. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. Tổng quan về tính mưa lũ thiết kế 

1.1. Tiêu chuẩn chọn lũ thiết kế 

1.2. Phương pháp tính lũ thiết kế 

Chương 2. Tính mưa cực hạn 

2.1. Khái niệm về mưa lớn nhất khả năng (cực hạn) PMP 

2.2. Phương pháp cực đại hóa trận mưa thực đo 

2.3. Phương pháp thống kê Hershfield 

2.4. Phương pháp đường tần suất Lombardy 

2.5. Phương pháp tổng quát hóa 

2.6. PMP các thời khoảng 

Chương 3. Tính lũ cực hạn 
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3.1. Khái niệm về lũ lớn nhất khả năng (cực hạn) PMF 

3.2. Xác định biểu đồ mưa PMP 

3.3. Phương pháp mô hình diễn toán PMP sang PMF 

3.4. Phương pháp thống kê Hershfield 

3.5. Phương pháp đường tần suất Lombardy 

3.6. Xác định quá trình lũ PMF 

Chương 4. Độ bất định trong mưa lũ cực hạn 

 4.1. Khái niệm và nguồn bất định 

 4.2. Bất định trong các nhân tố khí tượng thuỷ văn tính PMP  

 4.3. Bất định của phương pháp tính PMP dựa vào Hersh eld’s  

 4.4. Bất định PMF  
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17. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

1. Mã học phần: HMO6046 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Phan Văn Tân, GS.TS. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

(phanvantan@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Trang bị những kiến thức về lịch sử khí hậu trái đất, những nhân tố ảnh 

hưởng đến khí hậu và các cơ chế hồi tiếp, khả năng mô phỏng khí hậu bằng các 

mô hình toán học, những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu và các kịch bản khí 

hậu. 

Kỹ năng và thái độ 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng 

hợp, phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và 

trình bày một vấn đề khoa học cụ thể; Biết cách vận dụng những kiến thức đã 

học vào các bài toán nghiên cứu dao động, biến đổi khí hậu và dự báo khí hậu. 

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập cá 

nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, thực tập sinh viên được khuyến khích và yêu 

cầu phát triển các kỹ năng và thái độ xã hội từ mức 1 đến mức 3 như: Khả năng 

làm việc nhóm (hình thành nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; 

làm việc trong các nhóm khác nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; 

kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ 

năng thuyết trình). 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

mailto:phanvantan@hus.edu.vn
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Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

-   Phan Văn Tân. Tập bài giảng “Khí hậu và biến đổi khí hậu”, ĐHKHTN. 

- IPCC: Climate Change 2007 - The Physical Science Basis. Cambridge 

University Press., 996 p 

http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-report.html
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Tài liệu tham khảo thêm: 

- Will Steffen, Regina Angelina Sanderson, Peter D. Tyson, Jill Jäger. 2005. 

Global change and the Earth system, Springer, 332 p. 

- Dennis L. Hartmann, 1994: Khí hậu Vật lý toàn cầu.  Academic Press, Inc., 

330p. (Bản dịch của Phan Văn Tân, Trần Công Minh và Phạm Văn Huấn) 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức về lịch sử và sự tiến triển của khí hậu 

trái đất; độ nhạy khí hậu và các cơ chế hồi tiếp cơ bản; mô hình hóa hệ thống khí 

hậu bằng các mô hình toán học, sự dao động và biến đổi tự nhiên của khí hậu; 

biến đổi khí hậu do hoạt động của con người; cơ sở xây dựng các kịch bản biến 

đổi khí hậu và việc dự tính khí hậu tương lai. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. Lịch sử và sự tiến triển của khí hậu trái đất 

1.1.  Các tài liệu và số liệu lịch sử về khí hậu trái đất 

1.2.  Các hệ thống di tích tự nhiên: Di tích cổ khí hậu 

1.3. Khái quát về lịch sử khí hậu trái đất 

1.4. Sử dụng tài liệu cổ khí hậu 

Chương 2. Độ nhạy khí hậu và những cơ chế hồi tiếp 

2.1. Khái niệm về độ nhạy khí hậu và hồi tiếp 

2.2. Độ đo khách quan của độ nhạy khí hậu và sự hồi tiếp 

2.3. Những quá trình hồi tiếp bức xạ cơ bản 

2.4. Hồi tiếp albedo của băng 

2.5. Hồi tiếp động lực và sự vận chuyển năng lượng kinh hướng 

2.6. Hồi tiếp sóng dài và bốc hơi trong cân bằng năng lượng bề mặt 

2.7. Hồi tiếp của mây 

Chương 3. Các mô hình khí hậu toàn cầu 

3.1. Mô hình hóa toán học hệ thống khí hậu 

3.2. Lịch sử phát triển của các mô hình khí hậu 

3.3. Mô hình khí quyển 

3.4. Mô hình bề mặt đất 

3.5. Mô hình đại dương 

3.6. Tính hợp lý của mô phỏng bằng mô hình khí hậu 
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3.7. Ứng dụng các mô hình khí hậu toàn cầu trong nghiên cứu biến đổi 

khí hậu 

Chương 4. Biến đổi tự nhiên của khí hậu 

4.1. Tác động tự nhiên đối với sự biến đổi khí hậu 

4.2. Biến động của độ chói mặt trời 

4.3. Xon khí tự nhiên và khí hậu 

4.4. Xon khí từ hoạt động núi lửa 

4.5. Lý thuyết tham số quỹ đạo và các thời kỳ băng hà 

4.6. Mô hình hóa khí hậu băng hà 

Chương 5. Biến đổi khí hậu do hoạt động của con người 

5.1. Hoạt động của con người và hiệu ứng nhà kính 

5.2. Nguồn xon khí nhân tạo và sự biến đổi khí hậu 

5.3. Sự thay đổi đất sử dụng và biến đổi khí hậu 

5.4. Biến đổi khí hậu và sự dâng mực nước biển 

Chương 6. Khí hậu tương lai và các kịch bản biến đổi khí hậu 

6.1. Khái niệm về kịch bản biến đổi khí hậu 

6.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu 

6.3. Họ các kịch bản biến đổi khí hậu của IPCC 

 6.4. Dự tính (projection) khí hậu tương lai dựa theo các kịch bản biến 

đổi khí hậu 
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18. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

 

1. Mã học phần: HMO6048 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Quang Hưng, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

6. Mục tiêu học phần:  

Kiến thức:  

Kết thúc học phần, học viên có được các kiến thức khái quát chung về hệ thống 

thoát nước đô thị, các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống, các bước tính toán thiết kết, các 

điều kiện thủy văn, khí hậu, địa hình ảnh hưởng đến hệ thống. Học viên cũng nắm 

được sự tương tác giữa các công trình đơn vị trong hệ thống thoát nước, khả năng tác 

động đến môi trường xung quanh của hệ thống, các biện pháp quản lý và vận hành hệ 

thống. 

Học viên có khả năng thiết kế hệ thống thoát nước, tính toán dòng chảy, tải 

lượng ô nhiễm, và nồng độ chất ô nhiễm cũng như có thể áp dụng các phương pháp 

tiên tiến hiện đại để quản lý hệ thống, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường và 

con người. 

Kỹ năng và thái độ: 

Rèn luyện kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tư duy phê 

phán, phản biện khoa học và tư duy hệ thống. Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề 

theo tư duy toán học, hóa học và vật lý trong các bài toán quản lý hệ thống thoát nước 

đô thị. Học viên sẽ được thực hành kỹ năng thiết kế, quy hoạch, và sử dụng mô hình 

trên máy tính để quản lý, vận hành hệ thống. 

Nắm được các vấn đề cốt lõi của hệ thống thoát nước đô thị, các quá trình vận 

hành với các kịch bản khác nhau, có khả năng thiết kế, quản lý, vận hành và ứng phó 

cho hệ thống thoát nước đô thị trong các điều kiện khác nhau. Có khả năng sử dụng 
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phần mềm mô phỏng để tính toán thiết kế, tìm các giải pháp tối ưu cho bài toán quản 

lý và vận hành hệ thống. 

Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và lớp, trung thực 

trong khoa học. 

Cụ thể, các kiến thức, kỹ năng và thái độ của học viên được kỳ vọng như sau : 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu rõ các kiến thức nâng cao về quá trình thủy văn, thủy lực diễn ra trên lưu 

vực đô thị, ảnh hưởng của biến đổi đô thị hóa tới dòng chảy.  Thuộc và ứng dụng được 

nguyên tắc lựa chọn tính toán mưa thiết kế cho hệ thống thoát nước đô thị. (C3) 

- Nắm vững các công trình đơn vị và nguyên tắc vận hành của hệ thống thoát 

nước, tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng hệ thống, xây dựng và phân tích kết quả của mô 

hình hóa hệ thống thoát nước trong mô hình ngập lụt đô thị. (C3) 

- Hiểu rõ và ứng dụng linh hoạt các nguyên tắc quy hoạch hệ thống thoát nước 

và quản lý chất lượng nước trong lưu vực đô thị. (C2) 

- Có khả năng xây dựng đề xuất các phương pháp quản lý công trình, phi công 

trình và ứng dụng trong mô hình thủy văn đô thị (SWMM). (C5) 

6.2 Kỹ năng 

- Kỹ năng tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu từ các nguồn, phản biện khoa học, 

đặt câu hỏi. (P1) 

- Kỹ năng lập trình, sử dụng thành thạo các công cụ máy tính để thiết lập, hiệu 

chỉnh kiểm định mô hình chất lượng nước. (P2) 

- Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng trình bày, 

viết báo cáo và thuyết trình kết quả. (P3) 

6.3 Thái độ 

- Thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm học tập (A2) 

- Trung thực trong khoa học, tôn trọng bản quyền (A4) 

- Chia sẻ tri thức. (A5) 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3  

Kiến 

thức 

C1            

C2   +        + 
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C3 + +         + 

C4            

C5    +       + 

C6            

Kỹ 

năng 

P1     +      + 

P2      +     + 

P3       +    + 

P4            

P5            

P6            

Thái độ A1            

A2        +   + 

A3            

A4         +  + 

A5          + + 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá:  

- Điểm đánh giá thường xuyên (dựa trên thời gian tham gia học tập, điểm bài tập, 

điểm tương tác thảo luận trong lớp):      20% 

- Thi giữa kỳ:                                          20% 

- Thi cuối kỳ, tiểu luận:                          60% 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Thường xuyên C3 C3   P1   A2   

Giữa kỳ   C2   P2   A4  

Cuối kỳ    C5   P3   A5 

Tổng kết học 

phần 

C3 C3 C2 C5 P1 P2 P3 A2 A4 A5 

8. Giáo trình bắt buộc:  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Quang Hưng. Tập bài giảng “Quản lý thoát nước đô thị”, ĐHKHTN. 

- Geiger, W.F. (1993): Lecture Note on Urban Storm Water Management, IAHR 

Lecture, Workshop-Seminar at AIT, February. 
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Tài liệu tham khảo thêm: 

- Syred R. Qasim, Edward M. Motley, Gaung Zhu (2000): Water Works 

Engineering - Planning, Design and Operation, Prentice-Hall PTR, Upper 

Saddle River, NJ 07458, 

- Stahre, P.and Urbona, B. (1990): Stormwater Detention for Drainage, Water 

Quality and CSO Management, Prentice Hall, 338 p. 

- Wanielista, M.P. (1989): Stormwater Management: Quantity and Quality, Ann 

Arbour Science, 383 p 

- Phạm Ngọc Sáu (2019), Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị, Nhà xuất bản 

Xây dựng 

9. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần tập trung vào phân tích các điều kiện thủy văn và chất lượng nước của 

hệ thống thủy văn đô thị, bao gồm cả các tác động của nó lên môi trường tiếp nhận 

cũng như đời sống con người. Các biện pháp hiện đại quản lý thoát nước và chất lượng 

nước nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của thủy văn và sinh thái lên phát triển đô thị 

cũng được trình bày và phân tích. 

Tiêu chuẩn và các bước tính toán thiết kế, các điều kiện ảnh hưởng đến hệ thống 

thoát nước đô thị, các công trình đơn vị trên hệ thống được cung cấp, đưa ra các khái 

niệm chung về một hệ thống thoát nước đô thị, từ bước thiết kế, xây dựng cho đến vận 

hành. 

Các vấn đề về thoát nước đô thị được liệt kê cùng với các giải pháp công trình và 

phi công trình, qua đó xây dựng kiến thức về quản lý hệ thống thoát nước đô thị. 

Phương pháp mô hình hóa với mô hình cụ thể (SWMM) được giới thiệu như một công 

cụ đắc lực cho việc quản lý hệ thống thoát nước. 

10. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Hệ thống thoát nước đô thị 

1.1. Tổng quan về thoát nước đô thị 

1.2. Tác động của các quá trình đô thị hóa 

1.3. Mưa thiết kế  

1.4. Dòng chảy trong cống và kênh mương hở  

1.5. Các công trình đơn vị trên hệ thống thoát nước 

1.6. Các ví dụ 

Chương 2: Chất lượng nước mặt 

2.1. Các nguồn xả thải gây ô nhiễm 
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2.2. Kiểm soát chất lượng nước 

2.3. Tác động của hệ thống thoát nước tới môi trường 

2.4. Các ví dụ 

Chương 3: Mô hình hóa hệ thống thoát nước đô thị 

3.1. Mô hình thủy động lực 

3.2. Các quá trình trong hệ thống thoát nước 

3.3. Quản lý thời gian thực 

3.4. Đo đạc các thông số trên hệ thống thoát nước 

Chương 4: Quy hoạch hệ thống thoát nước 

4.1. Các phương pháp quy hoạch 

4.2. Các bước quy hoạch 

4.3. Quy hoạch tổng thể và các phương án dự phòng 

4.4. Ứng dụng mô hình hóa DO-BOD 

4.5. Các ví dụ 

Chương 5: Quản lý hệ thống thoát nước 

5.1. Các nguyên tắc quản lý 

5.2. Phương pháp quản lý công trình 

5.3. Phương pháp quản lý phi công trình 

5.4. Ứng dụng mô hình SWMM vào quản lý hệ thống thoát nước 

5.5. Các ví dụ 
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19. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

HỌC MÁY TRONG THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

1. Mã học phần: HMO6055 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Lê Vũ Việt Phong, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(phongle@hus.edu.vn) 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(giangnt@vnu.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần  

Kiến thức 

Kết thúc học phần, sinh viên có kiến thức cơ bản về máy học và ứng dụng 

của máy học trong lĩnh vực thuỷ văn tài nguyên nước; hiểu được nguyên lý và 

cách sử dụng các mô hình và thuật toán máy học phổ biến áp dụng trong bài 

toán thực tiễn; nhận diện được các vấn đề có thể ứng dụng máy học cũng như 

các thách thức và khó khăn khi sử dụng phương pháp này trong lĩnh vực thuỷ 

văn tài nguyên nước. Ngoài ra, sinh viên sẽ tiếp thu các kiến thức tổng quát về 

các lĩnh vực khác bổ trợ cho máy học như xác suất thống kê và lập trình ngôn 

ngữ bậc cao. 

Kỹ năng và thái độ 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sử dụng phương pháp máy học giải 

quyết các bài toán cụ thể thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, phân tích 

các tài liệu liên quan; có kỹ năng viết và trình bày một vấn đề khoa học cụ thể.  

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập 

cá nhân, bài tập nhóm, thực hành, học viên được khuyến khích và yêu cầu phát 

triển các kỹ năng và thái độ xã hội như: Khả năng làm việc nhóm (hình thành 

nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc trong các nhóm khác 

nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng giao tiếp bằng văn 

bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng thuyết trình). 
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6.1 Kiến thức  

- Hiểu được các khái niệm cơ bản và nguyên lý áp dụng phương pháp máy học 

trong thuỷ văn tài nguyên nước (C2) 

 - Phân biệt sự khác nhau và khả năng ứng dụng của các mô hình máy học áp 

dụng đối với các vấn đề cụ thể trong thuỷ văn học (C3, C4) 

- Có kỹ năng lựa chọn và áp dụng các mô hình hoặc thuật toán máy học phù hợp 

để giải quyết các bài toán thuỷ văn tài nguyên nước theo cách tiếp cận mới (C4) 

- Đánh giá và phân tích được các kết quả từ các mô hình máy học (C5) 

6.2 Kỹ năng  

- Áp dụng được các mô hình/thư viện máy học đơn giản vào các bài toán thực 

tiễn (P1, P2) 

- Tư duy biện lý và thuyết minh kết quả tính toán (P3, P4) 

-  Nhận diện và xây dựng/áp dụng mô hình máy học một cách toàn diện, có hệ 

thống (P4, P5) 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng (A1, A2) 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (A3, A4) 

- Hợp tác trong nhóm và lớp (A5) 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

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

Kiến thức C1                

C2 +              + 

C3  +             + 

C4  + +            + 

C5    +           + 

C6                

Kỹ năng* P1       +        + 

P2       +        + 

P3        +       + 

P4        + +      + 

P5         +      + 

P6                

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 
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A4             +  + 

A5              + + 

 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.2. Thi giữa kỳ: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

7.3. Thi cuối kỳ: 60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

 

     Tên và số TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

 

8. Giáo trình bắt buộc  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Géron, Aurélien. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, 

and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent 

systems. " O'Reilly Media, Inc.", 2019. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Nelli F. Python data analytics: with pandas, numpy, and matplotlib, 2nd edn. 

Apress, New York, US, 2018 

9. Tóm tắt nội dung học phần  

Môn học giúp sinh viên trang bị kiến thức cơ bản và ứng dụng máy học vào giải 

quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực thuỷ văn và tài nguyên nước. Môn 

học chú trọng và phát triển kỹ năng thực hành và kiến thức nền tảng để thực 

hiện nghiên cứu bằng phương pháp máy học, cung cấp cho sinh viên kinh 
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nghiệm thực tế sử dụng các công cụ máy học mã nguồn mở hiện đại. Sinh viên 

sẽ được thực hành các bước cơ bản trong phát triển và ứng dụng máy học, bao 

gồm nhận diện vấn đề, phân tích dữ liệu, tìm giải pháp tối ưu, sử dụng các hàm 

thống kê và thuật toán cao cấp xác định mối quan hệ giữa các đại lượng nghiên 

cứu và diễn giải kết quả. Sinh viên sẽ học sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và 

thư viện Scikit-learn để xây dựng thuật toán máy học và áp dụng vào thực tiễn 

lĩnh vực thuỷ văn tài nguyên nước. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. Giới thiệu 

 1.1. Phương pháp máy học cơ bản 

 1.2. Ngôn ngữ lập trình Python 

  1.2.1. Thư viện Numpy  

  1.2.2. Thư viện Pandas and Scikit-learn  

  1.2.3. Đồ hoạ và biểu diễn dữ liệu 

 1.3. Hàm thống kê sử dụng trong máy học 

 1.4. Thực hành 1 – Lập trình ngôn ngữ Python 

Chương 2. Huấn luyện mô hình máy học 

 2.1. Phương pháp máy học giám sát 

 2.2. Mô hình hồi quy 

 2.3. Phương pháp phân lớp 

2.4. Cây quyết định 

2.5 Thực hành 2 – Mô hình hồi quy 

Chương 3.  

 3.1. Mô hình rừng cây ngẫu nhiên 

 3.2. Phương pháp máy tăng cường 

 3.3. Phương pháp máy véc-tơ hỗ trợ 

 3.4. Thực hành 3  

Chương 4.  

 4.1. Mạng thần kinh 

 4.2. Phương pháp máy học không giám sát 

 4.3. Phương pháp giảm số chiều thuộc tính 

 4.4. Thực hành 4 

 4.5. Ôn tập 
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20. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

ĐỘNG LỰC HỌC SÓNG BIỂN 

 

1. Mã học phần: HMO6050 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Minh Huấn, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQGHN (huannm@vnu.edu.vn) 

- Nguyễn Kim Cương, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Các học viên được kỳ vọng nắm được các kiến thức cơ sở về thủy động lực 

học chất lòng và các phương pháp tính toán giải  hệ phương trình vi phân mô tả 

dòng chảy dưới tác động của sóng và các ứng dụng tính toán các yếu tố động lực 

học sóng biển. 

Kỹ năng và thái độ: 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng 

hợp, phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và 

trình bày một vấn đề khoa học cụ thể. 

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập cá 

nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, sinh viên được khuyến khích và yêu cầu phát 

triển các kỹ năng và thái độ xã hội từ mức 1 đến mức 3 như: Khả năng làm việc 

nhóm (hình thành nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc 

trong các nhóm khác nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng 

giao tiếp bằng văn bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng 

thuyết trình). 

mailto:huannm@vnu.edu.vn
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Thông qua các hình thức như thảo luận, thực hiện bài tập nhóm, bài kiểm 

tra giữa kỳ và bài thi hết môn, học viên có cơ hội và được yêu cầu vận dụng các 

kiến thức đã học trong việc phân tích một bài toán cụ thể. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 
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8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Minh Huấn. Tập bài giảng “Động lực học sóng biển”, ĐHKHTN. 

- Leo C. Van Rijn, Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong 

sông, cửa sông, biển và đại dương (Biên dịch Nguyễn Thọ Sáo), Giáo trình 

ĐHKHTN, 2004. 

- G.J. Komen, L. Cavaleri, M. Donelan, K. Hasselmann, S. Hasselmann, 

P.A.E.M. Janssen, Dynamics and Modelling of Ocean Waves, Cambridge 

University Press, 1996. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- I.R. Young. Wind Generated Ocean Waves. Elsevier, 1999. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Trình bày các khái niệm và lý thuyết về sóng biển, các hệ thống rời rạc hóa 

hệ phương cơ bản mô tả dòng biển và ứng dụng các kỹ thuật mô phỏng số trị để 

tính toán sóng ven bờ và các yếu tố động lực học của sóng biển. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Mở đầu 

Chương 1. Lý thuyết cơ bản của thủy động lực và sóng biển 

1.1.  Hệ phương trình cơ bản 

1.2. Lý thuyết sóng biên độ nhỏ 

1.3. Phương trình sóng nước nông 

Chương 2. Mô hình rối 

2.1. Khái niệm chung 

2.2. Các mô hình khép kín rối 

Chương 3. Phương pháp sai phân hữu hạn 

3.1. Rời rạc hóa hệ phương trình 

3.2. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên 

3.3. Các thuật giải 

Chương 4. Mô phỏng số trị 

4.1. Các phương pháp mô phỏng số trị 

4.2. Các kỹ thuật tính toán 

4.3. Ứng dụng cho một số trường hợp sóng ven bờ và sóng biển khơi 
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21. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

CƠ HỌC CHẤT LỎNG MÔI TRƯỜNG 

 

1. Mã học phần: HMO6031 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Minh Huấn, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Các học viên được kỳ vọng nắm được các kiến thức cơ sở về cơ học chất 

lỏng và ứng dụng để giải quyết một số bài toán môi trường cụ thể trong lĩnh vực 

khí tượng thủy văn. 

Kỹ năng và thái độ: 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng 

hợp, phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và 

trình bày một vấn đề khoa học cụ thể. 

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập cá 

nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, sinh viên được khuyến khích và yêu cầu phát 

triển các kỹ năng và thái độ xã hội từ mức 1 đến mức 3 như: Khả năng làm việc 

nhóm (hình thành nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc 

trong các nhóm khác nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng 

giao tiếp bằng văn bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng 

thuyết trình). 

Thông qua các hình thức như thảo luận, thực hiện bài tập nhóm, bài kiểm 

tra giữa kỳ và bài thi hết môn, học viên có cơ hội và được yêu cầu vận dụng các 

kiến thức đã học trong việc phân tích một bài toán cụ thể. 
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          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Thọ Sáo. Tập bài giảng “Cơ học chất lỏng môi trường”, ĐHKHTN. 
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- Hillel Rubin, Environmental Fluid Mechanics, CRC Press, 2001 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Pijush K. Kundu, Ira M. Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2001. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này cung cấp những giới thiệu về cơ học chất lỏng trong môi 

trường thiên nhiên. Các chuyển động của phần tử chất lỏng trong môi trường 

thiên nhiên biến đổi mạnh mẽ theo cả không gian và thời gian, các ví dụ có thể 

bao gồm dòng chảy rối, dòng chảy nhớt/ma sát, … và những lĩnh vực đó sẽ được 

minh họa trong mối liên quan đến các hiện tượng khí tượng thủy văn. Học phần 

này nhắc lại những kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng và ứng dụng đối với 

một vài vấn để môi trường cụ thể. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Mở đầu 

Chương 1. Cán cân năng lượng toàn cầu 

Chương 2. Các quá trình thủy văn 

Chương 3. Giáng thủy 

Chương 4. Lý thuyết sóng nước nông 

Chương 5. Phân loại dòng chảy 

5.1 Chất lỏng nhớt 

5.2 Rối và dòng rối 

5.3 Dòng chảy phân tầng 
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22. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

THỦY LỰC HỌC TÍNH TOÁN 

 

1. Mã học phần: HMO6052 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(trangngocanh@hus.edu.vn) 

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(giangnt@vnu.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Kết thúc học phần, học viên được kỳ vọng nắm được các phương pháp số trị 

thông dụng trong thủy lực học tính toán và có khả năng sử dụng thành thạo một 

số công cụ phổ dụng hiện nay trong những trường hợp tính toán cụ thể. 

Kỹ năng và thái độ 

Rèn luyện kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tư duy phê 

phán, phản biện khoa học và tư duy hệ thống. Hình thành kỹ năng giải quyết vấn 

đề theo hướng tiếp cận hệ thống, đặc biệt là hệ thống tài nguyên nước. 

Hình thành thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và lớp, trung thực 

trong khoa học. 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu biết về các phương trình mô phỏng trường dòng chảy, chất lượng nước và 

vận chuyển bùn cát.  

 - Hiểu được các phương pháp tính toán khác nhau trong thủy lực từ các hệ 

phương trình 1 chiều đến các hệ phương trình 3 chiều. 

- Sử dụng được một số công cụ phổ biến hiện nay trong thủy lực tính toán. 

  

mailto:trangngocanh@hus.edu.vn
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6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin.  

- Tư duy biện lý.   

-  Nhận diện và giải quyết vấn đề.  

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng.  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.  

- Hợp tác trong nhóm và lớp. 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3  

Kiến thức C1             

C2 +           + 

C3    +        + 

C4  + +         + 

C5     +       + 

C6             

Kỹ năng* P1      +      + 

P2       +     + 

P3        +    + 

P4             

P5             

P6             

Thái độ A1         +   + 

A2         +   + 

A3             

A4          +  + 

A5          +  + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Đánh giá căn cứ vào các hoạt động: 1) Tham gia các buổi học; 2) 

Mức độ tích cực tương tác trong các buổi học; 3) Mức độ hoàn thành bài tập 

và/hoặc trình bày báo cáo về các kiến thức mới tự tìm hiểu trong bài học.  

7.2. Thi giữa kỳ:                      20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án 



 97  

Nội dung: Chương 1. Hệ phương trình cơ bản, Chương 2. Mô hình hóa 1 chiều 

dòng chảy kênh hở, Chương 3. Mô hình hóa 2 chiều và 3 chiều. 

7.3. Thi cuối kỳ:    60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

Nội dung: Chương 4. Vận chuyển bùn cát và diễn biến lòng dẫn, Chương 5. Mô 

hình hóa chất lượng nước; Chương 6. Biểu diễn, phân tích, đánh giá kết quả mô 

phỏng. 

     Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

KT thường xuyên C2 C4    P1   A2   

Giữa kỳ   C4 C3   P2   A5  

Cuối kỳ     C5   P3   A4 

Tổng kết học phần C2 C4 C4 C3 C5 P1 P2 P3 A2 A5 A4 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Trần Ngọc Anh. Thủy lực học tính toán. Tập bài giảng sau đại học, Trường 

ĐHKHTN, 2018. 

- John F. Wend (chủ biên). Động lực học chất lỏng tính toán (Biên dịch Nguyễn 

Thọ Sáo). Giáo trình ĐHKHTN, 2008. 

- C.A. Brebbia, A. J. Ferrante. Computational Hydraulics. Butterworth – 

Heinemann, 2013. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Christopher G. Koutitas. Elements of Computational Hydraulics. Pentech 

Press, 1983. 

- Ioana Popescu. Computational Hydraulics: Numerical methods and modelling. 

IWA Publishing, 2014. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này cung cấp những giới thiệu về mô phỏng số trị các trường dòng 

chảy, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát. Học phần sẽ giới thiệu các 

phương trình cơ bản và trình bày các phương pháp tính toán khác nhau trong 

thủy lực từ các hệ phương trình 1 chiều đến các hệ phương trình 3 chiều. Học 

phần cũng sẽ giới thiệu một số công cụ phổ dụng hiện nay trong thủy lực học 

tính toán. 

10. Nội dung chi tiết học phần  
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Chương 1: Hệ phương trình cơ bản  

1. 1.   Các phương trình bảo toàn cơ bản  

1. 2.   Phân loại toán học về phương trình dòng chảy  

1. 3.   Hệ phương trình Navier-Stokes và Hệ phương trình Saint-Venant  

Chương 2: Mô hình hóa 1 chiều dòng chảy kênh hở  

2. 1.   Giới thiệu về bài toán mô hình hóa 1 chiều. 

2. 2.   Các sơ đồ tính toán 

2. 3.   Điều kiện biên và điều kiện ban đầu 

2. 4.   Mạng lưới sông 

Chương 3: Mô hình hóa 2 chiều và 3 chiều  

3. 1. Giới thiệu về bài toán mô hình hóa 2 chiều và 3 chiều. 

3. 2. Rời rạc hóa miền tính toán 

3. 3. Các phương pháp số (thể tích hữu hạn, phần tử hữu hạn) 

3. 4. Các tính chất của phương pháp số (tính hội tụ, tính bảo toàn, tính ổn định, 

lý thuyết Lax về sự tương đương) 

Chương 4: Vận chuyển bùn cát và diễn biến lòng dẫn  

4. 1. Giới thiệu chung về vận chuyển bùn cát và diễn biến lòng dẫn. 

4. 2.  Mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát 

4. 3.  Đánh giá quá trình diễn biến lòng dẫn 

Chương 5: Mô hình hóa chất lượng nước  

5. 1. Giới thiệu về mô hình hóa chất lượng nước. 

5. 2. Các quá trình trong mô hình chất lượng nước  

5. 3. Các mô hình chất lượng nước sông 

5. 4. Mô phỏng chất lượng nước hồ 

Chương 6: Biểu diễn, phân tích, đánh giá kết quả mô phỏng  

6. 1. Giới thiệu 

6. 2. Một số công cụ thông dụng biểu diễn kết quả mô phỏng  

6.3.    Phân tích, đánh giá kết quả mô phỏng  
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23. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

MÔ HÌNH HÓA DÒNG CHẢY CHẤT LỎNG 

 

1. Mã học phần: HMO6053 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Lê Vũ Việt Phong, TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(phongle@hus.edu.vn) 

- Trần Ngọc Anh, PGS. TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(tranngocanh@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần  

Kiến thức 

Kết thúc học phần, học viên có kiến thức cơ bản về phương pháp số và 

mô hình hoá dòng chảy; hiểu được nguyên lý và cách sử dụng các mô hình toán 

đối với dòng chảy chất lỏng; nhận diện được các khó khăn và thách thức khi sử 

dụng phương pháp mô hình toán giải quyết các bài toàn liên quan đến dòng chảy 

chất lỏng trong thực tiễn; có tư duy xây dựng và liên kết các mô hình toán khác 

nhau giải quyết các vấn đề phức tạp. 

Kỹ năng và thái độ 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình toán giải 

quyết các bài toán cụ thể liên quan đến dòng chảy chất lỏng thông qua việc tìm 

kiếm, thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu liên quan; có kỹ năng viết và 

trình bày một vấn đề khoa học cụ thể.  

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập 

cá nhân, bài tập nhóm, thực hành, học viên được khuyến khích và yêu cầu phát 

triển các kỹ năng và thái độ xã hội như: Khả năng làm việc nhóm (hình thành 

nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc trong các nhóm khác 

nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng giao tiếp bằng văn 

bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng thuyết trình). 

6.1 Kiến thức  
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- Hiểu được các khái niệm cơ bản và nguyên lý áp dụng phương pháp mô hình 

hoá dòng chảy chất lỏng (C2) 

 - Phân biệt sự khác nhau và khả năng ứng dụng của các mô hình toán dòng chảy 

đối với các dạng bài toán cụ thể (C3, C4) 

- Có kỹ năng lựa chọn và áp dụng các mô hình toán phù hợp để mô phỏng các 

quá trình thuỷ văn nói riêng và dòng chảy chất lỏng nói chung trong thực tế (C4) 

- Đánh giá và phân tích được các kết quả mô phỏng từ các mô hình toán (C5) 

6.2 Kỹ năng  

- Áp dụng được các mô hình toán/thư viện số đơn giản vào các bài toán thực tiễn 

(P1, P2) 

- Tư duy biện lý và thuyết minh kết quả tính toán (P3, P4) 

-  Nhận diện và xây dựng/áp dụng mô hình toán dòng chảy một cách toàn diện, 

có hệ thống (P4, P5) 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng (A1, A2) 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (A3, A4) 

- Hợp tác trong nhóm và lớp (A5) 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

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

Kiến thức C1                

C2 +              + 

C3  +             + 

C4  + +            + 

C5    +           + 

C6                

Kỹ năng* P1       +        + 

P2       +        + 

P3        +       + 

P4        + +      + 

P5         +      + 

P6                

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 

A4             +  + 

A5              + + 
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7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.2. Thi giữa kỳ: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

7.3. Thi cuối kỳ: 60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3     P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C2,3 C3    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

 

8. Giáo trình bắt buộc  

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Trần Ngọc Anh. Tập bài giảng “Mô hình hóa dòng chảy chất lỏng”, 

ĐHKHTN. 

- Michael Griebel, Thomas Dornsheifer, Tilman Neunhoeffer, Numerical 

Simulation in Fluid Dynamics: A Practical Introduction, SIAM, 1998 

Tài liệu tham khảo thêm: 

- Caterina Calgaro, Jean-Francois Coulombel, Thierry Goudon. Analysis and 

Simulation of Fluid Dynamics. Springer Science & Business Media, 2007. 

9. Tóm tắt nội dung học phần  

Mô học giới thiệu kiến thức nền tảng và các nguyên lý được sử dụng trong mô 

hình toán nhằm mô phỏng dòng chảy đối với chất lỏng. Sinh viên sẽ tìm hiểu 

các bước cơ bản trong xây dựng và ứng dụng mô hình toán đối với dòng chảy, 

bao gồm giải tích số, rời rạc hoá miền tính, bài toán điều kiện biên và điều kiện 

ban đầu, giải nghiệm số cho các dạng phương trình toán. Sinh viên sẽ học lý 

thuyết và thực hành xây dựng các mô hình đơn giản nhằm tìm nghiệm phương 
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pháp số cho các hệ phương trình vi phân thường và đạo hàm riêng sử dụng các 

ngôn ngữ lập trình bậc cao. Môn học cũng giới thiệu các kỹ năng để ứng dụng 

và liên kết các mô hình toán dòng chảy khác nhau vào nghiên cứu các hiện 

tượng thuỷ văn phức tạp trong thực tế. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Giới thiệu chung 

Chương 2: Rời rạc hoá và giải tích số 

Chương 3: Nghiệm phương pháp số của phương trình vi phân 

Chương 4: Mô hình toán dòng chảy trong sông 

Chương 5: Các ứng dụng mô hình toán khác 
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24. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

VẬN CHUYỂN BÙN CÁT SÔNG NGÒI 

 

1. Mã học phần: HMO6054 

2. Số tín chỉ: 03 

- Giảng lý thuyết trên lớp: 30 giờ 

- Giảng thực hành trên lớp: 15 giờ 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Nguyễn Tiền Giang, PGS. TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(giangnt@vnu.edu.vn) 

- Lê Vũ Việt Phong, TS., Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

(phongle@hus.edu.vn) 

6. Mục tiêu học phần 

Kiến thức 

Các học viên được kỳ vọng nắm được các tính chất của bùn cát, các đặc 

trưng của bùn cát lơ lửng và bùn cát di đáy và mối liên hệ giữa chúng, các 

phương trình mô tả sự chuyển động của các loại bùn cát và diễn biến lòng dẫn 

sông ngòi. 

Kỹ năng và thái độ 

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thông qua việc tìm kiếm, thu thập, tổng 

hợp, phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; có kỹ năng viết và 

trình bày một vấn đề khoa học cụ thể. Học viên được khuyến khích và phát triển 

các kỹ năng và thái độ cá nhân tổng quát khác như: quản lý thời gian. 

Thông qua các hoạt động như nghe giảng, thảo luận trên lớp, làm bài tập 

cá nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, học viên được khuyến khích và yêu cầu phát 

triển các kỹ năng và thái độ xã hội như: Khả năng làm việc nhóm (hình thành 

nhóm, vận hành, phát triển nhóm; lãnh đạo nhóm; làm việc trong các nhóm khác 

nhau); giao tiếp (chiến lược và cấu trúc giao tiếp; kỹ năng giao tiếp bằng văn 

bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông; kỹ năng thuyết trình). 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu và phân biệt được các loại dòng chảy trong sông (C2) 
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 - Hiểu được mối quan hệ tương tác, hồi tiếp giữa dòng chảy, chuyển động của 

bùn cát và diễn biến lòng dẫn cũng như ý nghĩa của việc nghiên cứu vận chuyển 

bùn cát trong sông (C2) 

- Hiểu và phân biệt được các loại đặc trưng của hạt bùn cát trong sông cũng như 

cách ứng dụng các công thức tính vận tốc lắng chìm của các hạt bùn cát (C2,3,4) 

- Áp dụng các công thức khác nhau để xác định lưu tốc khởi động của bùn cát, 

từ đó xác định được tính ổn định của lòng dẫn sông ngòi (C3, 4).  

- Hiểu và áp dụng được các công thức tính toán suất chuyển cát đáy, nồng độ 

bùn cát lơ lửng, sức tải cát của dòng sông trong các trường hợp cụ thể (C2,3). 

- Hiểu và áp dụng được hai hướng tiếp cân chính để xác định lưu lượng bùn cát 

tổng cộng và các hàm vận chuyển bùn cát tương ứng trong mỗi hướng (C 2, 3). 

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin (P1, 2).  

- Viết và trình bày một vấn đề khoa học cụ thể (P2,3) 

-  Quản lý hiệu quả thời gian (P4).  

- Phối hợp làm việc trong các nhóm khác nhau (P5, 6) 

- Giao tiếp hiệu quả (P3) 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng (A1,2).  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (A3)  

- Hợp tác trong nhóm và lớp (A4,5). 

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 

Mức độ 

cần đạt 

 

Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 

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

Kiến thức C1                

C2 + + +  + +         + 

C3   + + + +         + 

C4   + +           + 

C5                

C6                

Kỹ năng* P1       +        + 

P2       + +       + 

P3        +   +    + 

P4         +      + 

P5          +     + 



 105  

P6          +     + 

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 

A4              + + 

A5              + + 

* Kỹ năng gồm 06 loại, không xếp theo mức độ 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

7.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.2. Thi giữa kỳ:                    20% 

Hình thức: Thi viết hoặc viết báo cáo và trình bày dự án  

7.3. Thi cuối kỳ:   60% 

Hình thức thi: Thi viết, thi vấn đáp hoặc viết báo cáo và trình bày dự án. 

     Tên và số 

TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

KT thường 

xuyên 

C2 C3 C2,3, 

4 

   P1,2 

 

P2,3    A1,2   

Giữa kỳ   C3,4 C3,4    P2 P5,6 P4   A3 A4,5 

Cuối kỳ C2 C3 C2,3, 

4 

C3,4 C2,3 C2,3   P4  P3 A1,2 A3  

Tổng kết học 

phần 

C2 C3 C2,3, 

4 

C3,4 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 

,6 

P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

8. Giáo trình bắt buộc 

Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Nguyễn Tiền Giang. Tập bài giảng “Vận chuyển bùn cát sông ngòi”, 

ĐHKHTN. 

- Chih Ted Yang. Vận chuyển bùn cát: Lý thuyết và thực hành (Biên dịch: 

Nguyễn Thị Nga, Vũ Văn Phái). Giáo trình ĐHKHTN, 2002 

- Tài liệu tham khảo thêm: 

- R. J. Garde, K. G. Ranga Raju. Mechanics of Sediment Transportation 

and Alluvial Stream Problems. Taylor & Francis, 2000. 

- Nguyễn Thị Nga, Trần Thục. Động lực học sông. Nhà xuất bản Đại học 

Quốc Gia Hà nội, 2003. Tr. 531. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 
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Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về các đặc trưng của bùn 

cát, các phương trình mô tả chuyển động của các hạt bùn cát, mối liên hệ giữa 

bùn cát đáy và bùn cát lơ lửng, các ngưỡng chuyển động của bùn cát, sự chuyển 

động của bùn cát lơ lửng và bùn cát di đáy, diễn biến lòng dẫn và các phân tích 

về tính ổn định của lòng dẫn sông ngòi. 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1: Dòng chảy trong sông  

1. 1.   Đặc tính chung của dòng chảy sông ngòi  

1. 2.   Dòng chảy rối trong sông  

1. 3.   Dòng chảy vòng trong sông 

Chương 2: Bùn cát trong sông 

2. 1.   Khái niệm bùn cát trong sông 

2. 2.   Đặc trưng hình học 

2. 3.   Đặc trưng vật lý 

2. 4.   Đặc trưng thủy lực 

Chương 3: Bùn cát đáy 

3. 1. Sự khởi động của bùn cát 

3. 2. Sóng cát 

3. 3. Suất chuyển cát đáy 

Chương 4: Bùn cát lơ lửng 

4. 1. Khái niệm 

4. 2.  Phân bố bùn cát lơ lửng 

4. 3.  Sức tải cát của dòng nước 

Chương 5: Bùn cát tổng cộng  

5. 1. Khái niệm 

5. 2. Các hàm vận chuyển trong nhóm hàm bùn cát Einstein  

5. 3. Các hàm vận chuyển dựa vào khái niệm năng lượng 

5. 4. Các hàm vận chuyển khác 

 



 107  

V.3 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

25. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

 

1. Mã học phần: HMO7202 

2. Số tín chỉ: 18 

3. Học phần tiên quyết: Có đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp theo quy 

định của Trường 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên:  

- Các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu có trình độ tiến sỹ trở lên ở trong hoặc ngoài 

trường. 

6. Mục tiêu học phần 

Học viên thực hiện thành công luận văn tốt nghiệp trình độ thạc sỹ thủy văn học 

theo đề cương đã được phê duyệt. 

6.1 Kiến thức 

- Hiểu biết kiến thức chuyên môn về Thuỷ văn và Tài nguyên nước.  

- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết, nghiên cứu vấn đề đặt ra trong 

luận văn.  

- Phân tích, tổng hợp và đánh giá được từ các kết quả nghiên cứu để đạt được 

các mục tiêu của luận văn. 

6.2 Kỹ năng  

- Thu thập, lựa chọn, xử lý và quản lý thông tin.  

- Tư duy biện lý.   

- Nhận diện và giải quyết vấn đề một cách toàn diện, có hệ thống.  

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tài liệu, viết báo cáo và thuyết trình 

6.2 Thái độ  

-  Lắng nghe và trình bày với sự tôn trọng.  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.  

          Tên và số TT của 

                    nhóm ELO 
Kiến thức  Kỹ năng  Thái độ Học 

phần 
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Mức độ 

cần đạt 

 

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

Kiến thức C1                

C2 +              + 

C3  +             + 

C4  + +            + 

C5    + +          + 

C6                

Kỹ năng* P1       +        + 

P2       +        + 

P3        +       + 

P4        + +      + 

P5         +      + 

P6                

Thái độ A1            +   + 

A2            +   + 

A3             +  + 

A4             +  + 

A5              + + 

 

7. Phương pháp kiểm tra đánh giá  

- Báo cáo toàn văn và thuyết trình  

     Tên và số 

TT 

          của nhóm  

                 ELO 

 

Kiểm tra,  

đánh giá 

Kiến thức 

 

Kỹ năng  

 

 

Thái độ 

 

 

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

Tổng kết 

học phần 

C2 C3,4 C2,3 C4,5 C2,3 C2,3 P1,2 P2,3 P4,5 P4 P3 A1,2 A3 A4,5 

8. Giáo trình bắt buộc 

- Tùy thuộc theo đề tài do giảng viên hướng dẫn cung cấp. 

9. Tóm tắt nội dung học phần 

Kết quả cuối cùng là luận văn tốt nghiệp được bảo vệ trước hội đồng 

chấm luận văn của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. 

Dưới sự hướng dẫn khoa học của giáo viên, học viên thực hiện một công 

trình nghiên cứu độc lập có tính thời sự và thực tiễn, có hướng dẫn theo đề 

cương đã được phê duyệt bao gồm: cách đọc và tổng quan tài liệu, phương pháp 

thu thập và khai thác số liệu để thực hiện một bài toán thuỷ văn và tài nguyên 

nước trong thực tế. Tổng quan các phương pháp nghiên cứu để lựa chọn phương 
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pháp nghiên cứu phù hợp để thực hiện bài toán thực tế hoặc lý luận. Luận văn 

phải trình bày như một công trình khoa học bao gồm tổng quan tài liệu về vùng 

nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Thu thập số liệu, xử lý, đánh giá và áp 

dụng phương pháp nghiên cứu để thực hiện chủ đề lựa chọn. Tính toán và nhận 

xét được các kết quả tính toán và kiến nghị các giải pháp nếu có. Chú trọng ngay 

cả vấn đề sử dụng tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu khoa học. Kết quả cuối 

cùng là luận văn tốt nghiệp được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn của 

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. 

 

10. Nội dung chi tiết học phần  

 Thu thập tài liệu, đọc tài liệu 

 Tổng quan tài liệu về vấn đề nghiên cứu ở nước ngoài 

 Tổng quan tài liệu về vấn đề nghiên cứu ở trong nước 

 Lựa chọn cách thức tiếp cận nghiên cứu trong luận văn 

 Đề xuất mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu 

 Hình thành các luận điểm bảo vệ trong luận văn 

 Kết quả và nhận xét 

 Báo cáo tiến độ và bảo vệ luận văn 

 

 


