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1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Kinh tế học vĩ mô 

  Course title: Macroeconomics 

- Mã học phần (Course ID): IM1009 
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20191 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

30

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

45

Tự học (Self-study) 73.67

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 150 3

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

20%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

20%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

--
 (--)

-- phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

60% Trắc nghiệm (chấm máy)
 (Multiple choice (MCQ))

80 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

IM1003 Kinh tế học vi mô 
Microeconomics

KN

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major)
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Tài Chính - Khoa Quản Lý Công Nghiệp 
(School of Industrial Management)

Văn phòng (Office) 104B10

Điện thoại (Phone number) 0916793637

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-
charge)

Lại Huy Hùng
 

E-mail lhhung@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Khóa học này cung cấp một cái nhìn cơ bản về các vấn đề của kinh tế vĩ mô: xác định sản lượng, thất nghiệp, lạm phát, cán cân thanh
toán, tỷ giá hối đoái. Khóa học cũng sẽ bàn luận về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Khóa học cũng cung cấp các mô hình cơ bản
của kinh tế vĩ mô cũng như minh họa các nguyên lý kinh tế thông qua dữ liệu của các nền kinh tế.

 
This course will provide an overview of macroeconomic issues: the determination of output, employment, unemployment, interest rates,
and inflation. Monetary and fiscal policies are discussed. It introduces basic models of macroeconomics and illustrates principles with the
experience of the economies.

 
3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Slide bài giảng và tài liệu đọc bổ trợ có thể tải về từ hệ thống BK e-learning (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các tài liệu này sẽ được tải
lên hệ thống hàng tuần theo lịch điều phối của giảng viên

 Sách, Giáo trình chính:

[1] Mankiw, N. G. (2017). Principles of economics. Cengage Learning.

 Sách tham khảo:

[2] Karl, E., Case, F., Oster, R., & Sharon, E. (2017). Principles of Economics. Pearson.

[3] McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2014). Economics: Principles, problems, and policies. Boston McGraw-Hill/Irwin.

Lecture slides and readings can be downloaded from BkeL system (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). They will be uploaded on the system
weekly with the teaching schedule.

 Textbooks:

[1] Mankiw, N. G. (2017). Principles of economics. Cengage Learning.

 Reference book:

[2] Karl, E., Case, F., Oster, R., & Sharon, E. (2017). Principles of Economics. Pearson.
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[3] McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2014). Economics: Principles, problems, and policies. Boston McGraw-Hill/Irwin.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Sau khi hoàn tất môn học, bạn có thể có kiến thức và hiểu biết về

·       Đo lường các tài khoản của quốc gia

·       Áp dụng mô hình Tổng cầu và tổng cung

·       Mô tả và Giải thích thất nghiệp và lạm phát

·       Giải thích và phân tích Hệ thống tài chính tiền tệ và ngân hàng

·       Giải thích và phân tích Chính sách kinh tế vĩ mô

·       Phân tích các vấn đề của nền Kinh tế mở

After completing this course, learners are able to
 • Measuring National Accounts

 • Apply Aggregate demand and Aggregate Supply Model
 • Describe and analyse Unemployment and Inflation

 • Describe and analyseFinancial, Monetary, and Banking System.
 • Describe and analyse Macroeconomics policies

 • Analyze Open macroeconomics
 

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Hiểu các biết các khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản 
             (Analyze the key concepts in Macroeconomics)

L.O.2 - Hiểu và vận dụng các mô hình trong phân tích kinh tế vĩ mô 
             (Apply the economics model in macro point of view)

L.O.3 - Hiểu và vận dụng các CS kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn 
             (Analyse the economics policies in the shortem )

L.O.4 - Giao tiếp và truyền thông hiệu quả trong nhóm 
            (Communicate and Work in team effectively)
L.O.5 - Xác định các vấn đề đạo đức trong Kinh tế học vĩ mô 

             (Identify ethical issues in Macroeconomics)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt động 

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động 

(Compoments activities)
Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class ) A.O.1 - Bài kiểm tra tại lớp (quiz) Kiểm tra tại lớp (quiz)
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Loại hoạt động 
(Assessment methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments activities)

Nội dung 
(Content)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2 - Bài tập nhóm (group project ) trình bày bài tập nhóm (presentation)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.3 - Thi cuối kỳ (final exam) Thi trắc nghiệm cuối kỳ (MC test)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Hiểu các biết các khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản (Analyze
the key concepts in Macroeconomics)

A.O.1-Bài kiểm tra tại lớp (quiz) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (final exam) 

 
L.O.2-Hiểu và vận dụng các mô hình trong phân tích kinh tế vĩ mô
(Apply the economics model in macro point of view)

A.O.1-Bài kiểm tra tại lớp (quiz) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (final exam) 

 
L.O.3-Hiểu và vận dụng các CS kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn
(Analyse the economics policies in the shortem )

A.O.1-Bài kiểm tra tại lớp (quiz) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (final exam) 

 
L.O.4-Giao tiếp và truyền thông hiệu quả trong nhóm
(Communicate and Work in team effectively)

A.O.1-Bài kiểm tra tại lớp (quiz) 
 A.O.2-Bài tập nhóm (group project ) 

 
L.O.5-Xác định các vấn đề đạo đức trong Kinh tế học vĩ mô
(Identify ethical issues in Macroeconomics)

A.O.1-Bài kiểm tra tại lớp (quiz) 
 A.O.2-Bài tập nhóm (group project ) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Học liệu của môn học sẽ được đưa lên hệ thống BKEL theo tuần học. Học viên cần tải về, in ra, và đem đến lớp học.

 Điểm tổng kết của môn học được đánh giá thông qua toàn bộ quá trình học, điểm này gồm 2 phần: đánh giá trong khóa học (40%) và thi
cuối kỳ (60%)

Bài tập             : 20% (làm cá nhân: bài kiểm tra trên lớp)
Bài tập nhóm   : 20% (làm theo nhóm)
Thi cuối kỳ       : 60% (trắc nghiệm, bao gồm cả kiểm tra giữa kỳ)

Ngoài giờ học sinh viên có thể gặp giáo viên phụ trách môn học tại văn phòng (3 giờ /tuần)

 Điều kiện để tham dự thi cuối kỳ:

Sinh viên phải tham dự đầy đủ 80% số buổi học trên lớp. Thêm vào đó sinh viên phải hoàn thành các bài tập về nhà và bài tập nhóm đúng
hạn. Đây là những điều kiện tiên quyết để sinh viên được dánh giá hoàn thành môn học.

 Sinh viên cần chú ý đến hạn nộp bài tập. Việc nộp trễ sẽ không được chấp nhận trừ phi có lý do hợp lý và phải được giáo viên phụ trách
môn học chấp thuận trước hạn nộp bài. Trong trườn hợp này bài nộp trễ sẽ bị trừ 2 điểm/ngày nộp trễ.

Course materials are weekly posted into BKEL system. Students should download, print out, and take them to the class. The final grade of
the course is assessed throughout the course, the overall grade consists of two parts: assessment during the couse (50%) and final exam
(50%).

Exercises         : 20% (in individual: class quizzes)
Assignment      : 20% (in groups)
Final exam       : 60% (multiple choice, include the midterm)

Beside class hours, students can meet the instructor at the office (3 hours/week)

Conditions to attend the final exam:

Students are required to attend at least 80% of class time. In addition, students must complete all homework on time as well as complete
the group assignment. These are the prerequisites for students to pass this course.

 

Students should note the deadline for submitting assignments. Late submission will not be accepted unless a good reason has been
submitted and approved by the instructor before the due date. Late submissions will be deducted 2 points for each day of late submission.
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6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
1

Hệ thống thu nhập quốc dân
 • Tổng sản phẩm quốc dân/quốc nội

 • So sánh GDP qua các biến động khác nhau
 

(The System of National Accounts (GDP))

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giới thiệu môn học - Giới thiệu cách học - Giới
thiệu hệ thống case study và bài tập nhóm - Tổ chức nhóm
- Minh họa các dữ liệu vĩ mô 
(- Introduction macroeconomic - Review microeconomic -
organize groups of student )
Stu: - Nghe giảng - Làm bài - Sửa bài 
(- Listening to lecture - Doing homework assignment -
Correcting )

Chương
2

Lạm phát và thất nghiệp
 • Chu kỳ kinh tế

 • Thất nghiệp
 • Lạm phát 

(Unemployment and Inflation
 • Business cycle

 • Unemployment 
 • Inflation

 )

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Nhắc lại bài trước. - Giảng bài - Trình bày và đặt
câu hỏi thảo luận 
(- Review previous lecture. - Teaching - Presentation,
questionning and discussion )
Stu: - Nghe giảng - Tham gia bài thảo luận - Làm bài -
Sửa bài 
(- Listening to lecture - Discussion - Doing homework
assignment )

Chương
3

Cân bằng vĩ mô: Tổng cung và Tổng cầu 
(AD-AS model)

L.O.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Nhắc lại bài trước. - Giảng bài - Trình bày và đặt
câu hỏi thảo luận - Cho bài và sửa bài 
(- Review previous lecture. - Teaching - Presentation,
questionning and discussion )
Stu: - Nghe giảng - Tham gia bài thảo luận - Làm bài -
Sửa bài 
(- Listening to lecture - Discussion - Doing homework
assignment)

Chương
4

Hệ thống Tài Chính, Tiền Tệ và Ngân Hàng 
(Financial, Monetary, and Banking System)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Nhắc lại bài trước. - Giảng bài - Trình bày và đặt
câu hỏi thảo luận - Cho bài và sửa bài 
(- Review previous lecture. - Teaching - Presentation,
questionning and discussion )
Stu: - Nghe giảng - Tham gia bài thảo luận - Làm bài -
Sửa bài 
(- Listening to lecture Discussion - Doing homework
assignment )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
5

Chính sách kinh tế vĩ mô 
(Describe and Analyse Macroeconomics policies)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Nhắc lại bài trước. - Giảng bài - Trình bày và đặt
câu hỏi thảo luận - Cho bài và sửa bài 
(- Review previous lecture. - Teaching - Presentation,
questionning and discussion )
Stu: - Nghe giảng - Tham gia bài thảo luận - Làm bài -
Sửa bài 
(- Listening to lecture - Discussion - Doing homework
assignment )

Chương
6

Kinh tế học trong nền kinh tế mở 
(Analyze Open Macroeconomics)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Nhắc lại bài trước. - Giảng bài - Trình bày và đặt
câu hỏi thảo luận - Cho bài và sửa bài 
(- Review previous lecture. - Teaching - Presentation,
questionning and discussion )
Stu: - Nghe giảng - Tham gia bài thảo luận - Làm bài -
Sửa bài 
(- Listening to lecture - Discussion - Doing homework
assignment )

tuần 7-8 Sinh viên trình bày bài tập lớn 
(Student presentation)

L.O.4 [ A.O.2 , A.O.1 ]
Lec: - Xếp lịch trình bày - Nghe, đánh giá, và góp ý - Cho
bài và sửa bài 
(- Listening, assessment, making comments)
Stu: - Trình bày bài tập lớn, - Đặt câu hỏi cho nhóm trình
bày, - Đánh giá nhóm trình bày - Làm bài - Sửa bài 
(- Presentation of group project - Doing homework
assignment )

L.O.5 [ A.O.2 , A.O.1 ]
Lec: - Xếp lịch trình bày - Nghe, đánh giá, và góp ý -
Cho bài và sửa bài 
(- Listening, assessment, making comments)
Stu: - Trình bày bài tập lớn, - Đặt câu hỏi cho nhóm
trình bày, - Đánh giá nhóm trình bày - Làm bài - Sửa
bài 
(- Presentation of group project - Doing homework
assignment )

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20191 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM1009.2.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 12 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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