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   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:            /TB-ĐHM                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng  07  năm 2015 

 

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH 

Trường Đại học Mở Tp.HCM tổ chức chiêu sinh lớp học “Ứng dụng GIS trong lập kế 

hoạch và hỗ trợ ra quyết định” với các thông tin cụ thể như sau: 

Đối tượng: Học viên cao học khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh. 

Thời gian học: Chủ nhật ngày 23/08/2015. (sáng: 8h00-11h30; chiều: 13h30-17h00). 

Giảng viên: Tiến sĩ Hà Minh Trí. 

Sĩ số lớp: 20 học viên. (học viên tham dự phải có laptop). 

Địa điểm học: Trường Đại học Mở TpHCM, 97 Võ Văn Tần phường 6 quận 3.  

Học phí: 350.000đ. 

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC 

 Nội dung 

Buổi 

1 

- Khái niệm GIS (Geographic Information Systems). 

- Chức năng của GIS. 

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm arcGIS. 

- Hướng xây dựng bản đồ cơ bản. 

- Sử dụng dữ liệu bản đồ có sẵn. 

- Phân loại dữ liệu vector. 

- Thiết lập các biểu tượng mong muốn cho các lớp dữ liệu vector. 

- Khai thác và sử dụng các dữ liệu thuộc tính. 

- Gắn nhãn và phân loại dữ liệu vector một cách hiệu quả. 

- Thiết lập bản đồ chuyên đề (Thematic Map) phục vụ: 

+ Lập kế hoạch/quy hoạch, công tác báo cáo, hỗ trợ ra quyết định. 

+ So sánh dữ liệu, kết quả thực hiện giữa 2 thời điểm. 

+ Giám sát tiến độ thực hiện công việc. 
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+ Phân tích thị trường và đánh giá khách hàng tiềm năng. 

- Thảo luận và Giải đáp thắc mắc. 

Buổi 

2 

- Thực hành: 

+ Thực hành sử dụng bản đồ nền. 

+ Cập nhật dữ liệu thuộc tính. 

+ Thu thập dữ liệu sử dụng thiết bị định vị (GPS). 

+ Đổ dữ liệu vào máy, thể hiện dữ liệu lên bản đồ. 

- Thảo luận và Giải đáp thắc mắc. 

Lưu ý: học viên mang laptop (hệ điều hành Window 7/8) theo vào Buổi 1 để bộ phận 

kỹ thuật Trung tâm sẽ cài đặt. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ - Tin học. 

Phòng 203A, 97 Võ Văn Tần, P6Q3, TpHCM – Điện thoại: 083 9302 571 – 0978 70 1111. 

 

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị liên quan;  GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, CSC (đã ký) 

 

 Hà Minh Đức 


