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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ HỘI   

1.2 Mã môn học:   SWOR3303 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNAH 

1.4 Số tín chỉ:    03 LT (03LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Cung cấp kiến thức về dự án, các vấn đề có liên quan, các nguyên tắc trong các bước 

xây dựng dự án, các loại dự án trong ngành công tác xà hội và các đặc điểm của dự án 

xã hội , nhất là trong công tác phát triển. 

 Liên quan đến môn học Phát triển Cộng đồng; Công tác Xã hội Nhóm; Quản trị 

Ngành CTXH; Quản lý Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung:  

 Sinh viên hiểu biết về quản lý dự án xã hội, biết các dự án đang triển khai, các kỹ 

năng quản lý dự án. Sinh viên có thể tham gia dự án với tư cách là nhân viên dự án 

hoặc người quản lý dự án. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức:  

 Tổng quát về dự án xã hội, cách thức xây dựng, điều hành, quản lý dự án  

xã hội. 

3.2.2. Kỹ năng:  

 Kỹ năng thiết kế dự án theo phương pháp khung hợp lý (Logical Framework 

Approach/LFA), điều hành dự án, giám sát và lượng giá dự án 

3.2.3. Thái độ:  
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 Quan tâm đến những vấn đề xã hội, hướng đến tìm kiếm, xây dựng những dự 

án để giải quyết vấn đề xã hội. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Chƣơng 1 

Những khái 

niệm liên quan 

 

Các khái niệm: Vấn 

đề, mục đích, mục 

tiêu, kết quả, đầu ra, 

hoạt động, đầu vào, 

chỉ báo, tác động, hiệu 

quả, hiệu suất, nhóm 

mục tiêu, đối tác 

5 4 1  

Tài liệu học 

tập Quản lý 

dự án xã hội, 

do Lê Thị 

Mỹ Hiền 

biên soạn 

2.  Chƣơng 2 Tổng 

quan  

dự án 

 

2.1. Khái niệm dự án 

2.2. Những đặc điểm 

của một dự án 

2.3. Chương trình - So 

sánh chương trình và 

dự án phát triển 

2.4. Các loại dự án 

2.5. Các bên tham gia 

(stakeholders) 

2.6. Chu trình dự án 

15 10 5  

Tài liệu học 

tập Quản lý 

dự án xã hội, 

do Lê Thị 

Mỹ Hiền 

biên soạn 

3.  Chƣơng 3 

Quản lý dự án 

 

3.1. Khái niệm quản lý 

dự án 

3.2. Người quản lý dự 

án 

3.3. Thực hiện chu 

trình dự án 4 giai đoạn 

      - Giai đoạn khảo 

15 10 5  

Tài liệu học 

tập Quản lý 

dự án xã hội, 

do Lê Thị 

Mỹ Hiền 

biên soạn 
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

sát ban đầu 

      - Giai đoạn thiết 

kế: Thiết kế dự án 

theo phương pháp 

khung hợp lý (LFA) 

      - Giai đoạn thực 

hiện và giám sát 

      - Lượng giá 

4.  Chƣơng 4 

Kỹ năng quản 

lý dự án 

 

4.1. Kỹ năng xây 

dựng dự án 

4.2. Kỹ năng viết báo 

cáo 

4.3. Kỹ năng xây 

dựng nhóm cộng tác/ 

ê-kíp dự án 

4.4. Kỹ năng thương 

lượng 

4.5. Kỹ năng giải 

quyết mâu thuẫn 

4.6. Kỹ năng lượng 

giá dự án 

10 7 3  

Tài liệu học 

tập Quản lý 

dự án xã hội, 

do Lê Thị 

Mỹ Hiền 

biên soạn 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

5.1. Giáo trình chính:  

 Lê Thị Mỹ Hiền (2014). Quản lý Dự án Xã hội. Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí 

Minh. 

 

5.2. Tài liệu tham khảo: 
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1. Norad (2008). Results Management in Norwegian Development Cooperation. The 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 

2. World Vision (2007). LEAP-Learning through Evaluation with Acountability and 

Planning, World Vision International, Development Resources Team. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 
Giữa kỳ : bài tập thuyết trình nhóm; sự tham gia 

trong lớp 
30% 

2 Thi cuối kỳ  70% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Giới thiệu môn học 

Chƣơng 1. Những khái niệm liên quan  

Dự án xã hội 

 

2.  Buổi 2 Chƣơng 2. Tổng quan dự án 

2.1. Khái niệm dự án 

2.2. Những đặc điểm của một dự án 

2.3. Chương trình - So sánh chương trình 

và dự án phát triển 

 

3.  Buổi 3 Chƣơng 2. Tổng quan dự án (tt) 

2.4. Các loại dự án 

2.5. Các bên tham gia (stakeholders) 

 

4.  Buổi 4 Chƣơng 2. Tổng quan dự án (tt) 

2.6. Chu trình dự án 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

- Chu trình dự án 6 giai đoạn 

- Chu trình dự án Baum 

5.  Buổi 5 Chƣơng 2. Tổng quan dự án (tt) 

2.6. Chu trình dự án 

- Chu trình dự án theo LEAP, WV 

Chƣơng 3. Quản lý dự án 

3.1. Khái niệm quản lý dự án 

3.2. Người quản lý dự án 

 

6.  Buổi 6 Chƣơng 3. Quản lý dự án (tt) 

3.3. Thực hiện chu trình dự án 4 giai đoạn 

      - Giai đoạn khảo sát ban đầu 

 

7.  Buổi 7 Chƣơng 3. Quản lý dự án (tt) 

- Giai đoạn thiết kế: Thiết kế dự án theo 

phương pháp khung hợp lý (LFA) 

 

8.  Buổi 8 Chƣơng 3. Quản lý dự án (tt) 

- Giai đoạn thực hiện và giám sát 

- Giai đoạn lượng giá 

Chƣơng 4. Kỹ năng quản lý dự án 

1. Kỹ năng xây dựng dự án 

 

9.  Buổi 9 Chƣơng 4. Kỹ năng quản lý dự án (tt) 

2. Kỹ năng xây dựng dự án 

3. Kỹ năng viết báo cáo 

4. Kỹ năng xây dựng nhóm cộng tác/ ê-
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

kíp dự án 

10.  Buổi 10 Chƣơng 4. Kỹ năng quản lý dự án (tt) 

5. Kỹ năng thương lượng 

6. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn 

7. Kỹ năng lượng giá dự án 

 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : LÊ THỊ MỸ HIỀN 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên - Thạc sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 

 

 

 


