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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:   AN SINH XÃ HỘI    

1.2 Mã môn học:   SWOR1302 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  KHOA XHH – CTXH - ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:    03 LT (03LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Môn học đề cập về hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đồng thời cung cấp cách 

nhìn khái quát hơn, toàn diện hơn, đầy đủ hơn và khoa học hơn các vấn đề xã hội 

mà xã hội Việt Nam đang đối mặt. Ngoài ra, môn học này còn cung cấp cho người 

học các kiến thức cơ sở để có thể học tốt các môn chuyên ngành như CTXH cá 

nhân, CTXH nhóm, Phát triển cộng đồng... 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển và vận hành 

nền an sinh xã hội trên thế giới và tại Việt Nam. Giúp sinh viên hiểu rõ các quan 

niệm an sinh xã hội và sự khác nhau về cách thực hiện, tổ chức theo mỗi quan 

niệm. Ngoài việc cung cấp cho sinh viên cách nhìn toàn diện hơn về một số vấn đề 

xã hội tại Việt Nam, môn học còn giúp sinh viên hiểu rõ cách giải quyết các vấn 

đề xã hội đó theo cách của ngành Công tác xã hội 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức 

- Hiểu được khái niệm, quan điểm, vai trò và mục đích của nền an sinh xã hội tại 

một quốc gia 

- Vận dụng được các nội dung đã học để phân tích và nắm được cách giải quyết các 

vấn đề xã hội theo quan điểm của ngành Công tác xã hội 

- Hiểu được đây là một ngành khoa học đã hình thành từ khá lâu trên thế giới. 

- Có cái nhìn về triển vọng phát triển nghề nghiệp tương lai. 

3.2.2. Kỹ năng  
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- Có khả năng phân tích, lựa chọn và kết hợp các quan điểm, phương pháp để giải 

thích một số các vấn đề xã hội 

- Tiếp cận tiến trình giải quyết các vấn đề xã hội theo quan điểm ngành công tác xã 

hội. 

3.2.3. Thái độ 

- Có thái độ làm việc đúng theo quy chuẩn nghề nghiệp, luôn thực hiện tốt các 

nguyên tắc cơ bản khi thực hiện việc phòng ngừa, giảm nhẹ, giải quyết các vấn đề 

xã hội 

- Có thái độ làm việc nghiêm túc khi làm việc và tôn trọng những người yếu thế 

- Không đánh giá và có cách nhìn tiêu cực đối với những “nạn nhân của sự phát 

triển 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: 

Tổng quan về 

an sinh xã hội 

 

1- Lịch sử hình thành 

nền an sinh xã hội 

2- Khái niệm và định 

nghĩa 

3- Các quan điểm 

4- Tình hình an sinh xã 

hội trên thế giới và Việt 

Nam; một số khuyến cáo 

của LHQ và sàn an sinh 

xã hội 

5- Cơ sở khoa học của an 

sinh xã hội và mối quan 

hệ giữa an sinh xã hội và 

công tác xã hội 

6- Mối quan hệ giữa An 

sinh xã hội và Công tác 

xã hội 

9 8 1  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  

 

2.  Chƣơng 2: 

An sinh xã hội 

và vấn đề 

nghèo đói 

1- Một số khái niệm về 

nghèo đói, chỉ số nghèo 

khổ đa chiều 

2- Mục tiêu thiên niên kỷ 

và khái quát tình hình tại 

Việt Nam hiện nay 

3- Các nguyên nhân gây 

4.5 3.5 1  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

nên nghèo đói, hậu quả 

của nghèo đói và các giải 

pháp của nhà nước 

4- Quan điểm của ngành 

Công tác xã hội trong 

việc hỗ trợ người sống 

trong nghèo đói 

3.  Chƣơng 3: 

An sinh xã hội 

và vấn đề mại 

dâm 

1- Khái niệm và định 

nghĩa 

2- Tình hình mại dâm và 

ảnh hưởng  

3- Mại dâm như một vấn 

đề xã hội 

4- Nguyên nhân và giải 

pháp. Công việc và vai 

trò của nhân viên xã hội 

trong việc hỗ trợ người 

làm nghề mại dâm hòa 

nhập cộng đồng 

4.5 3.5 1  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  

 

4.  Chƣơng 4: 

An sinh xã hội 

và vấn đề ma 

túy 

 

1- Khái niệm và định 

nghĩa 

2- Tình hình sử dụng ma 

túy tại Việt Nam 

3- Nguyên nhân và hậu 

quả 

4- Chính sách và luật 

pháp của Việt Nam về 

ma túy 

5- Giải pháp và cách tiếp 

cận 

6- Điều trị nghiện và  vai 

trò của nhân viên xã hội 

trong việc hỗ trợ người 

nghiện ma túy. Tầm 

quan trọng của việc hỗ 

trợ người nghiện ma túy 

tái hòa nhập cộng đồng 

4.5 3.5 1  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

5.  Chƣơng 5: 

An sinh xã hội 

cho ngƣời di 

dân lao động 

1- Khái niệm và định 

nghĩa 

2- Khái quát tình hình 

hiện nay về di dân lao 

động từ nông thôn lên 

thành thị tại Việt Nam 

3- Các nhu cầu, các khó 

khăn của người di dân 

lao động từ nông thôn 

lên thành thị 

4- Công việc và vai trò 

của nhân viên xã hội 

trong việc thực hiện an 

sinh cho người di dân lao 

động và gia đình họ 

4.5 3.5 1  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  

 

6.  Chƣơng 6: 

An sinh xã hội 

và vấn đề 

HIV/AIDS 

1- Khái niệm và định 

nghĩa 

2- Tình hình HIV/AIDS 

tại Việt Nam và trên thế 

giới  

3- Một số khái niệm liên 

quan 

4- Các chính sách, chế 

độ của nhà nước hỗ trợ 

cho người có H và các 

giải pháp 

5- Tâm lý người có H 

6- Khía cạnh xã hội của 

HIV/AIDS và vai trò của 

nhân viên xã hội trong 

việc hỗ trợ người có H 

 

2.5 2.0 0.5  

 

7.  Chƣơng 7: 

An sinh xã hội 

cho ngƣời 

khuyết tật 

 

1- Tình hình người 

khuyết tật tại Việt nam 

và trên thế giới 

2- Khái niện và phân loại 

3-  Chính sách và luật 

phát của Việt Nam 

2 1.5 0.5  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  
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STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

4- Phục hồi xã hội cho 

người khuyết tật và vai 

trò của nhân viên xã hội 

8.  Chƣơng 8: 

An sinh xã hội 

cho ngƣời cao 

tuổi 

 

1- Khái niệm và định 

nghĩa 

2- Tình hình liên quan 

đến người cao tuổi tại 

Việt Nam và trên thế giới 

3- Các chính sách của 

nhà nước 

4- Các mô hình chăm sóc 

người cao tuổi 

5- Công việc và vai trò 

của nhân viên xã hội 

trong việc hỗ trợ cao tuổi 

và tầm quan trọng của 

việc chăm sóc người cao 

tuổi dựa vào cộng đồng 

4.5 3.5 1  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  

 

9.  Chƣơng 9: 

An sinh xã hội 

và vấn đề tội 

phạm 

 

1- Khái niệm và đặc 

điểm của tội phạm 

2- Tình hình tội phạm 

những năm gần đây 

3- Các chính sách của 

nhà nước 

4- Nguyên nhân và cách 

phòng ngừa 

5- Các biện pháp cần 

thiết 

4.5 3.5 1  

Huỳnh Minh 

Hiền chủ biên 

(2011) An 

sinh xã hội, 

Trường ĐH 

Mở TP.HCM  

 

10.  Đi thực tế: 

 

Sinh viên thăm cơ sở xã 

hội và làm bài thu hoạch 4.5   4.5 
 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

 Huỳnh Minh Hiền chủ biên (2011) An sinh xã hội, Trường ĐH Mở TP.HCM. 



6 

 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Nguyễn Thị Oanh chủ biên (1997), An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, 

Trường Đại học Mở Bán Công TP.HCM. 

 Lê Bạch Dương, Đặng Nguyên Anh & Cộng sự (2005), Bảo trợ xã hội cho 

những nhóm thiệt thòi, NX B Thế Giới.  

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Kiểm tra giữa kỳ: sinh viên chia nhóm thuyết trình đề tài quan 

tâm (15%) + cộng điểm tham gia thảo luận (5%) + bài thu 

hoạch sau khi đi thực tế (10%) 

30% 

2 Thi cuối kỳ: Tự luận 70% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Giới thiệu môn học 

Chƣơng 1 : Tổng quan về an sinh xã hội 

1- Lịch sử hình thành nền an sinh xã hội 

2- Khái niệm và định nghĩa 

3- Các cơ chế và quan điểm 

 

2.  Buổi 2 Chƣơng 1 : Tổng quan về an sinh xã hội (tt) 

4- Tình hình an sinh xã hội trên thế giới và Việt 

Nam; một số khuyến cáo của LHQ và sàn an sinh 

xã hội 

5- Cơ sở khoa học của ASXH và mối quan hệ 

giữa an sinh xã hội và công tác xã hội 

Sinh viên đọc 

sách trước tại 

nhà 

3.  Buổi 3 Chƣơng 2: An sinh xã hội cho ngƣời sống 

trong nghèo đói 

1- Khái quát tình hình nghèo đói trên thế giới và 

Chuẩn bị bài 

thuyết trình tại 

nhà 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

tại Việt Nam hiện nay 

2- Một số khái niệm về nghèo đói và đặc điểm 

nghèo và chuẩn nghèo của Việt Nam từ sau năm 

1975 đến nay 

3- Các nguyên nhân gây nên nghèo đói, hậu quả 

của nghèo đói và các giải pháp của nhà nước 

4- Quan điểm của ngành Công tác xã hội trong 

việc hỗ trợ người sống trong nghèo đói 

4.  Buổi 4 Chƣơng 3: An sinh xã hội và vấn đề mại dâm 

1- Khái niệm và định nghĩa 

2- Tình hình mại dâm và ảnh hưởng  

3- Mai dâm như một vấn đề xã hội 

4- Nguyên nhân và giải pháp 

5- Công việc và vai trò của nhân viên xã hội 

trong việc hỗ trợ người làm nghề mại dâm hòa 

nhập cộng đồng 

 

5.  Buổi 5 Chƣơng 4: An sinh xã hội và vấn đề ma túy 

1- Khái niệm và định nghĩa 

2- Tình hình sử dụng ma túy tại Việt Nam 

3- Nguyên nhân, hậu quả và Các chính sách của 

nhà nước 

4- Các mô hình đang thực hiện tại Việt Nam 

5- Công việc và vai trò của nhân viên xã hội 

trong việc hỗ trợ người nghiện ma túy và tầm 

quan trọng của việc hỗ trợ người nghiện ma túy 

tái hòa nhập cộng đồng 

Chuẩn bị bài 

thuyết trình tại 

nhà 

6.  Buổi 6 Chƣơng 5: An sinh xã hội cho ngƣời di dân lao 

động 

1- Khái niệm và định nghĩa 

2- Khái quát tình hình hiện nay về di dân lao 

động từ nông thôn lên thành thị tại Việt Nam 

3- Các nhu cầu, các khó khăn của người di dân 

 



8 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

lao động từ nông thôn lên thành thị 

4- Công việc và vai trò của nhân viên xã hội 

trong việc thực hiện an sinh cho người di dân lao 

động và gia đình họ 

7.  Buổi 7 Chƣơng 6: An sinh xã hội và vấn đề 

HIV/AIDS 

1- Khái niệm và định nghĩa 

2- Tình hình HIV/AIDS tại Việt Nam và trên thế 

giới  

3- Các chính sách, chế độ của nhà nước hỗ trợ 

cho người có H 

4- Tâm lý người có H 

5- Công việc và vai trò của nhân viên xã hội 

trong việc hỗ trợ người có H 

Chƣơng 7: An sinh xã hội và vấn đề 

HIV/AIDS 

1- Tình hình người khuyết tật tại Việt nam và 

trên thế giới 

2- Khái niệm và phân loại 

3-  Chính sách và luật phát của Việt Nam 

4- Khía cạnh xã hội và Phục hồi xã hội cho người 

khuyết tật và vai trò của nhân viên xã hội 

Chuẩn bị bài 

thuyết trình tại 

nhà 

8.  Buổi 8 Chƣơng 8: An sinh xã hội cho ngƣời cao tuổi 

1- Khái niệm và định nghĩa 

2- Tình hình liên quan đến người cao tuổi tại Việt 

Nam và trên thế giới 

3- Các chính sách của nhà nước 

4- Các mô hình chăm sóc người cao tuổi 

5- Công việc và vai trò của nhân viên xã hội 

trong việc hỗ trợ cao tuổi và tầm quan trọng của 

việc chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng 

Chuẩn bị bài 

thuyết trình tại 

nhà 

9.  Buổi 9 Chƣơng 9: An sinh xã hội và vấn đề tội phạm Chuẩn bị bài 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1- Khái niệm và đặc điểm của tội phạm 

2- Tình hình tội phạm những năm gần đây 

3- Các chính sách của nhà nước 

4- Nguyên nhân và cách phòng ngừa 

5- Các biện pháp cần thiết 

thuyết trình tại 

nhà 

10.  Buổi 10 Đi thực tế và viết báo cáo (giảng viên cung cấp 

thông tin cơ sở cho sinh viên lựa chọn, chuẩn bị 

thủ tục đi thực tế cho sinh viên): 

1- Sinh viên chọn 1 cơ sở xã hội để tham quan 

thực tế, trao đổi với cán bộ, nhân viên và người 

sống tại cơ sở để nắm rõ hơn về tình hình an sinh 

xã hội cho đối tượng mình quan tâm 

2- Sinh viên viết nhận xét về chuyến đi thực tế và 

nêu rõ những điểm nhận biết  

 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : HUỲNH MINH HIỀN 

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

 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 


