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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:  PHÂN TÍCH GIỚI   

1.2 Mã môn học:  SOCI3309 

1.3 Khoa phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNAH 

1.4 Số tín chỉ:   03TC (03LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Phân tích giới là một trong số môn học chuyên ngành của ngành XHH, nhằm trang 

bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về cách tổng hợp, phân tích những vấn đề xã hội theo 

quan điểm giới. Phân tích giới liên quan gần với môn học Giới và Phát triển, Phát triển 

cộng đồng, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị và rất cần thiết cho môn học Quản lý 

dự án xã hội. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1 Mục tiêu chung:  

Người học được trang bị kiến thức tổng quát về phân tích các vấn đề xã hội theo 

quan điểm giới thông qua sử dụng các công cụ phân tích giới. 

3.2 Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1 Kiến thức: Hiểu biết các khung phân tích giới như khung phân tích giới Harvard, 

Moser. Việc sử dụng các khung phân tích giới trong các trường hợp tại cộng đồng, 

tại dự án, trong bối cảnh nông thôn, đô thị. 

3.2.2 Kỹ năng: Sinh viên áp dụng các khung phân tích giới Harvard và Moser vào trong 

thực tế để phân tích các vấn đề về giới trong các lĩnh vực phát triển xã hội như sức 

khoẻ, môi trường, giáo dục, nhà ở, nông nghiệp; trong dự án xã hội; tại cộng đồng; 

trong các tổ chức v.v. 

3.2.3 Thái độ: Quan tâm đến các vấn đề bất bình đẳng giới trong xã hội, dưới góc nhìn 

về giới.  

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  I. Những khái 

niệm liên quan 

1. Giới tính - Giới;  

2. Bình đẳng giới;  
10 5 5  

Thái Thị 

Ngọc Dư 



STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

phân tích giới 3. Phân công lao 

động theo giới -Vai 

trò giới; 

4. Nhu cầu giới; 

5.  WID – GAD;  

6. Tăng quyền cho 

PN. 

7. Định kiến giới; 

8. Lồng ghép giới,  

(2014) Tài 

liệu hướng 

dẫn học tập 

giới và Phát 

triển. Đại 

học Mở Tp. 

HCM 

 

2.  II. Giới thiệu về 

phân tích giới 

1. Định nghĩa.  

2. Tầm quan trọng của 

phân tích giới. 

3. Các lĩnh vực phân 

tích giới: lập chính 

sách, thiết kế và 

đánh giá dự án phát 

triển, dự án tại cộng 

đồng; giáo dục, sức 

khỏe, nông nghiệp, 

đô thị, nông thôn,v.v. 

4. Người phân tích 

giới. 

5. Phương pháp phân 

tích giới. 

5 3 2  

Thái Thị 

Ngọc Dư 

(2014) Tài 

liệu hướng 

dẫn học tập 

giới và Phát 

triển. Đại 

học Mở Tp. 

HCM 

 

3.  III. Khung phân 

tích giới và  

công cụ 

1. Khung phân tích 

giới Harvard. 

2. Khung phân tích 

giới Moser. 

10 5 5  

Thái Thị 

Ngọc Dư 

(2014) Tài 

liệu hướng 

dẫn học tập 

giới và Phát 

triển. Đại 

học Mở Tp. 

HCM 

4.  IV. Phân tích 

giới trong dự án 

phát triển 

1. Khái niệm dự án  

2. Phân tích SWOT 

3. Phân tích giới trong 

chu kỳ dự án. Các 

giai đoạn: Xác định - 

Thiết kế - Thực hiện 

- Lượng giá. 

5 3 2  

Thái Thị 

Ngọc Dư 

(2014) Tài 

liệu hướng 

dẫn học tập 

giới và Phát 

triển. Đại 

học Mở Tp. 

HCM 



STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

5.  V. Phân tích giới 

trong cộng đồng 

1. Khái quát về cộng 

đồng. 

2. Phân tích giới PRA 

trong cộng đồng. 

3. Phân tích vai trò; 

tiếp cận kiểm soát 

nguồn lực cộng 

đồng; các nhu cầu 

thiết thực và nhu cầu 

chiến lược trong 

cộng đồng. 

5 3 2  

Thái Thị 

Ngọc Dư 

(2014) Tài 

liệu hướng 

dẫn học tập 

giới và Phát 

triển. Đại 

học Mở Tp. 

HCM 

 

6.  VI.  Phân tích 

giới trong lĩnh 

vực nông thôn 

1. Bản đồ tài nguyên 

của làng. 

2. Ma trận tài nguyên. 

3. Phân hạng kinh tế 

4. Phân tích các thành 

phần liên quan. 

5. Xếp hạng cặp đôi. 

6. Biểu đồ phân tích 

vấn đề. 

7. Kế hoạch hành 

động. 

5 3 2  

Tài liệu tập 

huấn 

phương 

pháp phân 

tích giới và 

kế hoạch 

hành động 

giới, Dự án 

Lâm sản 

ngoài gỗ 

 

7.  VII. Phân tích 

giới trong lĩnh 

vực đô thị 

1. Bối cảnh kinh tế - 

xã hội của các dự án 

quy hoạch đô thị. 

2. Tầm quan trọng của 

yếu tố giới trong di 

dời - tái định cư. 

3. Giới và vấn đề tham 

gia trong quy hoạch 

đô thị.  

5 3 2  

Sách Giới và 

Phát triển 

của Thái Thị 

Ngọc Dư. 

 

8.  VIII. Phân tích 

giới trong lĩnh 

vực sức khỏe 

1. Khía cạnh giới 

trong vấn đề môi 

trường và sức khỏe.  

2. Giới và những nguy 

cơ về bệnh tật. 

3. Công cụ phân tích 

giới trong sức khỏe. 

4. Giới và chiến lược 

sức khỏe. 

5. Trường hợp điển 

cứu. 

5 3 2  

Gender 

health for 

communicat

ion 

programs 

http://www.

cedpa.org/fil

es/754_file_

gender_guid

e.pdf 

 

http://www.cedpa.org/files/754_file_gender_guide.pdf
http://www.cedpa.org/files/754_file_gender_guide.pdf
http://www.cedpa.org/files/754_file_gender_guide.pdf
http://www.cedpa.org/files/754_file_gender_guide.pdf
http://www.cedpa.org/files/754_file_gender_guide.pdf


 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính: 

 Thái, Thị Ngọc Dư. (2014). Tài liệu hướng dẫn học tập giới và Phát triển. ĐH Mở 

TP HCM.  

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ. (2004-ebook). Hướng dẫn lồng ghép 

giới trong họach định và thực thi chính sách. 

 Bùi thị An, Nguyễn thị Nghĩa, Tài liệu tập huấn phương pháp phân tích giới và kế 

hoạch hành động giới, Dự án phát triển bền vững lâm sản ngòai gỗ, Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, www.apafri.org 

 CEDPA. (2003). The gender guide for health communication programs. 

http://www.cedpa.org/files/754_file_gender_guide.pdf. Truy cập ngày 25/8/2008 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 - Bài tập cá nhân : 10% 

- Tiểu luận nhóm : 20% 

30% 

2 Thi cuối kỳ: Tự luận 70% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

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

 

TT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Những khái niệm liên quan phân tích giới: Giới tính và 

giới; Bình đẳng giới; Phân công lao động theo giới – Vai 

trò giới. 

Phần nội dung 

buổi học cần ghi 

rõ: 

 Nội dung 

giảng dạy 

(tóm tắt 

hoặc tiêu 

đề); 

 Bài tập (nếu 

có); 

 Kiểm tra (nếu 

2.  Buổi 2 Những khái niệm liên quan phân tích giới (tt): Nhu cầu 

giới; WID – GAD; Tăng quyền cho PN; Định kiến giới; 

Lồng ghép giới. 

3.  Buổi 3 Giới thiệu về phân tích giới: Định nghĩa; Tầm quan trọng 

của phân tích giới; Các lĩnh vực phân tích giới; Người phân 

tích giới; Phương pháp phân tích giới. 

http://www.apafri.org/
http://www.cedpa.org/files/754_file_gender_guide.pdf


TT Buổi học Nội dung Ghi chú 

4.  Buổi 4 Khung phân tích giới và  công cụ:  Khung phân tích giới 

Harvard. 

có); 

 Đi thực tế (nếu 

có). 

5.  Buổi 5 Khung phân tích giới và  công cụ (tt):  Khung phân tích 

giới Moser. 

 

6.  Buổi 6 Phân tích giới trong dự án phát triển: Khái niệm dự án; 

Phân tích SWOT; Phân tích giới trong chu kỳ dự án. Các 

giai đoạn: Xác định - Thiết kế - Thực hiện - Lượng giá. 

 

7.  Buổi 7 Phân tích giới trong cộng đồng: Khái quát về cộng đồng; 

Phân tích giới PRA trong cộng đồng; Phân tích vai trò; tiếp 

cận kiểm soát nguồn lực cộng đồng; các nhu cầu thiết thực 

và nhu cầu chiến lược trong cộng đồng. 

 

8.  Buổi 8 Phân tích giới trong lĩnh vực nông thôn: Bản đồ tài 

nguyên của làng; Ma trận tài nguyên; Phân hạng kinh tế; 

Phân tích các thành phần liên quan; Xếp hạng cặp đôi; Biểu 

đồ phân tích vấn đề; Kế hoạch hành động. 

 

9.  Buổi 9 Phân tích giới trong lĩnh vực đô thị: Bối cảnh kinh tế - xã 

hội của các dự án quy hoạch đô thị; Tầm quan trọng của 

yếu tố giới trong di dời - tái định cư; Giới và vấn đề tham 

gia trong quy hoạch đô thị. 

 

10.  Buổi 10 Phân tích giới trong lĩnh vực sức khỏe: Khía cạnh giới 

trong vấn đề môi trường và sức khỏe; Giới và những nguy 

cơ về bệnh tật; Công cụ phân tích giới trong sức khỏe; Giới 

và chiến lược sức khỏe. 

 

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 


