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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

 KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ---------------------- -------------------------- 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học :  QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ HỘI 

1.2 Mã môn học :   SWOR3303 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học    

1.4 Ngành / Chuyên ngành : Công tác Xã hội, Xã Hội Học  

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học & Công tác xã hội 

1.6 Số tín chỉ : 3 

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết : Nhập môn Công tác Xã hội,  Phát triển cộng 

đồng 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ) 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: Tham gia làm bài tập và tự nghiên cứu các dự 

án xã hội đã hoặc đang được thực hiện tại các địa phương 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

 Mô tả môn học :  

Môn học trình bày những khái niệm, đặc điểm của dự án phát triển 

hoặc dự án xã hội; các loại dự án trong ngành công tác xà hội ở các 

lĩnh vực đô thị, nông thôn, lĩnh vực môi trường, giáo dục, y tế, sức 

khỏe, HIV/AIDS.  Thông qua môn học, sinh viên nắm được phương 

pháp xây dựng dự án theo Khung hợp lý (Logical Framework 

Approach) và các nội dung quản lý dự án, việc giám sát trong khi thực 

hiện dự án và lượng giá dự án một cách khoa học, hiệu quả. 
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 Mục tiêu môn học :  

- Sinh viên có kiến thức về quản lý dự án xã hội, nhận diện được 

những  vấn đề xã hội cần can thiệp, giải quyết bằng một dự án xã 

hội 

- Sinh viên có thể thực hiện hoặc tham gia thiết kế, xây dựng dự án 

xã hội, cũng như có kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án nhằm giúp 

cộng đồng thay đổi, cải thiện điều kiện sống 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 Tên chương, mục, tiểu mục … 

 Mục tiêu  

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 
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CÁC KHÀI NIỆM LIÊN 
QUAN 

Sinh viên nắm vững 
được các khái niệm 
đặc thù liên quan đến 
quản lý dự án xã hội 

1.1Khái niệm dự án xã hội 
1.2.Các khái niệm liên 
quan dự án xã hội 
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TỔNG QUAN DỰ ÁN Hiểu rõ bản chất của 
dự án xã hội, phân biệt 
được dự án và chương 
trình phát triển. Nắm 
vững các thành phần 
liên quan trong một dự 
án và chu trình của một 
dự án xã hội.  

2.1. Giới thiệu dự án xã 

hội  

2.2. Những đặc điểm của 

dự án xã hội 

2.3. So sánh chương trình 

và dự án phát triển 

2.4. Phân  loại dự án 

2.5. Các bên tham gia 

(stakeholders) 

2.6. Chu trình dự án   
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QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Hiểu rõ tiến trình quản 
lý dự án, yêu cầu 
nhiệm vụ của người 
quản lý dự án. 

Nắm vững được chu 
trình dự án 4 giai đoạn, 
biết cách thiết kế dự án 
theo phương pháp 
khung hợp lý. 

Nắm vững 6 nội dung 
quản lý, giám sát trong 
khi thực hiện dự án, và 
các hình thức lượng 
giá 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 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 
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MỘT SỐ KỸ NĂNG 
QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Có kiến thức cơ bản về 
những kỹ năng quản lý 
dự án, biết áp dụng 
những kỹ năng cứng 
và kỹ năng mềm để 
quản lý hiệu quả dự án 

4.1. Giới thiệu một số kỹ 

năng quản lý dự án 

4.2. Những kỹ năng 

chuyên môn (kỹ năng  

cứng) 

4.3. Những kỹ năng trong 

mối quan hệ (kỹ năng 

mềm) 

 

4.  HỌC LIỆU  

 Giáo trình môn học : Tài liệu học tập môn Quản lý dự án xã hội do Lê Thị Mỹ 

Hiền biên soạn 

 Tài liệu tham khảo :  

1) Cẩm nang tập huấn tác viên cộng đồng, Giám sát và lượng giá có sự tham gia 

của người dân, VP Vùng Châu Á Thái Bình Dương ( RAPA), Tổ chức Lương 

nông của LHQ, Bangkok, 1990. 

2) Nguyễn Ngọc Lâm, Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, ĐHMBC TP.HCM. 2002 

3) PACCOM, Tài liệu tập huấn dự án phát triển, TP HCM, 2000 

4) Phạm Đình Thái, Tài liệu tập huấn xây dựng dự án, Terre Des Hommes, 1998. 

5) Simi Kamal, A Handbook on Project Management, Pathfinder International, 

Karachi, 1991. 

6) World Vision, LEAP-Learning through Evaluation with Acountability and Planning, 

World Vision International, Development Resources Team, 2005 

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình 
Thực hành, thí 
nghiệm, điền 

dã,… 

Tự học, tự 
nghiên cứu 

Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chƣơng 1 4 1.5 1  1 7.5 

Chƣơng 2 8 3 2.5  2 16.5 

Chƣơng 3 8 3 2.5  2 16.5 

Chƣơng 4 5 2.5 2  2 11.5 

Tổng cộng 25 10 8  7 50 
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6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

Số lần đánh giá : 2 lần  

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ: điểm số được tính trung bình tất 

cả bài tập cá nhân, nhóm, và sự hiện diện, 

tham gia xây dựng bài  trong lớp 

30% 

2 Thi cuối kỳ: trắc nghiệm, một phần tự luận; 

không được sử dụng tài liệu 

70% 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên : Lê Thị Mỹ Hiền 

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

 Thời gian, địa điểm làm việc: 97 Võ Văn Tần, Q3 TP Hồ Chí Minh 

 Địa chỉ liên hệ : 572/4 Lê Quang Định, P1 Gò Vấp, TP HCM 

 Điện thoại, email : 0908 639 887, email: hienmy@gmail.com 

 

Ban Giám hiệu  Trƣởng Phòng QLĐT P. Trƣởng khoa 

 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 
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