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                    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM  
                    KHOA Kế toán – Tài chính – Ngân hàng  
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
 

Tên môn học: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 

Mã số MH: xxxxxx 

Thời gian thực hiện môn học: 02 tín chỉ; (Lý thuyết: 01 tc; thực hành: 01tc) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí:  Môn học bắt buộc 

- Tính chất: Môn học cơ sở ngành 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

 Nhận biết về vai trò của thống kê trong hoạt động quản trị kinh doanh, phân tích 

tài chính-kế toán.  

 Nhận biết các phương pháp thống kê căn bản trong thu thập và phân tích dữ 

liệu, làm cơ sở  cho việc  ra quyết định trong quản lý.  Bao gồm các phương 

pháp thu thập và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liệu định tính  và định lượng ,các 

phương pháp thống kê suy diễn như ước lượng khoảng tin cậy, kiểm định giả 

thiết thống kê, phân tích số liệu theo chuỗi thời gian, .. 

- Về kỹ năng: 

 Sử dụng được các phần mềm trong xử  lý  dữ  liệu ( Excel, SPSS) 

 Đọc được các Bảng kết quả  từ phần mềm cung cấp , phục vụ cho việc  ra quyết 

định 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: hiểu biết, sống 

và làm việc theo pháp luật; 

 Trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật lao động;  

 Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Có tinh thần cầu 

tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp;  

 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: nghiên cứu độc lập và tự 

cập; 
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III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

01 

Chương 1: Tổng quan về TK  

1.1. TK là  gì . 

1.2. Một số khái niệm thường dùng trong TK. 

1.3.Khái quát quá trình nghiên cứu TK . 

1.4. Các loại thang đo 
 

5 1 5 0 

02 

Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê 

2.1 Xác định dữ liệu cần thu thập 

2.2 Dữ liệu thứ cấp và sơ cấp 

2.2.1 Dữ liệu sơ cấp 

2.2.2 Dữ liệu thứ cấp 

2.3 Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

2.4 Kỹ thuật lấy mấu 

 

5 2 5 0 

03 

Chương 3: Tóm tắt và  trình bày dữ liệu 

3.1. Lý thuyết phân tổ. 

3.2. Trình bày dữ liệu: Bảng , biểu đồ thống kê. 

3.3. Phương pháp Nhánh và Lá. 

 

5 2 9 0 

04 

Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo 

lường 

4.1. Số tuyệt đối, Số tương đối,  

4.2.Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung. 

4.3.Các đặc trưng đo lường độ phân tán. 

 

5 2 9 1 

05 

Chương 5:  Điều tra chọn mẫu và Ước lượng. 

5.1.  Khái niệm ĐTCM 

5.2. Các bước của quá trình nghiên cứu mẫu. 

10 2 9 1 
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5.3. Xác định kích thước mẫu. 

5.4. Các phương pháp chọn mẫu thường dùng. 

5.5. Ước lượng 

 

Chương 6: Kiểm định giả thuyết  

6.1. Khái niệm. 

6.2. Các loại giả thuyết trong TK 

6.3.Kiểm định giả thuyết về  tỉ lệ tổng thể. 

6.4.Kiểm định giả thuyết về  trung bình tổng thể. 

6.5 KĐGT về  sự khác nhau giữa 2 STB của 2  tổng 

thể. 

5 2 5 1 

 

Chương 7: Phương pháp Dãy Số thời gian. 

7.1. Định nghĩa. 
 
7.2. Các thành phần của DSTG. 
 
7.3. Các chỉ tiêu mô tả hiện tượng qua DSTG 
 
7.4. Các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động  

của  hiện tượng qua DSTG. 
 
7.5. Phân tích biến động các thành phần của  hiện 

tượng qua DSTG. 
 
7.6. Các phương pháp Dự đoán chỉ tiêu của  hiện tượng 

qua DSTG. 
 

5 2 4 1 

 

Chương 8: Phương pháp Chỉ Số. 

8.1. Giới thiệu. 

8.2. Chỉ số cá thể. 

8.3. Chỉ số tổng hợp. 

8.4. Vấn đề chọn quyền số của chỉ số tổng hợp. 

8.5. Hệ thống CS phản ảnh mối liên hệ giữa các nhân 

tố. 

8.6. Hệ thống CS phân tích biến động của chỉ tiêu bình 
quân. . 

5 2 10 0 

 
Cộng: 45 0 27 3 

 

 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu: 
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Chương I: Tổng quan về thống kê     Thời gian: 05 tiết 

Mục tiêu: 

 Sau khi học xong chương này, người học có thể. 

 Trình bày được thống kê là gì. 

 Trình bày được các khái niệm thường dùng trong thống kê. 

 Xác định được các loại thang đo. 

Nội dung chương: 

1.1. Thống kê là  gì. 

1.2. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê. 

1.3. Khái quát quá trình nghiên cứu thống kê. 

1.4. Các loại thang đo 

Chương II: Thu thập dữ liệu thống kê  Thời gian: 05 tiết 

Mục tiêu 

Sau khi học xong chương này, người học có thể. 

 Xác định được dữ liệu cần thu cập. 

 Phân biệt được dữ liệu thứ cấp và sơ cấp 

 Áp dụng được các phương pháp thu thập dữ liệu và lấy mấu 

Nội dung chương: 

2.1 Xác định dữ liệu cần thu thập 

2.2 Dữ liệu thứ cấp và sơ cấp 

2.2.1 Dữ liệu sơ cấp 

2.2.2 Dữ liệu thứ cấp 

2.3 Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

2.4 Kỹ thuật lấy mấu 

 

Chương III: Tóm tắt và  trình bày dữ liệu             Thời gian: 05 tiết 

Mục tiêu 

Sau khi học xong chương này, người học có thể. 

 Trình bày được phân tổ là gì 

 Xác định được các bước tiến hành phân tổ 

 Trình bày được phân tổ dữ liệu trong thống kê 

 Vận dụng được phương pháp phân tổ trong tóm tắt và trình bày dữ liệu 

Nội dung chương: 
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3.1  Lý thuyết phân tổ. 

3.2. Trình bày dữ liệu: Bảng , biểu đồ thống kê. 

3.3. Phương pháp Nhánh và Lá. 

Chương IV: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường Thời gian:05 tiết 

Mục tiêu 

Sau khi nghiên cứu nội dung này, người học có thể: 

 Trình bày được khái niệm số tuyệt đối, số tương đối 

 Thực hiện được kỹ thuật tính số tuyệt đối, số tương đối và các số đo 

lường độ phân tán 

Nội dung chương: 

4.1. Số tuyệt đối, Số tương đối,  

4.2.Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung. 

4.3.Các đặc trưng đo lường độ phân tán. 

Chương V: Điều tra chọn mẫu và Ước lượng  Thời gian: 10 tiết 

Mục tiêu 

Sau khi nghiên cứu nội dung này, người học có thể: 

 Trình bày được khái niệm điều tra chọn mẫu là gì 

 Xác định được các bước chọn mẫu và kích cỡ mẫu và phương pháp 

chọn mẫu. 

 Trình bày được ước lượng là gì 

 Thực hiện được kỹ thuật tính toán ước lượng trung bình tổng thể, tỷ lệ 

tổng thể… 

Nội dung chương: 

5.1.  Khái niệm điều tra chọn mẫu 

5.2. Các bước của quá trình nghiên cứu mẫu. 

5.3. Xác định kích thước mẫu. 

5.4. Các phương pháp chọn mẫu thường dùng. 

5.5. Ước lượng  

Chương VI: Kiểm định giả thuyết    Thời gian: 05 tiết 

Mục tiêu 

Sau khi nghiên cứu nội dung này, người học có thể: 

 Trình bày được khái niệm kiểm định giả thiết là gì. 

 Phân biệt được giả thuyết H0 và giả thuyết H1 
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 Thực hiện được kỹ thuật tính toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ tổng thể 

và trung bình tổng thể 

Nội dung chương: 

6.1. Khái niệm. 

6.2. Các loại giả thuyết trong thống kê 

6.3.Kiểm định giả thuyết về  tỉ lệ tổng thể. 

6.4.Kiểm định giả thuyết về  trung bình tổng thể. 

6.5 Kiểm định giả thiết về  sự khác nhau giữa 2 số trung bình của 2  tổng thể. 

Chương VII: Phương pháp Dãy Số thời gian            Thời gian: 05 tiết 

Mục tiêu 

Sau khi nghiên cứu nội dung này, người học có thể: 

 Trình bày được định nghĩa về dãy số thời gian là gì. 

 Phân biệt được dãy số thời kỳ và dãy số thời điểm 

 Xác định được các chỉ tiêu mô tả dãy số thời gian 

 Dự đoán được sự biến động của dãy số thời gian 

Nội dung chương: 

7.1. Định nghĩa. 

7.2. Các thành phần của DSTG. 

7.3. Các chỉ tiêu mô tả hiện tượng qua DSTG 

7.4. Các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động  của  hiện tượng qua 

DSTG. 

7.5. Phân tích biến động các thành phần của  hiện tượng qua DSTG. 

7.6. Các phương pháp Dự đoán chỉ tiêu của  hiện tượng qua DSTG. 

Chương VIII: Phương pháp Chỉ  Số  Thời gian: 05 tiết 

Mục tiêu 

Sau khi nghiên cứu nội dung này, người học có thể: 

 Phân biệt được chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp. 

 Thực hiện được kỹ thuật tính toán chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp và hệ 

thống chỉ số 

Nội dung chương: 

8.1. Giới thiệu. 

8.2. Chỉ số cá thể. 

8.3. Chỉ số tổng hợp. 
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8.4. Vấn đề chọn quyền số của chỉ số tổng hợp. 

8.5. Hệ thống CS phản ảnh mối liên hệ giữa các nhân tố. 

8.6. Hệ thống CS phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân. 

IV.  Điều kiện thực hiện: 

1. Phòng học chuyên môn hóa: 

2. Trang thiết bị máy móc:  Projector 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bút bảng, viết bảng 

4. Các điều kiện khác:  

V. Nội dụng và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: Đảm bảo các mục tiêu đầu ra của môn học về: 

- Kiến thức: 

- Kỹ năng: 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 

2. Phương pháp: 

- Chuyên cần: đảm bảo trên 75% thời gian lên lớp, đánh giá thông qua các bài thực hành 

sau mỗi nội dung trình bày     20% điểm MH 

- Kiểm tra giữa kỳ:  1 bài kiểm tra viết   30% điểm MH 

- Thi kết thúc MH: Bài thi viết và trắc nghiệm  50% điểm MH 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Sử dụng ở vị trí quản lý khi thực hiện công tác nghiên 

cứu tại doanh nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thiết giảng, thực hiện mẫu, hướng dẫn sinh viên 

thực hành theo mẫu, đánh giá. 

- Đối với người học: Tham khảo trước tài liệu, nghe và ghi chú những nội dung cần 

chú ý, thực hành các thao tác kỹ thuật đã được hướng dẫn. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Nhấn mạnh những điểm khác biệt giữa các kỹ thuật 

tính toán của từng chỉ số. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình lý thuyết thống kê -  Hà Văn Sơn – NXB Thống kê – 2015 

- Giáo trình thống kê ứng dụng – Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc – NXB Lao 

động – Xã hội - 2015 
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- Giáo trình Nguyên lý thống kê – Trần Thị Kỳ, Nguyễn Văn Phúc – NXB Lao Động XH 

– 2011 

- Giáo trình Nguyên lý thống kê – Nguyễn Quyết – NXB Đại Học Quốc Gia Tp.HCM – 

2010 

- Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế – Trần Bá Nhẫn, 

Đinh Thái Hoàng – NXB Thống kê – 2010 

- Tài liệu của giảng viên phụ trách 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

 

 TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 

 


