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Đề cương môn học 
 

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN 
(Project Design And Analysis) 

 
 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3079 Học Kỳ áp dụng 

 
HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 36 142,0 27 9 0 0 40,5 0 0 103,5 

Phân bổ tín chỉ   1,8 0,3 0 0 0,9    

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 10% TN: 0% TH: 0% KT: 20% BTL/TL: 30% Thi: 40% 
 
Hình thức đánh 
giá 

- Bài tập: theo chương 
- Bài tập lớn ( BTL ): Tiểu luận và Nhóm Thuyết trình 
- Kiểm tra giữa kỳ ( KT ): Trắc nghiệm  
- Thi cuối kỳ (Thi): Tự luận+Trắc nghiệm 

Thời gian Kiểm Tra 60’ 

Thời gian Thi 90’ 

Môn tiên quyết  Không 

Môn học trước - Kế toán tài chính 
-  

- IM2001hoặc IM1015 

Môn song hành  Không 

CTĐT ngành Quản Trị Kinh Doanh, Quản Lý Công Nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học  

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Mục tiêu của môn học là để các sinh viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của 
thẩm định dự án. Khi kết thúc môn học, các sinh viên sẽ có được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thực hiện thẩm 
định và ra quyết định về tài chính, rủi ro, kinh tế và xã hội đối với các dự án đầu tư 

 
 

Aims: 

The objective of the course is to expose learners to both the theoretical principles and to the practical applications of 
project appraisal. Upon completion of the course learners will have gained the knowledge and skills necessary for 
conducting the financial, risk, economic and social appraisals of investment projects. 

 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học được thiết kế thành 4 phần chính. Phần 1 sẽ đề cập đến các yêu cầu cần phải có và các cách thu thập thông tin 
để hình thành lên một bản dự án. Phần 2 sẽ bàn về các kỹ thuật phân tích tài chính của dự án. Phần 3 tập trung nghiên 
cứu các vấn đề rủi ro của dự án. Phần 4 giới thiệu về các vấn đề trong phân tích kinh tế và xã hội.  
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Course outline: 

The course is organized in 4 parts. The first part concentrates on required information for a project and the data 
collection methods to formulate the input for a project. The second part focuses on financial analysis, the third 
part concerns about the project risks the forth part is about social and economic analysis. 

 

3. Tài liệu học tập:  
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các slide bài giảng được cập 
nhật hàng tuần theo tiến độ học tập trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài 
liệu sau: 
[1] Đinh Thế Hiển (2017). Lập và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư. NXB Kinh Tế TpHCM. 
[2] Glenn P. Jenkins, Chun-Yan Kuo, and Arnold C. Harberger (2018). Cost-Benefit Analysis for 
Investment Decisions. Cambridge Resources International Inc.   
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 

 
STT Chuẩn đầu ra môn học  CDR chương trình 

cấp 1 
CDR chương 
trình cấp 2 

Bloom 

L.O.1 Nhận diện các nội dung chủ yếu của một dự án đầu tư 
L.O.1.1 – Giải thích các khái niệm liên quan đến đầu tư và dự 
án đầu tư 
L.O.1.2 – Cho thấy quá trình hình thành và triển khai một dự 

án đầu tư 
L.O.1.3 – Giải thích trình tự  tiến hành soạn thảo dự án đầu tư 
L.O.1.4 – Nhận diện các nội dung chủ yếu của một dự án đầu 
tư 
L.O.1.5 – Phân tích vai trò đầu tư đối với sự phát triển kinh tế 
 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1 

B1, B2 

L.O.2 Phân tích tài chính dự án đầu tư không và có tính đến lạm phát 
L.O.2.1 – Phân tích giá trị theo thời gian của tiền tệ 
L.O.2.2 – Minh họa các hạng mục chính của dòng tiền tệ 
L.O.2.3 – Phân biệt giữa chiết khấu và lũy tích 
L.O.2.4 – Chỉ ra các phương pháp đánh giá và so sánh dự án 
đầu tư: NPV, IRR, B/C, thời gian hoàn vốn 
L.O.2.5 – Nhận ra ý nghĩa và phân tích tác động của lạm phát 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1, PLO2.2 

B2, B3 

L.O.3 Phân tích rủi ro dự án đầu tư 
L.O.3.1 – Chỉ ra các phương pháp phân tích rủi ro: phân tích 
độ nhạy, phân tích tình huống, phân tích rủi ro 
L.O.3.2 – Phân tích rủi ro theo mô phỏng Monte Carlo 
L.O.3.3 – Minh họa phần mềm Crystal Ball 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1, PLO2.2, 
PLO2.3 

B2, B3 

L.O.4 Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 
L.O.4.1 – Phân tích hệ số chuyển đổi trong phân tích kinh tế 
L.O.4.2 – Phân tích giá sử dụng vốn kinh tế 
L.O.4.3 – Phân tích kinh tế cho một dự án đầu tư 
L.O.4.4 – Phân tích xã hội cho một dự án đầu tư 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1, PLO2.2 

B2, B3 

L.O.5 Cho thấy kỹ năng excel và trình bày và làm việc nhóm 
L.O.5.1– Xây dựng nhóm và ứng dụng làm việc nhóm 
L.O.5.2 – Diễn giải kết quả bài tập lớn qua thuyết trình 
L.O.5.3 – Ứng dụng EXCEL để giải quyết vấn đề 
 

PLO2, PLO3 PLO2.1, PLO2.2, 
PLO3.1, PLO3.2 

B3, B4 

 
 
 

No. Course learning outcomes    
L.O.1 Identify the main components of an investment project 

L.O.1.1 – Explain concepts in investment and investment 
projects  
L.O.1.2 – Show a designing and implementation process of an 
investment project 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1 

B1, B2 
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L.O.1.3 – Explain an investment project writing process 
L.O.1.4 – Identify the main components of an investment 
project  
L.O.1.5 – Analyze roles of investment in economic 
development  

L.O.2 Analyse financial aspects of an investment project without and 
with inflation 
L.O.2.1 – Analyze the time value of money 
L.O.2.2 – Illustrate the main components of a cash flow   
L.O.2.3 – Differentiate between discount and accumulation 
L.O.2.4 – Point out the methods for assessment and/or 
comparison of investment projects NPV, IRR, B/C, payback 
time issues 
L.O.2.5 – Identify inflation and Analyse inflation impacts on 
cash flow 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1, PLO2.2 

B2, B3 

L.O.3 Analyse risk of an investment project 
L.O.3.1 – Point out the risk analysis methods: Sensitivity, 
what if, risk analysis 
L.O.3.2 – Analyze the risk with Monte Carlo simulation 
L.O.3.3 – Illustrate risk analysis using Crystal Ball software 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1, PLO2.2, 
PLO2.3 

B2, B3 

L.O.4 Analyse economy and society of an investment project 
L.O.4.1 - Analyse conversion coefficients in economic 
analysis 
L.O.4.2 - Analyse economic capital using prices 
L.O.4.3 – Apply Economic analysis for an investment project 
L.O.4.4 - Apply Economic analysis for an investment project 
L.O.5.3 – Apply EXCEL tool  to solve problems 

PLO1, PLO2 PLÓ.1, PLÓ1.2 
PLO2.1, PLO2.2, 
PLO2.3 

B2, B3 

L.O.5 Showing presentation skills and building team work 
L.O.5.1 –  Build Teams and apply teamworks 
L.O.5.2 – Interpret results of a class project through 
presentation 
L.O.5.3 – Apply Excel tool to solve problems 

PLO2, PLO3 PLO2.1, PLO2.2, 
PLO3.1, PLO3.2 

B3, B4 

 
 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
 

Môn học được thiết kế để khai thác khả năng tự học của sinh viên, do vậy sinh viên phải đọc trước phần lý thuyết 
trong sách giáo trình và thu thập thông tin cần thiết trong các phần để có thể tham gia thảo luận trên lớp. Ở hai buổi 
cuối sinh viên thuyết trình BTL của mình trên lớp. 

Điểm tổng kết môn học được đánh giá thông qua ba cột điểm: quá trình (30%), kiểm tra (20%) và thi cuối kỳ (50%). 

+ Quá trình: 

• BT : 10% 

• BTL : 20% 

• HĐ trên lớp : 10% 

+ Kiểm tra và Thi: 

• Kiểm tra : 20% 

• Thi cuối kỳ : 40% 
 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh). Ngoài ra, sinh viên phải 
nộp bài tập lớn đúng hạn. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 
Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Bài tập lớn nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 1 điểm đối với mỗi ngày nộp 
trễ. 
 

 

Learningtrategies and assessment scheme: 
 

The course is designed to engaging the student’s self-study, therefore, participants are required to read textbook previously, 
collect necessary requested information in the parts in order to have effective discussion in class. Participants is mandatory 
in presentation of their class projects in the last three weeks. 
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The final scores consist of process (30%), mid exam (20%) and final exam (50%). 

+ Process: 

• Exersises : 10% 

• Class project : 20% 

• In-class Activities : 10% 

+ Exams: 

• Mid Exam : 20% 

• Final Exam : 40% 
 

Exam criteria: 

Students are required to attend the midterm exam and at least 70% of class time (number of attendances). In addition, 
students have to submit their class project on time. These are prerequisites for achieving this course. 

Students should note the deadline for submitting class projects. Late submissions will not be accepted without an 

appropriate reason which has approved by teacher in advance. Late submissions will be deducted 1 point for each day. 
 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
 

- TS. Nguyễn Thanh Hùng 
- Th.S. Hà Văn Hiệp 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 
 

Bộ môn Hệ thống thông tin Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Management Information System – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 103 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 103 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Nguyễn Thanh Hùng 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5607 

E-mail nthung@hcmut.edu.vn 
 


