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Số tín chỉ 3 ECTS 4,5 MSMH: IM1009 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/TLT
N/ 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 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

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

 
Hình thức đánh 
giá 
 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên ( BT ): bài tập trên lớp, bài 
tập về nhà (nhóm, cá nhân), bài tập online, chuyên cần. 

- Bài tập lớn (BTL): Tiểu luận / Thuyết trình 
- Kiểm tra giữa kỳ (KT): Trắc nghiệm + Viết 
- Thi cuối kỳ (CK): Trắc nghiệm + Viết 

Thời gian Kiểm Tra: 
 

70 phút 
 

Thời gian Thi: 
 

80 phút 
 

Môn tiên quyết  

Môn học trước Kinh tế học vi mô IM1003 

Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào 
tạo 

Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 1 

Ghi chú khác  

 

1) Mục tiêu môn học: 

Sau khi hoàn tất môn học, bạn có thể có kiến thức và hiểu biết về 

 Đo lường các tài khoản của quốc gia 
 Áp dụng mô hình Tổng cầu và tổng cung 
 Mô tả và Giải thích thất nghiệp và lạm phát 
 Giải thích và phân tích Hệ thống tài chính tiền tệ và ngân hàng 
 Giải thích và phân tíchChính sách kinh tế vĩ mô 
 Phân tích các vấn đề của nền Kinh tế mở 

Aims 

After completing this course, learners are able to 
 Measuring National Accounts 
 Apply Aggregate demand and Aggregate Supply Model 
 Describe and analyse Unemployment and Inflation 
 Describe and analyseFinancial, Monetary, and Banking System. 
 Describe and analyse Macroeconomics policies 
 Analyze Open macroeconomics 
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2) Mô tả môn học 
Kinh tế học vĩ mô cung cấp lý thuyết kinh tế học vĩ mô cần thiết và làm thế nào vận dụng những lý 
thuyết này để hiểu hoặc bình luận các quyết định của chính phủ, ngân hàng trung ương và khu vực tư 
nhân. Cho dù bạn đóng vai trò là ngân hàng trung ương đang nỗ lực kiềm chế lạm phát, hay là cơ 
quan chính phủ đang cân nhắc tác động của việc cắt giảm thuế, hay là ngân hàng đầu tư đang đánh 
giá việc mua lại nợ xấu, hoặc đơn giản chỉ là một nhà quan sát về các bài bình luận kinh tế ở các báo, 
thì việc nắm chắc lý thuyết kinh tế vĩ mô là điều cần thiết. 

1. Hiểu được một nền kinh tế hoạt động như thế nào 
2. Mô tả các mục tiêu kinh tế cơ bản và thước đo hoạt động kinh tế. 
3. Phân tích hoạt động của kinh tế vĩ mô thông qua các chi tiêu tổng thể của nền kinh tế và mô 

hình tổng cung tổng cầu; 
4. Mô tả hệ thống tài chính, tiền tệ, ngân hàng và vai trò của ngân hàng nhà nước. 
5. Giải thích vai trò của chính sách tiền tệ trong sự ổn định kinh tế của một nước;  
6. Mô tả chính sách tài khóa và tác động của nó lên tổng chi tiêu dự kiến và tổng cầu; 
7. Giải thích cán cân thanh toán, tỷ giá và các vấn đề liên quan.  

Kinh tế hoc vĩ mô tác động đến điều kiện kinh doanh và xã hội nói chung. Hành vi của một hệ thống 
kinh tế ở cấp độ tổng hợp thường được dự đoán một cách bao quát. Môn học bắt đầu bằng cách giới 
thiệu về các khái niệm cốt lõi, thuật ngữ cơ bản và cách đo lường các chỉ tiêu vĩ mô. Sau đó tìm hiểu 
điều gì sẽ quyết định sự tăng trưởng kinh tế dài hạn và mức sống ở các nền kinh tế phát triển và đang 
phát triển. Môn học tìm hiểu lý do tại sao nền kinh tế trải qua chu kỳ kinh tế ngắn hạn (ví dụ, suy 
thoái và phục hồi) xung quanh xu hướng tăng trưởng kinh tế dài dạn. Môn học giải thích ngân hàng 
trung ương và chính phủ có thể làm gì để làm điều tiết những bất ổn và thúc đẩy tăng trưởng.Chúng 
ta nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa tổng sản lượng và tổng thu nhập, thất nghiệp, lạm phát, 
lãi suất, đầu tư, tiêu dùng, chi tiêu chính phủ và cán cân thanh toán. Để phân tích các mối liên hệ này 
một cách hệ thống, các lý thuyết quan trọng hoặc các mô hình được sử dụng bởi các nhà ra quyết định 
trong các tổ chức ví dụ như ngân hàng trung ương và chính phủ. Hiểu biết và đánh giá các chính sách 
can thiệp và những tác động của các chính sách này 
 

Course Description: 
Macroeconomics aims to provide a grasp of essential macroeconomic theory and how this informs, 
or provides a critique of, the decisions made by governments, central banks and the private sector. 
Whether you are a Central Bank official striving to control inflation, Government considering the 
implications of a tax cut, an investment banker evaluating a debt funded acquisition, or simply an 
interested observer of the economic commentary appearing in the press, a firm grasp of 
macroeconomic theory is essential. 

1. Understand how an economy operates 
2. Describe the fundamental economic goals and measures of economic activity. 
3. Analyze the workings of the macro economy using the aggregate expenditure and aggregate 

demand/supply models; 
4. Discuss the business cycle and its relationship to inflation and unemployment; 
5. Describe the financial, monetary, banking system, and the role of Central bank. 
6. Explain the role of monetary policy in economic stability of a country; and 
7. Describe fiscal policy and its impact on aggregate expenditure and aggregate demand; 
8. Explain the balance of payment accounts, exchange rates and related issues. 

The macroeconomy affects business conditions and social conditions generally. The behaviour of an 
economic system at the aggregate level is often broadly predictable. The course begins by introducing 
core concepts, basic terminology and how some key aggregates are measured.  It then explores what 
determines long-term economic growth in living standards in developed and in developing 
economies. The course explores why an economy experiences short-term cycles in activity (i.e., 
recessions and recoveries) around its long-term growth trend.  It explains what central banks and 
governments can do to smooth these fluctuations and to raise the trend. We study the causal 
relationships between total output and income, unemployment, inflation, interest rates, investment, 
consumption, government expenditure and the balance of payments. To analyse these relationships 
systematically the key theories or ‘models’ that are used by decision-makers in institutions such as 
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Central Bank and Government. Policy interventions can then be better understood and critically 
evaluated in the light of their likely effects.  
 

3) Tài liệu học tập (References): 
Sách, Giáo trình chính: 
[1] Mankiw, N. G. (2017). Principles of economics. Cengage Learning. 
[2] Karl, E., Case, F., Oster, R., & Sharon, E. (2017). Principles of Economics. Pearson. 
[3] McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2014). Economics: Principles, problems, and policies. 
Boston McGraw-Hill/Irwin. 

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

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT 
(cấp 1) 

CĐR CTĐT  
(cấp 2) 

Thang 
Bloom 

L.O.1 Hiểu các biết các khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản    
L.O.1.1 Hiểu tổng sản phẩm quốc dân (GDP), tổng sản phẩm quốc 
nội (GNP). 

PLO1 PLO1.2 B2 

L.O.1.2 Mô tả thất nghiệp và những nguyên nhân chính gây ra thất 
nghiệp 

PLO1 PLO1.2 B2 

L.O.1.3 Mô tả lạm phát và những nguyên nhân chính gây ra lạm 
phát 

PLO1 PLO1.2 B2 

L.O.1.4 Hiểu các thuật ngữ để phân tích chính sách tiền tệ  PLO1 PLO1.2 B2 
L.O.1.5 Hiểu được tỷ giá và các vấn đề liên quan PLO1 PLO1.2  

L.O.2 Hiểu và vận dụng các mô hình trong phân tích kinh tế vĩ mô    
L.O.2.1 Hiểu mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp PLO2 PLO2.2 B3 
L.O.2.2 Vận dụng mô hình AD-AS PLO2 PLO2.2 B3 
L.O.2.3 Giải thích theo cách thông thường tiền tệ được tạo ra PLO2 PLO2.2 B3 
L.O.2.4 Xác định ba phương pháp mà ngân hàng nhà nước sử dụng 
để kiểm soát việc tạo ra tiền. 

PLO2 PLO2.2 B3 

L.O.3 Hiểu và vận dụng các CS điều tiết kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn    
L.O.3.1 Thảo luận vai trò của ngân hàng nhà nước. PLO2, PLO5 PLO2.2, 

PLO5 
B3 

L.O.3.2 Thảo luận tác động và vấn đề của CS tài khóa và CS tiền tệ. PLO2, PLO5 PLO2.2, 
PLO5 

B3 

L.O.3.3 So sánh sự khác và giống nhau của các CS kinh tế vĩ mô. PLO2, PLO5 PLO2.2, 
PLO5 

B3 

 
No. Course learning outcomes PLO – level 1 PLO – level 2 Bloom  

L.O.1 Understand the macoeconmics terms    
L.O.1.1 Define Gross Domestic Product (GDP), gross national 
product (GNP). 

PLO1 PLO1.2 B2 

L.O.1.2 Describe Unemployment and major causes of 
unemployment. 

PLO1 PLO1.2 B2 

L.O.1.3 Describe inflation and major causes of inflation  PLO1 PLO1.2 B2 
L.O.1.4 Understand the terms to analyse the monetary policy PLO1 PLO1.2 B2 
L.O.1.5 Understand Exchange rate and related issues. PLO1 PLO1.2  

L.O.2 Understand and apply the economics model in macro point of view    
L.O.2.1 Describe the relationship between inflation and 
unemployment. 

PLO2 PLO2.2 B3 

L.O.2.2 Apply AD-AS model PLO2 PLO2.2 B3 
L.O.2.3 Explain the usual way that money is created. PLO2 PLO2.2 B3 
L.O.2.4 Identify three methods the Central Bank can use to control 
the creation of money. 

PLO2 PLO2.2 B3 

L.O.3 Understand and analyse the economics policies in the shortem     
L.O.3.1 Discuss the role of a central bank PLO2, PLO5 PLO2.2, 

PLO5 
B3 

L.O.3.2 Discuss the effects of Fiscal Policies and Monetary policies PLO2, PLO5 PLO2.2, 
PLO5 

B3 

L.O.3.3 Compare and contrast macroeconomic policies. PLO2, PLO5 PLO2.2, 
PLO5 

B3 

 



  4/4 
 

 

5) Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
 
STT Chi tiết thành phần CĐR MH được đánh giá Tỉ lệ đánh giá 

1 Bài tập BT L.O.1, L.O.2, L.O.3 30% 
2 Kiểm tra KT L.O.1, L.O.2 20% 
3 Bài tập lớn BTL/TL L.O.1, L.O.2, L.O.3 20% 
4 Thi Thi L.O.1, L.O.2, L.O.3 30% 

 
Learningtrategies and assessment scheme: 
 
No Items Learning outcomes Ratio 
1 Assignment BT L.O.1, L.O.2, L.O.3 30% 
2 Miderm exam KT L.O.1, L.O.2 20% 
3 Project BTL/TL L.O.1, L.O.2, L.O.3 20% 
4 Final Exam Thi L.O.1, L.O.2, L.O.3 30% 

 

6) Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy (Tentative instructors): 
 ThS. Lại Huy Hùng 

 ThS. Trần Duy Thanh 

 ThS. Lại Văn Tài 

 ThS. Phạm Tiến Minh 

7) Thông tin liên hệ (Contacts) 
 
Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tài chính / Khoa Quản lý Công nghiệp 
Finance Department / School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

P. 104 toà nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 104, Building 10, 268 Ly Thuong Kiet St, District 10, HCMC 

Điện thoại 
Tel 

(028) 38 647 256 – ext. 5614 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Lại Huy Hùng 

Email lhhung@hcmut.edu.vn 

 
 


