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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

I. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 
1. Họ và tên:  Phạm Thế Hùng - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
- Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường , trường Đại học Đồng Tháp 
- Điện thoại: 0938612775  - Email: pthung@dthu.edu.vn 
2. Họ và tên:  Lâm Tuyết Hương - Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân 
- Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường , trường Đại học Đồng Tháp 
- Điện thoại: 0985452287  - Email: lamhuong.dthu@gmail.com  
II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

- Tên môn học: RE4165 – Viễn thám & GIS + (TT)  
- Tên tiếng Anh: Introduction to Remote Sensing and Geographic Information 

System 
- Số tín chỉ: 3 tín chỉ  
- Tổng số tiết tín chỉ (Lý thuyết, Thực hành, Tự học): 30/30/90 
- Các mã môn học tiên quyết: không có 
- LHP: RE416502, RE416503; HK: Mùa xuân; Năm học: 2015 – 2016  

1. Mục tiêu học tập 
- Về lý luận: 
 Hiểu những khái niệm cơ bản, các thành phần trong GIS. 
 Biết những kiến thức cơ bản về dữ liệu, cơ sở dữ liệu, các mô hình cơ sở 

dữ liệu trong GIS. 
 Biết những kiến thức cơ bản về các nguyên lý và cơ sở khoa học của 

ngành viễn thám.  
 Biết một số nguyên tắc cơ bản trong giải đoán ảnh viễn thám, xây dựng 

bản đồ chuyên đề từ ảnh viễn thám. 
- Về kỹ năng: 
 Hình thành kỹ năng phân tích vấn đề trong một bài toán GIS. 
 Hình thành kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ cơ bản trong phần 

mềm ArcGIS. 
 Vận dụng kiến thức và kỹ năng đưa ra phương pháp giải quyết một bài 

toán GIS. 
 Vận dụng kiến thức và kỹ năng thành lập bản đồ đơn giản từ dữ liệu viễn 

thám. 
-Về thái độ, hành vi: 
 Xây dựng quan điểm đúng đắn về Hệ thống thông tin địa lý (GIS), 

Remote Sensing (RS). 
 Rèn luyện khả năng hợp tác, làm việc nhóm giải quyết yêu cầu công việc 

được giao. 
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 Có tinh thần học hỏi, trau dồi, nâng cao kiến thức phục vụ cho bản thân. 
2. Tổng quan về môn học 
Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản về viễn thám, các nguyên lý cơ bản 

của viễn thám, các loại ảnh vệ tinh viễn thám, các phương pháp xử lý ảnh cơ bản; khái 
niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS), cấu trúc dữ liệu GIS, các kỹ năng phân 
tích không gian cơ bản. 

III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

Nội dung 
Số tiết 

Lý 
Thuyết 

Thực 
Hành 

Tự 
Học 

PHẦN LÝ THUYẾT 
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ GIS 

1.1. Các khái niệm cơ bản về GIS 
1.2. Các thành phần của hệ thống GIS 
1.3. Chức năng của hệ thống GIS 
1.4. Dữ liệu trong GIS 
1.5. Mối quan hệ giữa GIS với các ngành khoa học khác 
1.6. Hiện trạng ứng dụng GIS 

 
4 
 

 
0 

 
8 

Chương 2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN TRONG 
GIS 

2.1. Mô hình dữ liệu không gian trong GIS 
2.2. Mô hình dữ liệu thuộc tính trong GIS 
2.3. Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gian 
2.4. Một số kỹ thuật phân tích không gian cơ bản 

8 0 16 

Chương 3. TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM 
3.1. Giới thiệu về viễn thám 
3.2. Lịch sử phát triển của kỹ thuật viễn thám 
3.3. Tổng quan ngành viễn thám ở Việt Ìnam 
3.4. Ưu điểm của kỹ thuật viễn thám 

4 0 8 

Chương 4. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KỸ 
THUẬT VIỄN THÁM 

4.1. Các quá trình của kỹ thuật viễn thám 
4.2. Đặc tính của sóng điện từ 
4.3. Bộ cảm, vật mang 

8 0 16 
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4.4. Các hệ thống vệ tinh viễn thám 
4.5. Một số kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám cơ bản 

PHẦN THỰC HÀNH 
Chuyên đề 1: Các thao tác cơ bản trên phần mềm 
ArcGIS Desktop 10.1 

1.1. Cài đặt ArcGIS 10.1 
1.2. Đăng ký tọa độ ảnh 
1.3. Biên tập, cập nhật dữ liệu không gian và thuộc tính 
1.4. Trình bày bản đồ 

 
2 

 
10 

 
14 

Chuyên đề 2: Ứng dụng các kỹ thuật phân tích không 
gian trong quản lý môi trường 

2.1. Chọn chủ đề ứng dụng 
2.2. Thu thập dữ liệu 
2.3. Phân tích và xử lý dữ liệu 
2.4. Trình bày dữ liệu 

2 10 14 

Chuyên đề 3: Ứng dụng GIS, Viễn thám trong quản lý tài 
nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường 

2.1. Chọn chủ đề ứng dụng 
2.2. Thu thập dữ liệu 
2.3. Phân tích và xử lý dữ liệu 
2.4. Trình bày dữ liệu 

2 10 14 

TỔNG CỘNG 30 30 90 
IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Hình thức TS Tiêu chí đánh giá Thời gian 
Seminar 0,1 Thảo luận nhóm, đánh giá nội dung 

và hình thức trình bày  
2 nhóm/tiết 

Kiểm tra LT 0,1 Kiểm tra nội dung lý thuyết 60 – 90 phút 
Báo cáo thực hành 0,2 Kỹ năng thực hành (nhóm, cá nhân) 60 – 90 phút 
Thi hết môn 0,6 Kiến thức cơ bản của môn học 90 phút 
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V. TÀI LIỆU HỌC TẬP 
1. Tài liệu bắt buộc 
[1]. Bài giảng trên lớp 
[2]. Trần Trọng Đức (2010), GIS căn bản, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh. 
[3]. Trần Thống Nhất – Nguyễn Kim Lợi (2009), Viễn thám căn bản, Nhà xuất 

bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh. 
2. Tài liệu tham khảo  
[4]. Bảo Huy (2009), GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi 

trường, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh. 
[5]. Hà Quang Hải (Chủ biên) (2007), Bản đồ học và Hệ thông tin Địa lý, Nhà 

xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh. 
[6]. Trần Trọng Đức (2011), Thực hành GIS, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh. 
[7]. Lê Văn Trung (2005), Viễn thám, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh. 
[8]. Hà Quang Hải – Trần Tuấn Tú (2006), Viễn thám cơ sở, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh. 
[9]. Lê Văn Trung (chủ biên) (2006), Thực hành viễn thám, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh. 
VI. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Lịch trình giảng dạy 

Nội dung Tổ chức 
học tập 

Tiết (CD) TLTK LT ThH TH 
Nhập môn: 
1) Giới thiệu đề cương chi tiết 
môn học 
2) Chia nhóm học tập 
3) Hướng dẫn tự học qua hệ thống 
Blackboard 
4) Giới thiệu các nguồn tài liệu 
tham khảo bổ sung từ internet 

- GV cung cấp và giới 
thiệu ĐCCT môn học, 
cách thức và trọng số 
đánh giá môn học. 
- Sinh viên chia nhóm 
để chuẩn bị cho phần 
seminar và thực hành 
nhóm (mỗi nhóm cử 
1 nhóm trưởng) 

2 
(2) 

0 
(0) 

4 
(4) 

ĐCCT 
 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ GIS 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
Chương 1 (gửi qua 
Blackboard)  
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 

2 
(4) 

0 
(0) 

4 
(8) [1], 

[2], 
[4], 
[5] 
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chương, gợi mở một 
số vấn đề trọng tâm 

Chương 2. NHỮNG NGUYÊN 
LÝ CƠ BẢN TRONG GIS 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
- Giảng viên phân 
công chuyên đề 
seminar cho các 
nhóm phần 2.2. Phép 
chiếu bản đồ và 2.3. 
Các hệ tọa độ thường 
gặp 
- Thực hiện seminar 

8 
(12) 

0 
(0) 

16 
(24) 

[1], 
[2], 
[4], 
[5] 

Chương 3. TỔNG QUAN VỀ 
VIỄN THÁM 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
và tài liệu tham khảo 
đã cung cấp, tìm các 
ví dụ minh họa thực 
tế 
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 
chương  

4 
(16) 

 
0 

(0) 
8 

(32) 
[1], 
[3], 
[4], 
[7], 
[8] 

Chương 4. NHỮNG NGUYÊN 
LÝ CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT 
VIỄN THÁM 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
và tài liệu tham khảo 
đã cung cấp 
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 
chương  

8 
(24) 

0 
(0) 

16 
(48) [1], 

[3], 
[4], 
[7], 
[8] 

PHẦN THỰC HÀNH 
Chương 1. Các thao tác cơ bản 
trên phần mềm ArcGIS Desktop 
10.1 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
và tài liệu tham khảo 
đã cung cấp 
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 
chương 

2 
(26) 

10 
(10) 

14 
(62) 

[1], 
[4], 
[6] 

Chuyên đề 2: Ứng dụng các kỹ 
thuật phân tích không gian trong 
quản lý môi trường 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
và tài liệu tham khảo 
đã cung cấp 
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 
chương 

2 
(28) 

10 
(20) 

14 
(76) [1], 

[4], 
[6] 
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Chuyên đề 3: Ứng dụng GIS, Viễn 
thám trong quản lý tài nguyên 
thiên nhiên và giám sát môi trường 
 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
và tài liệu tham khảo 
đã cung cấp 
- Giảng viên hướng 
dẫn minh họa một lần 
trên máy tính, sau đó 
sinh viên tự thực 
hành 

2 
(30) 

 

10 
(30) 

14 
(90) 

[1], 
[4], 
[6], 
[9] 

2. Hướng dẫn thực hiện 
- Đối với phần seminar: thời gian để thực hiện báo cáo là 2 tuần, các báo cáo 

cần được trình bày qua hệ thống blackboard dưới dạng thảo luận theo nhóm và thảo 
luận cả lớp. Sau khi kết thúc thời gian thảo luận trên hệ thống blackboard, các nhóm 
hoàn chỉnh báo cáo và gửi về cho giảng viên giảng dạy môn học. 

- Đối với phần thực hành: những bài thực tập trên lớp phần lớn sẽ tiến hành 
đánh giá tại lớp theo hình thức của bài kiểm tra; trên máy tính, thời gian khoảng 60 – 
90 phút.  

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 12 năm 2015 
 Duyệt củaTrưởng Bộ môn 
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