
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 

 - Tên học phần: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG (APPLIED ECONOMETRICS) 

- Mã số học phần: 06010019 

- Số tín chỉ học phần : 03 tín chỉ (02 TC lý thuyết, 01 thực hành) 

- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại Học, ngành TCNH 

- Số tiết học phần: 

 Nghe giảng lý thuyết: …22... tiết  

 Làm bài tập trực tiếp trên lớp: …8…tiết  

 Thảo luận: …0... tiết  

 Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): …30…. tiết  

 Hoạt động theo nhóm: …0.. tiết  

 Đi tham quan thực tế: …0... tiết  

 Sinh viên tự học: …90… giờ  

- Học phần trước: Thống kê ứng dụng 

- Học phần tiên quyết: không  

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Goals) 

G1: Học phần Kinh tế lượng đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về hồi quy hai biến. 

G2: Học phần Kinh tế lượng đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về hồi quy bội. 

3. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

 

Chuẩn Nội dung 
Đáp ứng Chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo 

Kiến thức 

3.1.1. Mô hình hồi quy hai biến LO-1 

3.1.2. Phân phối xác suất của các hệ số hồi 

quy 
LO-2 

3.1.3. Mô hình hồi quy bội 
LO-3 

Kỹ năng 

3.2.1. Giải được bài toán về hồi quy hai biến và 

hồi quy bội. 

3.2.2. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

hiệu quả trong nhóm. Có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu. 

LO-8 

 

 

LO-8 

Mức độ tự 

chủ và trách 

nhiệm 

3.3.1. Chuyên cần, đọc tài liệu trước khi đến lớp, 

tham gia bài giảng tích cực. LO-12, LO-13 



4. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN 

 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích định 

lượng một vấn đề kinh tế. Giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản khi sử dụng kinh tế lượng trong 

việc nghiên cứu và phân tích kinh tế. Kết thúc học phần, sinh viên phải biết cách xây dựng mô 

hình kinh tế lượng (mô hình hồi quy giản hai biến, mô hình hồi quy bội…) để phân tích những 

vấn đề kinh tế phát sinh trong thực tế. Với mỗi mô hình sinh viên phải biết cách ước lượng, 

kiểm định và lựa chọn mô hình tốt. Bên cạnh đó, sinh viên biết cách phát hiện ra những hạn 

chế mà mô hình gặp phải cũng như sử dụng những mô hình tốt vào trong dự báo kinh tế. 

 



5. NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY 

LÝ THUYẾT 

 

Buổi/ 

Tiết 
Nội dung 

Hoạt động của giảng 

viên (Phương pháp 

giảng dạy) 

Hoạt động của 

sinh viên 

Giáo trình 

chính 

Tài liệu 

tham khảo 
Ghi chú 

1 

(3 tiết) 

1. MỘT SỐ KHÁI 

NIỆM CƠ BẢN 

 - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

-  

- - Nghe giảng, ghi chú 

-  
[1]: Chương 1 [2]: Chương 1 

 Nhằm đạt mục tiêu:     

 3.1.1, 

  

2 

(3 tiết) 

Chương 1: MÔ HÌNH HỒI 

QUY HAI BIẾN 

 

2. Mô hình hồi quy 

- - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

- - Cho thí dụ  

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

-  

[1]: Chương 1  [2]: Chương 1 

  Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

  3.1.1 

   

 

3 

(3 tiết) 
3. Phương pháp OLS 

 - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

 

[1]: Chương 1  [2]: Chương 1 

 Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.1, 3.2.2 

 

4 

(3 tiết) 

4. Hệ số xác định mô 

hình, phân phối xác suất 

của các hệ số hồi quy 

 - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

    

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

    - Làm thí dụ 

[1]: Chương 1 [2]: Chương 1 
Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.2, 3.  

 

5 

(3 tiết) 

5. Kiểm định sự phù hợp 

của mô hình hồi quy 

- - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

    - Cho thí dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

    - Làm thí dụ 

[1]: Chương 1 [2]: Chương 1 
Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.2, 3.2.2 



 

6 

(3 tiết) 

 6. Ứng dụng vào dự báo và 

các thí dụ 

 - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

   - Cho thí dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

    - Làm thí dụ 

[1]: Chương 1 [2]: Chương 1 
Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.2 

7 

(3tiết) 

Chương 2: MÔ HÌNH HỒI 

QUY BỘI 

  7. Mô hình hồi quy tuyến 

tính ba biến 

 

 - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

   - Cho thí dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

    - Làm thí dụ 

[1]: Chương 2 [2]: Chương 2 
Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.3, 3.2.1 

8 

(3 tiết) 

 8. Phương sai các hệ số hồi 

quy 

 - Thuyết giảng 

- - Đặt câu hỏi 

    - Cho thí dụ 

- - Nghe giảng, ghi chú 

- - Trả lời câu hỏi 

    - Làm kiểm tra 

[1]: Chương 2 [2]: Chương 2 
Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.3, 3.2.1 

9 

(3 tiết) 
 14. Các ví dụ và bài tập 

- Hướng dẫn giải và sửa 

các thí dụ  và bài tập 

  - Làm các thí dụ và bài 

tập 
[1]: Chương 1  

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.3.1 

10 

(3 tiết) 
ÔN TẬP 

- Ôn tập 

- Làm bài tập 
  - Làm bài tập [1]: Chương 2  

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.3.1 

 

 



THỰC HÀNH 

 

Buổi/ 

Tiết 
Nội dung 

Hoạt động của giảng 

viên (Phương pháp 

giảng dạy) 

Hoạt động của 

sinh viên 

Giáo trình 

chính 

Tài liệu 

tham khảo 
Ghi chú 

1 

(3 tiết) 
Cài đặt Eview  - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

 Nhằm đạt mục tiêu:     

 3.1.1 

  

2 

(3 tiết) 
Hướng dẫn sử dụng Eview 

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

  Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

  3.1.1 

   

 

3 

(3 tiết) 

Hướng dẫn sử dụng Eview 

(Tiếp theo) 

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

 Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.1, 3.2.2 

 

4 

(3 tiết) 
Nhập liệu vào Eview 

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.2, 3.  

 

5 

(3 tiết) 

Làm ví dụ mẫu  - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.2, 3.2.2 



 

6 

(3 tiết) 

Tìm hệ số hồi qui bằng 

Eview  

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.2 

7 

(3 tiết) 

Tìm khoảng tin cậy bằng 

Eview 

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.3, 3.2.1 

8 

(3 tiết) 
 Kiểm định bằng Eview 

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.3, 3.2.1 

9 

(3 tiết) 
 Dự báo bằng Eview 

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.3.1 

10 

(3 tiết) 
Ôn tập 

 - Hướng dẫn  

 - Cho vi dụ 

- Nghe, ghi chú 

- Thực hành 

 

[1]: Phụ lục 
 [2]: Thực 

hành Eview 

Nhằm  đạt  mục  tiêu: 

 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.3.1 



6. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 

7.1  Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 

số 
Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần 

(thảo luận, đi học đầy đủ) 
80% /tổng số tiết 10% G1 

2 
Điểm bài tập 

80% /số bài tập được 

giao 
10% G1 

3 Điểm kiểm tra quá 

trình 
- Kiểm tra viết 20% G1, G2 

4 Điểm thi kết thúc học 

phần 
- Thi viết 60% G1, G2 

  

7.2 Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân. 

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP: 

8.1 Giáo trình chính: 

[1] Đinh Ngọc Thanh, Giáo trình lưu hành nội bộ Kinh Tế Lượng, Trường Đại học Cửu 

Long, 2018. 

8.2 Tài liệu tham khảo: 

[2] Nguyễn Thống,  Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ 

Chí Minh, 2000. 



9. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC: 

 

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung 

Lý 

thuyết 

(giờ) 

Thực 

hành 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

9 

 
-Nghiên cứu trước các 

khái niệm cơ bản: 

[1]: Chương 1 

[2]: Chương 1 

2 

Chương 1: MÔ HÌNH HỒI QUY 

HAI BIẾN 

 

2. Mô hình hồi quy 

9 

 
-Nghiên cứu trước mô 

hình hồi quy hai biến: 

[1]: Chương 1 

[2]: Chương 1 

3 3. Phương pháp OLS 9 

 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 1 

[2]: Chương 1 

4 
4. Hệ số xác định mô hình, phân phối 

xác suất của các hệ số hồi quy 
9 

 -Nghiên cứu trước 

phương pháp OLS: 

[1]: Chương 1 

[2]: Chương 1 

5 

5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

hồi quy 
9 

 -Nghiên cứu trước 

kiểm định sự phù hợp 

của mô hình hồi quy: 

[1]: Chương 1 

6  6. Ứng dụng vào dự báo 9 

 -Nghiên cứu trước 

ưng dụng vào dự báo: 

[1]: Chương 1 

7 

Chương 2: MÔ HÌNH HỒI QUY 

BỘI 

  7. Mô hình hồi quy tuyến tính ba 

biến 

 

9 

 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 2 

[2]: Chương 2 

8  8. Phương sai các hệ số hồi quy 9 

 -Nghiên cứu trước mô 

hình hồi quy tuyến 

tính ba biến: 

[1]: Chương 2 

9   10. Ước lượng tham số 9 

 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 2 

[2]: Chương 2 

10 Bài tập tổng hợp 9 

 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 1 

[1]: Chương 2 



11 Tập sử dụng Eview 9 
 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Phụ lục 

12  Tập nhập liệu vào Eview 9 
 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Phụ lục 

13 
Làm ví dụ mẫu 

Tìm hệ số hồi qui bằng Eview 
9 

 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Phụ lục 

14 
Tìm khoảng tin cậy bằng Eview 

Kiểm định bằng Eview 
9 

 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Phụ lục 

15 Làm ví dụ tổng hợp 9 
 -Nghiên cứu trước: 

[1]: Phụ lục 

10. DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG DẠY 

- ThS.Nguyễn Quốc Huy 

- PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh 

11. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng Khoa TC-KT 

- Giảng viên phụ trách: Nguyễn Quốc Huy 

- Email: huymekongt@gmail.com.vn 

- Điện thoại: 0918311997 

Trưởng khoa  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

PGS. TS. Bùi Văn Trịnh  

Trưởng Bộ môn  

(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

PGS. TS. Bùi Văn Trịnh 

Ngày  20  tháng 02  năm 2022 

Người biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


