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ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT  
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG T Ừ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

1. Tên môn thi: Đánh giá đất đai  

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi 

- Bộ môn: Tài nguyên đất đai.  

- Khoa:  Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên.   

3. Mục tiêu của môn thi  

3.1. Ki ến thức  

3.1.1. Tổng quan về đánh giá đất đai. 

3.1.2. Đất đai và đơn vị bản đồ đất đai. 

3.1.3. Sử dụng đất đai và hệ thống sử dụng đất đai. 

3.1.4. Đất đai và sử dụng đất đai cho đánh giá đất đai. 

3.1.5. Phân hạng thích nghi đất đai. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Các vấn đề cơ bản về đất đai. 

3.2.2. Ứng dụng quy trình để xây dựng các đơn vị đất đai trên cơ sở của các đặc 
tính đất đai.  

3.2.3. Sự liên quan giữa đất đai và sử dụng đất đai với các yếu tố tác động trong 
hệ thống sử dụng đất đai.  

3.2.4. Sử dụng phương pháp đánh giá khả năng thích nghi của đất đai làm cơ sở 
phân chia sử dụng đất đai trong thực tế. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

- Giúp người học nắm bắt được các vấn đề cơ bản về đất đai và ứng dụng được quy 
trình để xây dựng các đơn vị đất đai trên cơ sở các đặc tính đất đai. Biết cách chọn lọc 
và mô tả kiểu sử dụng đất đai. Sự liên quan giữa đất đai và sử dụng đất đai với các yếu 
tố tác động trong hệ thống sử dụng đất đai. Thực hành phân cấp yếu tố trên cơ sở các 
yêu cầu sử dụng của các kiểu sử dụng và phân hạng thích nghi đất đai.  

- Trang bị cho người học về phương pháp đánh giá thích nghi của đất đai, từ đó làm 
cơ sở phân chia sử dụng đất đai trong thực tế. 

5. Cấu trúc nội dung môn thi   
Chương 1. Tổng quan về đánh giá đất đai 

1.1. Các khái niệm 
1.2. Một số mục tiêu nghiên cứu về đánh giá đất đai 
1.3. Các hệ thống đánh giá phân hạng thích nghi đất đai 



 

1.4. Mức độ chi tiết và tỉ lệ bản đồ cho đánh giá đất đai 
1.5. Phương pháp cho đánh giá đất đai 

Chương 2. Đất đai, sử dụng đất đai và hệ thống sử dụng đất đai 
2.1. Định nghĩa 
2.2. Sử dụng đất đai 
2.3. Hệ thống sử dụng đất đai 
2.4. Chức năng của đất đai 

Chương 3. Tổng quan về quy trình đánh giá đất đai 
3.1. Tổng quan 
3.2. Quy trình đánh giá đất đai 
3.3. Cấu trúc phân hạng thích nghi đất đai 
3.4. Đánh giá đất đai định lượng và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh 

giá đất đai 
Chương 4. Đánh giá đất đai theo FAO 

4.1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 
4.2. Chọn lọc và mô tả kiểu sử dụng đất đai 
4.3. Chọn lọc chất lượng đất đai cho đánh giá đất đai 
4.4. Yêu cầu sử dụng đất đai cho đánh giá đất đai 
4.5. Đối chiếu phân hạng thích nghi đất đai 
4.6. Phân hạng khả năng thích nghi đất đai 
4.7. Cấu trúc của phân hạng thích nghi đất đai 

6. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết giảng và thảo luận những vấn đề cơ bản trọng tâm của môn học. 

- Tra cứu tài liệu liên quan đến môn học. 

- Thảo luận/thuyết trình những vấn đề có liên quan đến các chủ đề của môn học. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

- Chủ động thảo luận các vấn đề của môn học. 

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 90 phút.  

8.2. Cách chấm điểm 

- Chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 điểm cho từng bài thi. 

8.3. Điều kiện xét tuyển 

Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên. 

 

 

 



 

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 
[1] Giáo trình đánh giá đất đai = Land 
evaluation / Lê Quang Trí.- Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2010.- 176 tr. ; Minh họa, 24 cm.- 
631.47/ Tr300  
Ký hiệu xếp trên kệ: 631.47/ 
Tr300                MFN: 156036 

NN.015685, NN.015684, 
NN.015683, NN.015682, 
NN.015681, MOL.063261, 
MOL.063263, MOL.063264, 
MOL.063262, MOL.063258, 
MON.042751, MON.042752, 
MON.042750, MON.040459, 
MON.040458 

[2] A framework for land evaluation, FAO 
(1976). FAO Soils bulletin 32. Soil resources 
development and conservation service land 
and water development division.  

ISBN 92-5-100111-1 

http://www.fao.org/ 
 

 
M-51. 
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