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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Luật Tài Nguyên Nước (Law on Water Resources) 

- Mã số học phần: MT276 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ (bắt buộc) 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Hệ thống Nông nghiệp 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL 

 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

 

4. Mục tiêu của học phần:  

4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Đánh giá được tổng quan về tài nguyên nước và các vấn đề nước đương 
đại thế giới và Việt Nam đang gặp phải  

4.1.2. Ứng dụng được các văn bản quy phạn pháp luật về tài nguyên nước ở Việt 
Nam trong thực tiễn  

4.1.3. Phân tích được hiện trạng quản trị tài nguyên nước và các thách thức chính 
cản trở việc quản trị tốt tài nguyên 

4.1.4. Vận dụng được các luật và thông lệ quốc tế về quản lý nước xuyên biên 
giới trong bối cảnh Việt Nam và ĐBSCL 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Rèn luyện kỹ năng phân tích các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến tài nguyên nước 

4.2.2. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 

4.3. Thái độ: 

4.3.1. Tôn trọng pháp luật 

4.3.2. Ứng xử thân thiện với môi trường  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật Tài nguyên Nước bao gồm 4 nội dung chính như sau:  

(1) giới thiệu các khái niệm liên quan đến tài nguyên nước, tổng quan về tài nguyên 
nước trên thế giới và Việt Nam, và các vấn đề nước đương đại thế giới đang gặp phải 



 

(2) nghiên cứu, cập nhật về luật và các văn bản dưới luật liên quan đến quản lý và sử 
dụng tài nguyên nước hiện hành ở Việt Nam  

(3) phân tích hiện trạng quản trị tài nguyên nước và các thách thức chính cản trở việc 
quản trị tốt tài nguyên 

(4) tìm hiểu luật và thông lệ quốc tế về quản lý nước xuyên biên giới, và kinh nghiệm 
quản lý nước xuyên biên giới ở một số lưu vực sông trên thế giới để ứng dụng trong 
bối cảnh Việt Nam 

 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. Các khái niệm dẫn nhập 4  
1.1. Các khái niệm liên quan đến tài nguyên nước  4.1.1 
1.2. Tài nguyên nước trên thế giới và Việt Nam  4.1.1, 4.3.2 
1.3. Các vấn đề nước đương đại  4.1.1, 4.3.2 

Chương 2. Luật và chính sách liên quan đến tài nguyên 
nước ở Việt Nam 

16  

2.1. Tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam  4.1.2, 4.3.1 
2.2. Luật tài nguyên nước và các luật có liên quan  4.1.2, 4.2.1, 

4.3.1 
2.3. Các văn bản dưới luật  4.1.2, 4.2.1, 

4.3.1 
2.4. Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước  4.1.2, 4.2.1 

Chương 3. Quản trị tài nguyên nước 4  
3.1. Khái niệm quản trị tài nguyên nước  4.1.3 
3.2. Tổ chức, thể chế  4.1.3, 4.2.2 
3.3. Các thách thức chính  4.1.3, 4.2.2 

Chương 4. Luật và thông lệ quốc tế đối với các nguồn 
nước xuyên biên giới 

6  

4.1. Luật và thông lệ quốc tế về quản lý nước xuyên 
biên giới 

 4.1.4, 4.2.1, 
4.2.2 

4.2. Kinh nghiệm quản lý nước xuyên biên giới ở 
một số lưu vực sông 

 4.1.4, 4.3.2 

 

7. Phương pháp giảng dạy: 
- Bài giảng 
- Thảo luận nhóm 
- Bài tập cá nhân 
- Bài tập nhóm 

 

8. 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 nhóm, bài tập cá nhân và được đánh giá kết quả 
- Tham dự thi kết thúc học phần 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
1 Điểm chuyên cần, 

bài tập cá nhân 
- Số tiết tham dự học 
- Số lượng và chất lượng bài tập cá nhân 
đã làm 

20% 

2 Điểm bài tập nhóm - Số lượng và chất lượng các bài tập 
nhóm được giao 
- Báo cáo, trình bài 

20% 

3 Điểm thi kết thúc 
học phần 

- Thi viết (60 phút) 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Bắt buộc dự thi 

60% 

 

9.2. 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 một chữ số thập phân.  

- 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, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  
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