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BỘ GD&ĐT          Ngành đào tạo: 

Trường Đại học SPKT TP.HCM  Trình độ đào tạo: Đại học 

Khoa KHCB     Chương trình đào tạo: 

 

Đề cương chi tiết học phần 
1. Tên học phần: Quy hoạch Toán học   Mã học phần: : MATH131001                         

2. Tên Tiếng Anh: Mathematical Programming 
3. Số tín chỉ:  03 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/ thí nghiệm). 

    Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/1tuần). 

4. Các giảng viên phụ trách học phần   
1/ GV phụ trách chính: Ngô Hữu Tâm 

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 

 2.1/ ……..  

 2.2/ ……… 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần   

 Môn học trước: : Toán cao cấp C1 hoặc Toán cao cấp A2  
 Môn học tiên quyết:  

6. Mô tả học phần (Course Description). 

Học phần Quy hoạch toán học này cung  cấp các kiến thức về baøi toaùn qui hoaïch tuyeán tính vaø 
phöông phaùp ñôn hình, baøi toaùn ñoái ngaãu cuûa baøi toaùn qui hoaïch tuyeán tính; baøi toaùn vaän taûi; 
baøi toaùn saûn xuaát ñoàng boä; phöông phaùp sô ñoà maïng PERT-CPM. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals). 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

G1 Kiến thức baøi toaùn qui hoaïch tuyeán tính vaø phöông phaùp ñôn 
hình, baøi toaùn ñoái ngaãu cuûa baøi toaùn qui hoaïch tuyeán tính; baøi 
toaùn vaän taûi; baøi toaùn saûn xuaát ñoàng boä; phöông phaùp sô ñoà 
maïng PERT-CPM. 

1.1, 1.2 

G2 Khả năng phân tích lập mô hình bài toán thực tế, vận dụng các 

thuật toán đã có để giải các bài toán lập được và khả năng tự đọc 

tài liệu theo hướng dẫn gợi ý của giáo viên. 

2.1, 2.3,2.4, 2.5

G3 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vần đề 

trong nhóm cũng như trước lớp.  

3.1, 3.2 

8. Chuẩn đầu ra của học phần. 
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Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CDIO 

1 
Hiểu được nội dung mô hình toán học của một bài toán quy hoạch 
tuyến tính. Caùc daïng baøi toaùn quy hoạch tuyến tính. 

1.1 

 

2 

Nắm vững các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính và cách đưa một 

bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát về dạng chuẩn. Nắm 

vững phương pháp hình học để giải bài toán quy hoạch tuyến tính hai 

biến. 

1.1 

3 
Hiểu cơ sở toán học và nắm vững các bước thực hiện của thuật toán 

đơn hình cho bài toán chuẩn và bài toán mở rộng. 

1.1 

1.2 

4 

Hiểu khái niệm bài toán đối ngẫu và biết cách thành lập bài toán đối 

ngẫu. Nắm vững các định lý đồi ngẫu. Trong hai bài toán đối ngẫu 

nhau, biết cách tìm nghiệm bài toán này khi đã biết nghiệm bài toán 

kia. 

1.1 

 

5 

Hiểu nội dung và mô hình bài toán vận tải (f→min, f→max, không cân 
bằng thu phát, có ô cấm); nhận biết được nhiều bài toán trong kinh tế, 
kỹ thuật, sản xuất,…có dạng bài toán vận tải. 

Nắm vững thuật toán quy không cước phí, thuật toán thế vị để giải 

bài toán vận tải  f→min, f→max, có ô cấm. 

1.1,  

1.2 

 

6 

Hiểu nội dung,  mô hình, tính chất bài toán sản xuất đồng bộ dạng 

chuẩn; biết dạng tổng quát bài toán sản xuất đồng bộ và cách đưa bài 

toán tổng quát về dạng chuẩn. Nắm vững thuật toán điều chỉnh nhân 

tử để giải bài toán sản xuất đồng bộ và ứng dụng vào việc lập kế hoạch 

trong sản xuất. 

1.1 

1.2 

G1 

7 

Hiểu các bước cơ bản để lập tiến độ thực hiện một dự án. Nắm vững 

các khái niệm trong sơ đồ mạng; biết lập sơ đồ mạng, vẽ sơ đồ ngang, 

lập bảng chỉ tiêu thời gian cho các công việc, điều hành dự án. Biết 

cách điều chỉnh các nguồn lực và tối ưu hóa trên sơ đồ mạng. 

 

1.1 

1.2 

 

 

 

1 

Có kỹ năng trong việc nhận dạng, phân tích, lập mô hình toán học của 

bài toán thực tế. Biến đổi được một bài toán quy hoạch tuyến tính bất 

kỳ về bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn. 

2.1, 2.3 

2.4.2 
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2 

Thuần thục các bước thực hiện thuật toán đơn hình giải bài toán 

chuẩn, bài toán mở rộng. Thực hiện được phương pháp hình học giải 

bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến. 

2.4.2 

 

3 
Biết cách laäp baøi toaùn ñoái ngaãu vaø cách tìm nghiệm của bài toán gốc 

khi biết nghiệm bài toán đối ngẫu và ngược lại. 

2.4.3 

2.4.4 

4 

Thuần thục các thuật toán quy không cước phí, thuật toán thế vị, 

thuật toán điều chỉnh nhân tử, thuật toán điều chỉnh tối ưu trên sơ 

đồ mạng. 

2.1.1 

2.1.2 

2.4.2 

5 
Sử dụng được ít nhất một trong các phần mềm Excel, maple, 

matlab,…để giải bài toán quy hoạch tuyến tinh, bài toán vận tải,…. 

2.5.1 

2.4.2 

6 

Phân tích, tính toán lập được sơ đồ mạng PERT-CPM  từ đó có thể lập 

kế hoạch chi tiết về thời gian cho một dự án đầu tư, moät keá saûn xuaát 

cụ thể. 

2.1, 2.3 

2.4.2 

2.4.3, 2.4.4 

7 

Thoâng qua hoaït ñoäng giaûng daïy seõ reøn luyeän cho sinh vieân kyõ naêng 

töï hoïc,  kyõ naêng tö duy logic chaët cheõ, kyõ naêng laøm vieäc nhoùm, kyõ 

naêng trình baøy vaø baûo veä  yù töôûng cuûa mình tröôùc ñaùm ñoâng,  kyõ 

naêng tranh luaän vaø phaûn bieän veà moät vaán ñeà naøo ñoù,… 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

 

G2 

8 
Có kỹ năng tự đọc và nghiên cứu các phần tự học trong tài liệu mà giáo 

viên yêu cầu. 

2.4.5, 2.4.2 

2.4.6 

1 

Phân công công việc trong một nhóm bài tập một cách hiệu quả. Có 

thái độ tích cực hợp tác với giáo viên và các sinh viên khác trong quá 

trình học và làm bài tập. 

3.1.1 

3.1.2 

3.2.3 

3.2.6 

2 

Reøn luyeän cho sinh vieân  coù thaùi ñoä hoïc taäp vaø laøm vieäc nghieâm tuùc, 

logic, khoa hoïc vaø bieát quyù troïng tri thöùc…..Có thái độ tích cực hợp 

tác với giáo viên, bạn học, đồng nghiệp trong quá trình học tập, nghiên 

cứu và làm việc sau này. 

3.1.2 

3.1.4 

3.2.3 

G3 

3 
Có khả năng thuyết trình các vấn đề tự học ở nhà và báo cáo kết quả 

làm việc của nhóm trước lớp. 

3.1.3 

3.2.6 

9. Tài liệu học tập   
- Sách, giáo trình chính:  

 [1]  Ngô Hữu Tâm, giáo trình Quy hoạch Toán học, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh  
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- Sách (TLTK) tham khảo: 

[2] Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên; Quy hoaïch tuyeán tính, NXB Lao 
động xã hội -2003. 

[3] Buøi Minh Trí , Qui hoaïch toaùn hoïc, NXB Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi1999. 

[4] Trịnh Thùy Anh, Quản trị dự án, NXB thống kê 2010 
10. Đánh giá sinh viên. 

- Thang điểm: 10. 

- Kế hoạch kiểm tra như sau: 

Hình 

thức 

KT 

Nội dung 
Thời 

điểm 

Công cụ 

KT 

Chuẩn đầu ra 

KT 

Tỉ lệ 

(%) 

Ñaùnh giaù quaù trình  50 

Laàn 

1 

Laäp moâ hình toaùn hoïc, phöông phaùp 

hình hoïc, thuaät toaùn ñôn hình. 

Tuần 6  Kieåm tra 

1 tieát 

G1.1, G1.2, 

G1.3, 

G2.1,G2.2 

Khoaûng

17% 

Laàn 

2 

Baøi toaùn ñoái ngaãu, baøi toaùn vaän taûi, 

baøi toaùn saûn xuaát ñoàng boä 

Thuaät toaùn ñôn hình, thuaät toaùn quy 0 

cöôùc phí, thuaät toaùn theá vò, thuaät toaùn 

ñieàu chænh nhaân töû. 

Tuần 13 Kieåm tra 

1 tieát 

G1.3, G1.4, 

G1.5, G1.6 

G2.2, G2.3, 

G2.4 

Khoaûng

17% 

Laàn 

3 

Tìm hieåu sử dụng được ít nhất một 

trong các phần mềm Excel, maple, 

matlab,…để giải bài toán quy hoạch 

tuyến tinh, bài toán vận tải,…. 

Phân tích, tính toán lập được sơ đồ 

mạng PERT-CPM  từ đó có thể lập kế 

hoạch chi tiết về thời gian cho một dự 

án đầu tư, moät keá saûn xuaát  cụ thể (coù 

điều chỉnh tối ưu). 

Tuần 1 

ñeán tuaàn 

15 

Coù theå giaûng 

chöông 4 

tröôùc chöông 

2 ñeå thuaän 

tieän cho baøi 

thu hoaïch 

Ñaùnh giaù 

taïi lôùp 

Baøi thu 

hoaïch 

nhoùm 

G2.4, G2.5, 

G2.6, G2.7, 

G2.8 

G3.1, G3.2, 

G3.3 

Khoaûng

17% 

Thi cuối kỳ   50 

 
- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn 

đầu ra quan trọng của môn học. 

Cuối học 

kỳ 

Thi tự 

luận 
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- Thời gian làm bài 90 phút. 

11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần  

Tuần thứ 1-5:  

Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính 

 ( 15/0/30) 

Chuaån ñaàu ra hoïc phaàn 

A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (15) 

Nội Dung (ND) GD trên lớp 

♦ Các ví dụ dẫn đến bài toán Quy hoạch tuyến tính 

♦ Các dạng bài toán Quy hoạch tuyến tính, tính chất 
bài toán Quy hoạch tuyến tính 

♦ Phương pháp hình học 

♦ Phương pháp đơn hình giải bài toán chuẩn 

♦ Phương pháp đơn hình giải bài toán mở rộng 

Tóm tắt các PPGD: 

+ Thuyết trình , thảo luận 

 

G1.1, G1.2, G1.3 

G2.1, G2.2 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30) Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc tự học 

Các nội dung tự học: 

+ Làm bài tập và đọc tài liệu các nội dung theo yêu cầu 
của giáo viên. 
+ Tìm hiểu cách sử dụng được ít nhất một trong các phần 
mềm Excel, maple, matlab,…để giải bài toán quy hoạch 
tuyến tính. 

+ Bài toán quy hoạch nguyên, bài toán quy hoạch phân 
tuyến tính. 

- Tài liệu học tập  

+ [1] 

+ Internet 

G1.1, G1.2, G1.3 

G2.1, G2.2 

G2.5, G2.7 

 

 

 
Tuần thứ 6-7:  

Chương 2: Bài toán đối ngẫu  ( 6/0/12) 

Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc ND 

A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (6) G1.4, G2.2, G2.3 
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Nội Dung (ND) trên lớp: 

♦ Khái niệm và quy tắc  thành lập bài toán đối ngẫu 

♦ Các định lý đối ngẫu  

♦ Cách tìm nghiệm bài toán này khi biết nghiệm bài 
toán kia (trong cặp bải toán đối ngẫu nhau) 

Tóm tắt các PPGD: 

+ Thuyết trình, thảo luận 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12) Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc tự học 

Các nội dung cần tự học: 
+ Làm bài tập và đọc tài liệu các nội dung theo yêu cầu 
của giáo viên. 
+ Tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng được ít nhất một trong 
các phần mềm Excel, maple, matlab,…để giải bài toán 
quy hoạch tuyến tính. 

+ Bài toán quy hoạch có tham số. 

- Tài liệu học tập  

+ [1], [2], [3] 

+ Internet 

G1.4, G2.2, G2.3 
G2.5, G2.7 

 
Tuần thứ 8-10:  

Chương 3: Bài toán vận tải  (9/0/18) 

Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc ND 

A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9) 

Nội Dung (ND) trên lớp: 

♦ Nội dung, mô hình, tính chất bài toán vận tải 

♦ Nêu ví dụ một số  bài toán trong kinh tế, kỹ thuật, sản 
xuất,…có dạng bài toán vận tải 

♦ Thuật toán quy 0 cước phí, thuật toán thế vị 

♦ Bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại, bài vận tải 
không cân bằng thu phát, bài toán vận tải có ô cấm. 

 

 Tóm tắt các PPGD: 

+ Thuyết trình , thảo luận 

 

G1.5, G2.4,G3.2, G3.3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18) Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc tự học 
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Các nội dung cần tự học: 
+ Làm bài tập và đọc tài liệu các nội dung theo yêu cầu 
của giáo viên. 
+ Tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng được ít nhất một trong 
các phần mềm Excel, maple, matlab,…để giải bài toán 
vận tải. 

- Tài liệu học tập  

+ [1] 

+ Internet 

G1.5, G2.4,G3.2, G3.3 
G2.5 

 
Tuần thứ 11-13:  

Chương 4 :  Phương pháp sơ đồ mạng PERT-CPM 
(9/0/18) 

Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc ND 

A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9) 

Nội Dung (ND) trên lớp: 

♦ Dự án có thời gian tất định: Cách lập sơ đồ PERT, 
bảng chỉ tiêu thời gian cho các công việc, sơ đồ 
ngang (sơ đồ gantt)  ……. 

♦ Dự án có thời gian  ngẫu nhiên: Tính kỳ vọng, 
phương sai thời gian hoàn thành các công việc; lập 
sơ đồ PERT, sơ đồ gantt và tính xác suất để dự án 
hoàn thành đúng thời gian quy định cho trước,  …… 

♦ Điều chỉnh tối ưu hóa trên sơ đồ mạng: Hoàn thành 
dự án theo thời gian quy định cho trước với chi phí 
thấp nhất, dựa vào thời gian dự trữ của các công việc 
không gantt để điều chỉnh tối ưu các nguồn lực,...  

 Tóm tắt các PPGD: 

+ Thuyết trình , thảo luận 

 

G1.7, G2.6, G2.7 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18) Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc tự học 

Các nội dung cần tự học: 
+ Làm bài tập và đọc tài liệu các nội dung theo yêu cầu 
của giáo viên. 
+ Làm bài tập thu hoạch nhóm theo nội dung đã nêu ở 
mục (9)  

- Tài liệu học tập  

+ [1], [4] 

+ Internet 

G1.7, G2.6, G2.7 

G3.1, G3.2, G3.3 
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Tuần thứ 14-15:  

Chương 5: Bài toán sản xuất đồng bộ ( 6/0/12) 

Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc ND 

A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (6) 

Nội Dung (ND) trên lớp: 

♦ Nội dung, mô hình toán học, tính chất bài toán sản 
xuất đồng bộ 

♦ Thuật toán điều chỉnh nhân tử 

♦ Dạng tổng quát bài toán sản xuất đồng bộ và ứng 
dụng vào việc lập kế hoạch trong sản xuất. 

Tóm tắt các PPGD: 

+ Thuyết trình , thảo luận 

G1.6, G2.4, 

G3.1, G3.2, G3.3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12) Dự kiến các CĐR được thực 
hiện sau khi kết thúc tự học 

Các nội dung cần tự học: 
+ Làm bài tập và đọc tài liệu các nội dung theo yêu cầu 
của giáo viên. 
+ Hoàn thành bài thu hoạch nhóm và chuẩn bị báo cáo 
theo yêu cầy giáo viên. 

+ Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc môn học. 

- Tài liệu học tập  

+ [1] 

+ Internet 

G1.6, G2.4, 

G3.1, G3.2, G3.3 
 
Biết tổng kết và hệ thống lại nội 
dung kiến thức toàn bộ môn học 
từ đó thấy được tính logic của 
các kiến thức học được và khả 
năng ứng dụng phong phú vào 
thực tế. 

12. Đạo đức khoa học: 
+ Sinh viên phải tự mình giải các bài tập  hoặc hợp tác với nhau cùng giải nhưng không được sao 
chép của nhau. Nếu tham khảo các tài liệu phải trích dẫn rõ ràng, chính xác. 

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ học tập hay vi phạm quy chế (thi, kiểm tra,…) sẽ bị sử lý 
theo quy chế chung của nhà Trường. 

13. Ngày phê duyệt lần đầu:  

14. Cấp phê duyệt: 

 Trưởng khoa   Trưởng BM    Nhóm biên soạn 

 

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm <người cập nhật ký 

và ghi rõ họ tên) 

Tổ trưởng Bộ môn: 

 

 


