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Các nội dung chính

1. Mục đích của học phần

2. Tài liệu học tập

3. Yêu cầu học tập

4. Kiểm tra đánh giá
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Mục đích của học phần

● Cung cấp kiến thức, kỹ năng về thống kê ứng dụng 

trong lĩnh vực kinh doanh và kinh tế

● Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:

● Kể được các nội dung chính của TKƯD

● Phân biệt được các phương pháp lấy mẫu thống kê

● Lập bảng tần số và các biểu đồ thống kê thành thạo

● Biết cách tính các đại lượng đặc trưng cho độ tập trung 

và phân tán của tổng thể
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● Xác định được khoảng ước lượng của các tham số mẫu

● Hiểu cách lập bài toán và giả thuyết kiểm định

● Nắm vững các phương pháp kiểm định tham số đối với 

trung bình, tỷ lệ và độ lệch chuẩn của tổng thể

● Thành thạo các phương pháp kiểm định phi tham số

● Thực hiện được các phân tích tương quan, hồi quy đơn 

biến và hồi quy đa biến

● Nắm được các phương pháp dự báo dựa trên chuỗi số 

thời gian
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Tài liệu học tập chính

● Hoàng Trọng & Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc

(2012), Thống kê ứng

dụng trong kinh tế - xã

hội, NXB Lao động – Xã

hội

● Hoàng Trọng & Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc

(2012), Bài tập và Bài

giải Thống kê ứng dụng

trong kinh tế - xã hội, 

NXB Lao động – Xã hội
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Trang web của GV

● Trang web tại Viện Kinh tế và Quản lý

● https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/dungnt/

● Trang web cá nhân

● http://nguyentiendung.yolasite.com
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Các nội dung chính của tài liệu

1 Giới thiệu về thống kê

2 Thu thập dữ liệu

3
Tóm tắt và trình bày dữ liệu 

bằng bảng và đồ thị

4
Tóm tắt và trình bày dữ liệu 

bằng các đại lượng số

5

Xác suất căn bản, biến ngẫu 

nghiên và quy luật phân phối 

xác suất

6
Phân phối của các tham số 

mẫu

7
Ước lượng các tham số của 

tổng thể
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8
Kiểm định giả thuyết về tham 

số tổng thể

9 Phân tích phương sai

10 Kiểm định phi tham số

11
Hồi quy tuyến tính đơn biến 

và phân tích tương quan

12 Hồi quy tuyến tính đa biến

13 Chỉ số

14
Chuỗi thời gian và dự báo 

trên chuỗi thời gian

15
Dự báo bằng phương pháp 

Box-Jenkins



Yêu cầu học tập

● Điện thoại di động: tắt hoặc để chế độ im lặng, khi 

có cuộc gọi khẩn cấp có thể ra ngoài nghe, không 

cần xin phép.

● Phải mang theo sách lý thuyết và bài tập

● Phải mang theo máy tính cầm tay (calculators)

● Mang theo máy tính xách tay khi GV yêu cầu thực 

hành phân tích thống kê trên máy vi tính
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Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

● Dự lớp và tham gia trên lớp: cộng/trừ vào điểm 

quá trình

● Vắng 0 buổi: cộng 1 điểm

● Vắng 1-2 buổi: chưa trừ điểm

● Vắng từ buổi thứ ba: trừ 0,5 điểm/buổi vắng

● Không tham gia trên lớp: trừ 0,5 điểm/lần

● Kiểm tra giữa kỳ 30%

● (trắc nghiệm, không dùng tài liệu)

● Thi cuối kỳ 70%

● (trắc nghiệm + tự luận, không dùng tài liệu)
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