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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Viện: CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG  

Bộ môn:  KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:   

Tên học phần: 

- Tiếng Việt: SẢN XUẤT SẠCH HƠN 

- Tiếng Anh: CLEANER PRODUCTION     

Mã học phần:  ENE339    Số tín chỉ: 3 

Đào tạo trình độ:  Đại học     

Học phần tiên quyết:  Không 

2. Thông tin về giảng viên:  

Họ và tên: Trần Thị Tâm                              Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  

Điện thoại: 0989766242    Email: trantam@ntu.edu.vn 

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:   

Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 3 và thứ 6 tại VP Bộ môn KTMT 

3. Mô tả tóm tắt học phần:  

     Học phần trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết cơ bản về sản xuất sạch hơn (SXSH), 

các lợi ích của SXSH, phương đánh giá SXSH và những giải pháp áp dụng hiệu quả 

SXSH nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất và bảo vệ môi trường.  

4. Mục tiêu:  

      Nhằm trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường cơ sở lý thuyết cơ 

bản, tổng quát về các khía cạnh của sản xuất sạch hơn. Ngoài ra, một số trường hợp điển 

hình về đánh giá cơ hội SXSH trong một số ngành công nghiệp, dịch vụ và sản phẩm sẽ 

cung cấp cho sinh viên cái nhìn thực tiễn về áp dụng SXSH.     

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

 a) Hiểu được định nghĩa sản xuất sạch hơn. 

         b) Trình bày được các lợi ích của sản xuất sạch hơn. 

 c) Biết được phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn, hiểu được sơ đồ/quy 

trình DESIRE đánh giá SXSH và nội dung chính của từng bước trong quy trình. 

         d) Đánh giá được vòng đời sản phẩm, các giai đoạn phân tích vòng đời, lợi ích của 

LCA. 

        e) Tính toán được cân bằng vật liệu và năng lượng cho từng công đoạn và cho tổng 

quy trình sản xuất. 

        f) Sử dụng vật liệu và năng lượng hiệu quả. 

        g) Hiểu biết được hiện trạng và tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn.  

6. Kế hoạch dạy học:   
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STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của 

người học 

1 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

Giới thiệu sản xuất sạch 

hơn 

Sự hình thành và phát triển 

của ý tưởng sản xuất sạch 

hơn 

Định nghĩa sản xuất sạch 

hơn 

Các khái niệm và thuật ngữ 

có liên quan 

Lợi ích của sản xuất sạch 

hơn 

Các giải pháp kỹ thuật để đạt 

được sản xuất sạch hơn 

Các rào cản khi thực hiện 

sản xuất sạch hơn 

 

a, b 6 - Thảo luận các 

quy định, hình 

thức đánh giá, 

kiểm tra khi 

học HP. 

- Giới thiệu các 

nội dung và kết 

quả mong đợi 

khi học HP. 

- Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

- Tham gia đầy đủ 

các tiết học trên 

lớp; 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Phương pháp luận đánh 

giá sản xuất sạch hơn 

Quy trình thực hiện sản xuất 

sạch hơn 

Giai đoạn 1 - Chuẩn bị 

Giai đoạn 2 - Phân tích 

các công đoạn sản xuất 

Giai đoạn 3 - Đề xuất các 

giải pháp sản xuất sạch 

hơn 

Giai đoạn 4 - Lựa chọn 

giải pháp sản xuất sạch 

hơn 

Giai đoạn 5 - Thực thi 

giải pháp sản xuất sạch 

hơn 

Giai đoạn 6 - Duy trì sản 

xuất sạch hơn 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả kinh tế của việc áp dụng 

sản xuất sạch hơn 

- Tỷ suất chi phí - lợi 

ích (BCR) 

- Thời gian hoàn vốn 

(PB) 

c 10 - Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

- Làm bài tập 

tính toán  

- Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 1. 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 
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- Giá trị hiện tại ròng 

(NPV) 

- Tỷ suất hoàn vốn nội 

tại (IRR) 

3 

 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

Đánh giá vòng đời sản 

phẩm 

Đánh giá vòng đời sản phẩm 

(LCA)  

- Định nghĩa LCA 

- Các giai đoạn phân 

tích vòng đời sản 

phẩm 

- Lợi ích của LCA 

Quan hệ giữa sản xuất sạch 

hơn, LCA và hệ thống quản 

lý môi trường (EMS) 

d 6 - Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

 

- Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 2. 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 
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4.1 

4.2 

Cân bằng vật liệu và năng 

lượng 

Vai trò của cân bằng vật 

liệu, năng lượng 

Tính toán cân bằng vật liệu 

năng lượng 

- Thiết lập sơ đồ quy 

trình sản xuất 

- Tính toán cân bằng 

vật liệu năng lượng 

e 8 - Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Làm bài tập 

tính toán  

 

- Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 3. 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 

5 

5.1 

5.2 

Sử dụng vật liệu và năng 

lượng hiệu quả 

Sử dụng vật liệu hiệu quả 

Sử dụng năng lượng hiệu 

quả 

- Nhu cầu năng lượng 

hiện nay 

- Hiện trạng sử dụng 

năng lượng 

- Tác động đến môi 

trường 

- Sử dụng năng lượng 

hiệu quả 

 

f 6 - Thuyết giảng 

trực tiếp trên 

lớp. 

- Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

quan đến nội 

dung bài học. 

- Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 4. 

- Đọc trước tài 

liệu liên quan đến 

nội dung học 

phần, giảng viên 

đã upload lên hệ 

thống Elearning. 

6 

 

Hiện trạng và tiềm năng 

của sản xuất sạch hơn 

Sản xuất sạch hơn trên thế 

g 9 - Chia nhóm 

thảo luận các 

chủ đề liên 

- Ôn tập những 

nội dung đã học 

trong chương 5. 
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6.1 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

giới 

Sản xuất sạch hơn ở Việt 

Nam 

- Tình hình áp dụng 

sản xuất sạch hơn ở 

Việt Nam 

- Tiềm năng sản xuất 

sạch hơn ở Việt Nam 

- Các chính sách và 

chiến lược về sản 

xuất sạch hơn ở Việt 

Nam 

- Những khó khăn 

trong việc áp dụng 

sản xuất sạch hơn ở 

Việt Nam 

Một số nghiên cứu điển hình 

áp dụng sản xuất sạch hơn 

quan đến các 

ngành đã áp 

dụng SXSH.  

- Đọc trước các 

tài liệu liên quan 

đến chủ đề giảng 

viên đã upload lên 

hệ thống 

Elearning. 

7. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Khắc 

Liệu 
Giáo trình Sản 

xuất sạch hơn 
2008 Khoa môi 

trường, Đại học 

Khoa học Huế 

Giáo 

viên 

x  

2 Bộ Công 

Thương 

Tài liệu hướng 

dẫn sản xuất 

sạch hơn (của 

các ngành: 

bia, thuộc da, 

dệt nhuộm…) 

 

2010 Trung tâm sản 

xuất sạch hơn 

Việt Nam 

GV cung 

cấp 
x  

3 Trần Thị 

Tâm 

Bài giảng Sản 

xuất sạch hơn 

2020 ĐH Nha Trang GV cung 

cấp 
x  

4 
Jackson T Cleaner 

production 

strategies  

1992 Lewis Publishers 
GV cung 

cấp 

 x 

5 
 Tài liệu hướng 

dẫn Sản xuất 

sạch hơn – 

Năng lượng 

hiệu quả 

2009 UNEP 
GV cung 

cấp 

 x 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 
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- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy chế về thời gian lên lớp 

và thời gian tự học/ tự nghiên cứu theo học chế tín chỉ. 

- Thu thập thêm tài liệu liên quan đến học phần để rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài 

nguyên, nâng cao năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, chủ động trong công việc. 

- Tự nghiên trước tài liệu về vấn đề sẽ học trước khi đến lớp, ghi nhận những điều chưa 

hiểu hoặc những điều bản thân còn thắc mắc để hỏi giảng viên, hoặc đưa ra trước buổi 

thảo luận để chủ động thu nhận kiến thức trên lớp. 

- Tham dự đầy đủ semina, thảo luận, tham quan thực tế; làm bài tập nhà, làm bài báo cáo 

giữa kỳ.  

9. Đánh giá kết quả học tập:   

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 

kiểm 

tra 

Tiết 

thứ 

Hình thức 

kiểm tra 
Chủ đề/Nội dung được kiểm tra 

Nhằm đạt 

KQHT 

1 16 Bài tự luận 

(trên lớp) 

Chủ đề 1,2 a,b,c 

2 30 Bài tự luận 

(Elearning) 

Chủ đề 3,4,5 d,e,f 

3 31 Báo cáo 

nhóm 

Case study liên quan đến nội dung học phần  

do giảng viên cung cấp 

a,b,c,d,e, 

f,g,h,j 

9.2 Thang điểm học phần: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Trình bày seminar, thảo luận nhóm a, b, c,g 20 

2 Bài kiểm tra a-g 20 

3 Chuyên cần/thái độ  10 

4 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi: Tự luận 

- Đề mở:     Đề đóng:  

a,b,c,d,e, f,g,h,j 50 

 TRƯỞNG BỘ MÔN (CÁC) GIẢNG VIÊN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

 

 Trần Thị Tâm 




