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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

 

  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:  Lý thuyết xác suất và thống kê Mã MH: MATH1304 

1.2 Khoa/Ban phụ trách:   Ban cơ bản 

1.3 Số tín chỉ:    03TC  (03LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Môn học được tổ chức giảng dạy trong năm thứ nhất của chương trình đào tạo Đại 

học. Đây là môn học thuộc phần đại cương trang bị cho Sinh viên một số kiến thức cơ bản về 

Xác suất và Thống kê. Mặt khác môn học cung cấp các kiến thức nền nhằm làm cơ sở để học 

tiếp các môn học khác như: Nguyên lý thống kê, Thống kê dự báo, Kinh tế lượng, Phân tích 

trong kinh tế, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan…. Môn học này cung cấp 

cho sinh viên các kiến thức cơ bản:  Xác suất; Các qui luật phân phối xác suất thông dụng; 

Các khái niệm cơ bản về thống kê; Bài toán Ước lượng, Kiểm định trong thống kê. 

 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

 Sinh viên nắm vững được các kiến thức toán cơ bản của Xác suất, Thống kê và ứng 

dụng được vào các bài toán tính toán xác suất, ước lượng, kiểm định trong  Kinh tế, làm 

được các bài tập về kỷ năng áp dụng được các công thức, giải thuật tính toán trên các bài 

toán bằng số . Biết cách tiếp cận và ứng dụng được vào các bài toán trong một số lĩnh vực 

thực tế cuộc sống. Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong xử lý thống kê như 

Excel, SPSS.. 

 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức 

Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về Xác suất và Thống kê: 

− Tính được xác suất,; hiểu được khái niệm đại lượng ngẫu nhiên và một số qui 

luật phân phối xác suất thông dụng; Các khái niệm cơ bản về thống kê; Giải 

được bài toán 

− Ước lượng và kiểm định trong thống kê. 

− Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong xử lý thống kê như Excel, 

SPSS. 

3.2.2. Kỹ năng  

− Sinh viên có kỹ năng giải quyết các bài toán về Xác suất và thống kê cơ bản. Có 

khả năng vận dụng toán xác suất, thống kê vào thiết lập và giải quyết được một 

số bài toán kinh tế. 
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− Có kỹ năng làm việc theo nhóm và có khả năng lập kế hoạch ,quản lý và xử lý 

công việc một cách tư duy logic. 

3.2.3. Thái độ 

− Phát huy tính sáng tạo, chịu khó tìm hiểu phát hiện cái mới trong công việc.  

− Nhận định và chứng minh một số vấn đề trong  kinh tế được nêu ra bằng công cụ 

xác suất thống kê. . 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT 
Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biến cố 

ngẫu 

nhiên và 

Xác suất 

I.Khái niệm về giải tích tổ hợp 

  1.Tập hợp, phép toán 

  2.Qui tắc đếm 

  3.Chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị 

II.Phép thử và các loại biến cố 

  1.Phép thử, biến cố 

  2.Các loại biến cố 

III.Xác suất biến cố 

  1.Khái niệm về xác suất 

  2.Định nghĩa cổ điển về xác suất 

  3.Định nghĩa thống kê về xác 

suất. 

  4.Định nghĩa hình học về xác 

suất 

IV.Quan hệ giữa các biến cố 

  1.Biến cố sơ cấp 

  2.Tổng, tích hai biến cố. 

  3.Biến cố xung khắc, họ biến cố 

đầy đủ. 

  4.Định lý cộng xác suất 

  5.Định lý nhân xác suất 

  6.Xác suất có điều kiện, công 

thức xác suất đầy đủ, công thức 

Bayes. 

14 7 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1], [2], 

[3] 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

I.Định nghĩa, phân loại 

  1. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc. 

  2. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục 

II.Qui luật phân phối xác suất 

  1.Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: 

 - Bảng phân phối xác suất,  

  - Hàm phân phối xác suất   

9 5 4  
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STT 
Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

Đại lượng 

ngẫu 

nhiên và 

Qui luật 

phân phối 

xác suất 

 2.Đại lượng ngẫu nhiên liên tục: 

  - Hàm mật độ 

   -Hàm phân phối xác suất  

III.Các tham số đặc trưng của 

ĐLNN 

  1.Kỳ vọng (định nghĩa, tính chất, 

ý nghĩa ) 

  2.Phương sai ( định nghĩa, tính 

chất, ý nghĩa ) 

  3.Độ lệch chuẩn 

  4. Mode 

IV.Các Qui luật phân phối xác 

suất thông dụng. 

 A. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc  

 1.Luật phâi phối nhị thức 

  2.Luật phân phối Poisson. 

  3.Luật phân phối siêu bội. 

 B. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục  

  1.Luật phân phối chuẩn: 

  - Định nghĩa, tính chất hàm mật 

độ 

 - Các qui tắc tính 

 - Cách tra bảng hàm Laplace  

 - Các tham số đặc trưng  

  2.Luật phân phối khi bình 

phương: định nghĩa, cách tra 

bảng. 

 3.Luật phân phối Student: định 

nghĩa, cách tra bảng. 

 

[1], [2], 

[3] 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Các khái niệm 

 1. Khái niệm tổng thể, mẫu, biến, 

dữ liệu 

 2.Các dạng thống kê 

 3.Các loại thang đo 

II. Thu thập và trình bày dữ liệu 

 1.Nguồn dữ liệu 

 2.Các phương pháp thu thập dữ 

liệu 

 3.Bảng phân phối tần số 

6 4 2  
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STT 
Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

 

 

Các khái 

niệm cơ 

bản của 

thống kê 

 4.Các phương pháp phân nhóm 

 5.Các loại biểu đồ phân phối tần 

số 

III.Các đặc trưng đo lường 

Trung bình, trung vị, mốt, trung 

bình nhân 

IV.Khảo sát độ phân tán 

 - Khoảng biến thiên, tứ phân vị, 

độ trải giữa, độ lệch tuyệt đối 

trung bình. 

 - Phương sai, độ lệch chuẩn, hệ 

số biến thiên. 

 

[1], [2], 

[3] 

 

4.   

 

Phân phối 

mẫu 

1.Phân phối của trung bình mẫu, 

sai số của trung bình mẫu. 

2. Chọn mẫu từ tổng thể có phân 

phối chuẩn 

3. Chọn mẫu từ tổng thể không có 

phân phối chuẩn 

4.Phân phối của tỷ lệ mẫu, sai số 

của tỷ lệ mẫu. 

5.Phân phối của phương sai mẫu. 

3 3 0  

 

[1], [2], 

[3] 

 

5.  Lý thuyết 

ước lượng 

I.Khái niệm về ước lượng 

  1.Định nghĩa về ước lượng, ước 

lượng điểm 

  2.Ước lượng không lệch, ước 

lượng vững. 

  3.Khoảng tin cậy, độ tin cậy 

II.Ước lượng khoảng cho trung 

bình tổng thể 

  1.Qui luật phân phối của trung 

bình mẫu khi tổng thể có phân 

phối chuẩn. 

  2.Trường hợp kích thước mẫu 

>=30, tổng thể có phân phối 

chuẩn,  phương sai biết và chưa 

biết. 

  3. Trường hợp kích thước mẫu 

<30, tổng thể có phân phối chuẩn, 

phương sai biết và chưa biết. 

7 4 3  
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STT 
Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

III.Ước lượng khoảng cho tỷ lệ 

tổng thể 

  1.Qui luật phân phối của tỷ lệ 

mẫu 

  2. Trường hợp phổ biến kích 

thước mẫu >30. 

IV.Ước lượng phương sai. 

6.   

Kiểm 

định giả 

thiết 

thống kê 

I.Khái niệm bài toán kiểm định 

giả thiết thống kê. 

  Thiết lập giả thiết – giả thiết đối 

– chấp nhận/bác bỏ giả thiết. Các 

loại sai lầm mắc phải. Mức ý 

nghĩa. 

II.Kiểm định giả thiết về trung 

bình 

  1.Miền chấp nhận, miền bác bỏ 

  2. Trường hợp kích thước mẫu 

>=30 

  3. Trường hợp kích thước mẫu 

<30. 

 III.Kiểm định giả thiết về tỷ lệ. 

  1. Trường hợp phổ biến kích 

thước mẫu >=30 

  2. Xác định giá trị P - Value 

IV.Kiểm định về phương sai. 

 

6 3 3  

 

Ghichú:TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TH: Thực hành. 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính 

[1] – Lý thuyết Xác suất và Thống kê – Ths Võ Thanh Hải, Ths Nguyễn Quyết, Ts 

Đinh Bá Hùng Anh. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

[2] - Giáo trình Xác suất - Thống kê - Ts. Lê Khánh Luận 

[3] Bài tập Xác suất - Thống kê -  Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao. 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

- Kiểm tra giữa kỳ, trọng số 30%. 

- Kiểm tra cuối kỳ (tự luận), trọng số 70%. 
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7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Kế hoạch giảng dạy lớp ngày 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 

- Giới thiệu môn học 

I.Khái niệm về giải tích tổ hợp 

  1.Tập hợp, phép toán 

  2.Qui tắc đếm 

  3.Chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị 

II.Phép thử và các loại biến cố 

  1.Phép thử, biến cố 

  2.Các loại biến cố 

III.Xác suất biến cố 

  1.Khái niệm về xác suất 

  2.Định nghĩa cổ điển về xác suất 

  3.Định nghĩa thống kê về xác suất. 

  4.Định nghĩa hình học về xác suất 

 

2.  Buổi 2 

IV.Quan hệ giữa các biến cố 

  1.Biến cố sơ cấp 

  2.Tổng, tích hai biến cố. 

  3.Biến cố xung khắc, họ biến cố đầy đủ. 

  4.Định lý cộng xác suất 

3.  Buổi 3 

  5.Định lý nhân xác suất 

  6.Xác suất có điều kiện, công thức xác suất đầy đủ, công 

thức Bayes. 

4.  Buổi 4 

I.Định nghĩa, phân loại 

  1. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc. 

  2. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục 

II.Qui luật phân phối xác suất 

  1.Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: 

 - Bảng phân phối xác suất,  

  - Hàm phân phối xác suất   

 2.Đại lượng ngẫu nhiên liên tục: 

  - Hàm mật độ 

   -Hàm phân phối xác suất  

III.Các tham số đặc trưng của ĐLNN 

  1.Kỳ vọng (định nghĩa, tính chất, ý nghĩa ) 

  2.Phương sai ( định nghĩa, tính chất, ý nghĩa ) 

  3.Độ lệch chuẩn 

  4. Mode 

IV.Các Qui luật phân phối xác suất thông dụng. 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

 A. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc  

 1.Luật phâi phối nhị thức 

  2.Luật phân phối Poisson. 

  3.Luật phân phối siêu bội. 

5.  Buổi 5 

B. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục  

  1.Luật phân phối chuẩn: 

  - Định nghĩa, tính chất hàm mật độ 

 - Các qui tắc tính 

 - Cách tra bảng hàm Laplace  

 - Các tham số đặc trưng  

  2.Luật phân phối khi bình phương: định nghĩa, cách tra 

bảng. 

 3.Luật phân phối Student: định nghĩa, cách tra bảng. 

6.  Buổi 6 

I. Các khái niệm 

 1. Khái niệm tổng thể, mẫu, biến, dữ liệu 

 2.Các dạng thống kê 

 3.Các loại thang đo 

II. Thu thập và trình bày dữ liệu 

 1.Nguồn dữ liệu 

 2.Các phương pháp thu thập dữ liệu 

 3.Bảng phân phối tần số 

 4.Các phương pháp phân nhóm 

 5.Các loại biểu đồ phân phối tần số 

III.Các đặc trưng đo lường 

Trung bình, trung vị, mốt, trung bình nhân 

IV.Khảo sát độ phân tán 

 - Khoảng biến thiên, tứ phân vị, độ trải giữa, độ lệch 

tuyệt đối trung bình. 

 - Phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên. 

7.  Buổi 7 

1.Phân phối của trung bình mẫu, sai số của trung bình 

mẫu. 

2. Chọn mẫu từ tổng thể có phân phối chuẩn 

3. Chọn mẫu từ tổng thể không có phân phối chuẩn 

4.Phân phối của tỷ lệ mẫu, sai số của tỷ lệ mẫu. 

5.Phân phối của phương sai mẫu. 

Kiểm tra giữa kỳ 

8.  Buổi 8 

I.Khái niệm về ước lượng 

  1.Định nghĩa về ước lượng, ước lượng điểm 

  2.Ước lượng không lệch, ước lượng vững. 

  3.Khoảng tin cậy, độ tin cậy 



8 
 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

II.Ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể 

  1.Qui luật phân phối của trung bình mẫu khi tổng thể có 

phân phối chuẩn. 

  2.Trường hợp kích thước mẫu >=30, tổng thể có phân 

phối chuẩn,  phương sai biết và chưa biết. 

  3. Trường hợp kích thước mẫu <30, tổng thể có phân 

phối chuẩn, phương sai biết và chưa biết. 

III.Ước lượng khoảng cho tỷ lệ tổng thể 

  1.Qui luật phân phối của tỷ lệ mẫu 

  2. Trường hợp phổ biến kích thước mẫu >30. 

IV.Ước lượng phương sai. 

9.  Buổi 9 

I.Khái niệm bài toán kiểm định giả thiết thống kê. 

  Thiết lập giả thiết – giả thiết đối – chấp nhận/bác bỏ giả 

thiết. Các loại sai lầm mắc phải. Mức ý nghĩa. 

II.Kiểm định giả thiết về trung bình 

  1.Miền chấp nhận, miền bác bỏ 

  2. Trường hợp kích thước mẫu >=30 

  3. Trường hợp kích thước mẫu <30. 

 III.Kiểm định giả thiết về tỷ lệ. 

  1. Trường hợp phổ biến kích thước mẫu >=30 

  2. Xác định giá trị P - Value 

IV.Kiểm định về phương sai. 

10.  Buổi 10 
- Giải các bài tập 

- Ôn tập kết thúc môn học 

 

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN PHỤ TRÁCH BAN CƠ BAN 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

   NINH XUÂN HƯƠNG 

 


