
Example form for Module Handbook (Đề cương tổng quát môn học) 

A Module Handbook or collection of module descriptions that is also available for 

students to consult should contain the following information about the individual modules:  

Module designation ( Tên môn 
học) 

Natural resource and Environmental Economics 

Semester(s) in which the module 
is taught ( Học kỳ giảng dạy) 

Semester 6 

Person responsible for the 
module ( 

Master Dao Thi Viet Huong 

Language ( ngôn ngữ) Vietnamese 

Relation to curriculum ( Các môn 
học liên quan) 

Elective 

Names of other study programmes with which the module is shared 
(N/A) 

Teaching methods ( Phương 
pháp giảng dạy) 

Lecture, project-based learning  

Workload (incl. contact hours, 
self-study hours) (Thời lượng 
làm việc) 

Total workload: 

- 45 hours of lecture,  

- 135 hous of self-study 

  

Credit points ( số tín chỉ) 3 credits in Vietnam, 4.5 credits in ECTS 

Required and recommended 
prerequisites for joining the 
module ( những yêu cầu kiến 
thức trươc khi học) 

Basic knowledge on:  

- Microeconomics 
 

Module objectives/intended 
learning outcomes ( Mục tiêu 
môn học, yêu cầu CĐR) 

The objective of the course is to help students understand the 

theory and economic instruments for natural resources and 

environmental management towards sustainable development. 

 

Content ( Nội dung ) The course discusses three topics: economics of natural resource 

use; environmental economics and valuation of environmental 

goods and services. 

Exams and assessment formats 

( Hình thức kiểm tra và thi) 

Individual assignment 

Group work 

Final exam   

Study and examination 
requirements ( Tỉ lệ đánh giá 
học tập) 

Individual assignment: 30% 

Group work: 20% 

Final exam: 50% 



Reading list ( Tài liệu) Field B. and N.Olewiler (2005). Environmental Economics, 

Updated 2nd Canadian Edition, McGraw Hill Ryerson 

Limited, Canada.  

Hoàng Xuân Cơ (2013). Giáo trình Kinh tế Môi trường. Tái bản lần 

thứ 6. NXB giáo dục Việt Nam. 

Nguyễn Thế Chinh và cộng sự (2003). Giáo trình Kinh tế và Quản 

lý môi trường. Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Robert S. Pindyck và Daniel L. Rubinfeld (2014). Kinh tế học vi 

mô. Tái bản lần thứ 8. Nhà xuất bản Prentice-Hall. Bản 

quyền tiếng Việt 2015 phát hành tại Nhà sách Lộc. 

Chương 2, 4, 8, 18. 

OECD (1999). Economic Instrument for Pollution Control and 

Natural Resources Management in OECD Countries: A 

Survey. 

 


