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1. Thông tin tổng quát 

- Tên học phần: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 

- Tên tiếng Anh: Graph Theory 

- Mã học phần: TO112 

- Học kỳ:  

- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

Cơ bản                                        Cơ sở ngành                                

Chuyên ngành                         Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp          

- Số tín chỉ: 3 (3 + 0) 

+ Số tiết lý thuyết: 45 

+ Số tiết thực hành:0 

+ Project: 0 

+ Tự học:  

Đọc tài liệu: 100 

Làm bài tập: 200 

Thực hiện project: 0 

Hoạt động khác (nếu có): 0  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trƣớc: Không 

  



2. Mô tả học phần 

Học phần gồm 5 chƣơng nhằm trình bày những kiến thức tổng quan về Lý thuyết đồ 

thị và những ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong thực tế. 

3. Mục tiêu 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Các phạm vi cơ bản của lý 

thuyết đồ thị: Đƣờng đi và chu trình Euler, đƣờng đi và chu trình Hamilton, đồ thị phẳng 

và bài toán tô màu bản đồ, cây và cây bao trùm, bài toán đƣờng đi ngắn nhất. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tƣ duy biện luận, hệ thống để giải 

quyết các bài toán thông qua các bài tập làm ở nhà, và các kỹ năng mềm nhƣ: giao tiếp và 

làm việc nhóm. 

4. Nguồn học liệu  

Tài liệu bắt buộc: 

[1]  Nguyễn Tuấn Anh (ch. b.), Nguyễn Trƣờng Xuân, Nguyễn Văn Ngọc,.., Lý thuyết đồ 

thị và ứng dụng , NXB GD, 2012 ; Số định danh: 511.5 NG527. 

[2]  Vũ Đình Hòa, Giáo trình lý thuyết đồ thị, NXB ĐHSP, 2007 ; Số định danh: 511 

V500. 

[3] Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành,        i     (Phần 2), NXB ĐHQG Hà Nội, 

2009 

Tài liệu không bắt buộc: 

[4] Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học / Kenneth H. Rosen; Bùi Xuân Toại (dịch 5. - 

H. : Lao động, 2010 

Tài nguyên khác: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần  

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau: 

N : Không đóng góp/không liên quan 

S : Có đóng góp/liên quan nhƣng không nhiều 

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 

Mã 

HP 

Tên 

HP 
Mức độ đóng góp 

 LTĐT 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 

H H S S S S N N N S 

 



Chi tiết chuẩn đầu ra đƣợc mô tả trong bảng sau 

Chuẩn đầu ra học phần 

CĐR của 

CTĐT 

(SubELOx)  

Kiến 

thức 

CELO1 
Trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản và chuyên 

sâu về Lý thuyết đồ thị ứng dụng trong bài toán 

thực tế. 

ELO1 

CELO2 
Giải quyết các bài tập về Lý thuyết đồ thị trong 

chƣơng trình học. 

ELO2, 

ELO3 

Kỹ 

năng 
CELO3 

Biết cách thiết lập và giải các bài toán trong thực tế 

liên quan đến học phần. 

ELO4, 

ELO5, 

ELO6 

Thái 

độ 
CELO4 

-Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các 

buổi học 

- Nhận thức đƣợc sự cần thiết của môn học trong 

chuyên ngành học.  

ELO10 

6. Chỉ báo thực hiện chuẩn đầu ra 

Chuẩn 

đầu ra 

(CELOx) 

Chỉ báo 

thực hiện 
Mô tả chỉ báo thực hiện 

CELO1 

CELO1.1 Trình bày đƣợc các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị nhƣ: 

Đƣờng đi, chu trình, các loại đồ thị. 

CELO1.2 Trình bày đƣợc các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng. 

CELO1.3 Trình bày đƣợc các kiến thức về Đồ thị Euler và Đồ thị 

Hamilton. 

CELO1.4 Trình bày đƣợc các bài toán tìm đƣờng đi ngắn nhất 

CELO1.5 Trình bày đƣợc các kiến thức về cây và cây khung của đồ thị. 

CELO2 

CELO2.1 Giải quyết đƣợc các bài toán tìm đƣờng đi và chu trình Euler. 

CELO2.2 Giải quyết đƣợc các bài toán tìm đƣờng đi và chu trình Hamilton. 

CELO2.3 Giải quyết đƣợc các bài toán tìm đƣờng đi ngắn nhất bằng thuật 

toán Dijkstra 

 CELO2.4 Giải quyết đƣợc các bài toán tìm cây khung của đồ thị bằng 

thuật toán Kruskal và thuật toán Prim 

CELO3 

CELO3.1 Biết sử dụng thành thạo các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và 

ứng dụng. 

CELO3.2 Thiết lập và giải đƣợc bài toán về đồ thị từ những vấn đề thực tế. 

CELO4 

CELO4.1 Thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực trong các buổi học 

CELO4.2 Nhận thức đƣợc sự cần thiết của Toán rời rạc trong chuyên 

ngành học.  

 



 



7. Đánh giá học phần 

Hình thức KT Nội dung Thời điểm Chỉ báo thực hiện Tỉ lệ (%) 

A. Đánh giá quá trình 50% 

A1. Đánh giá thái độ học tập  

Tham dự lớp 
 

Toàn bộ quá 

trình học 
 10% 

Làm bài tập 
 

Toàn bộ quá 

trình học 
 10% 

A2. Kiểm tra  

Kiểm tra 

Chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3 
Sau khi học 

xong chƣơng 3 

CELO1.2, CELO1.3 

CELO2.1, CELO2.2, 

CELO3.1 

 

30% 

B. Kiểm tra KTHP 50% 

Tự luận, 90 phút 

Toàn bộ nội dung học phần 
Theo lịch của 

PĐT 

CELO2.1, CELO2.2, 

CELO2.3, CELO2.4, 

CELO3.1, CELO3.2 

 

 

8. Nội dung chi tiết học phần  

8.1 Lý thuyết (3 tiết/buổi) 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

1  

Chƣơng 1: Các khái niệm cơ bản của lý 

thuyết đồ thị 

 

1.1  Giới thiệu tổng quan về lý thuyết đồ 

thị 

1.2  Định nghĩa, ví dụ 

1.3  Đƣờng đi, chu trình, tính liên thông 

của đồ thị. 

 

Hoạt động dạy:  

       Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm, làm bài tập nhóm tại lớp 

CELO1.1, CELO4.1 

[1] (tr.3-12/ch.1)   

 

[1] (tr.13-19/ch.2)   
Hoạt động tự học:  

- Xem lại bài đã học. 

- Làm bài tập về nhà. 

- Đọc phần 4 chƣơng 1 và phần 1 

chƣơng 2. 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: Kiểm tra bài 

tập đã làm 

2  

1.4  Một số dạng đồ thị đặc biệt. 

 

Chƣơng 2: Các thuật toán tìm kiếm trên 

đồ thị và ứng dụng  

 

Hoạt động dạy:  

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề 

CELO1.1, CELO1.2, 

CELO4.1 

[1] (tr.13-19/ch.2)   

 

 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

2.1 Giới thiệu tổng quan 

 
Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà. 

- Đọc phần 2 Chƣơng 2. 

[1] (tr.19-25/ch.2)   

 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: Kiểm tra bài 

tập đã làm 

3  2.2  Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị 

Hoạt động dạy:  

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề, làm 

bài tập tại lớp. 

CELO1.2,  CELO3.1, 

CELO3.2, CELO4.1 

[1] (tr.19-25/ch.2)   

 

 

[1] (tr.25-39/ch.2)   

 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà. 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

Đọc phần 3 chƣơng 2. 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: Kiểm tra bài 

tập đã làm. 

4  2.3  Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị 

 

Hoạt động dạy:  

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề, làm 

bài tập tại lớp. 

CELO1.2, CELO3.1, 

CELO3.2, CELO4.1 

[1] (tr.25-39/ch.2)   

 

 

 

[1] (tr.40-49/ch.2)   

 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 4 chƣơng 2 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: Kiểm tra bài 

tập đã làm 

5  
2.4  Tìm đƣờng đi và kiểm tra tính liên 

thông 

Hoạt động dạy:  

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề, làm 

bài tập tại lớp. 

CELO1.4, CELO3.1, 

CELO3.2, CELO4.1 
[1] (tr.40-49/ch.2)   

 

 

 

[1] (tr.50-63/ch.3)   

 

 

 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc trƣớc phần 1, 2 chƣơng 3. 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: chấm bài tập. 

6  

Chƣơng 3. Đồ thị Euler và Đồ thị 

Hamilton 

 

3.1  Các định nghĩa 

Hoạt động dạy:  

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề, làm 

CELO1.3, CELO2.1, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO4.1 

[1] (tr.50-63/ch.3)   

 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

3.2  Tìm đƣờng đi và chu trình Euler. bài tập tại lớp.  

[1] (tr.64-70/ch.3)   

 Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 3 chƣơng 3. 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: chấm bài tập. 

7  

3.2  Tìm đƣờng đi và chu trình Euler. (tiếp) 

3.3  Tìm đƣờng đi và chu trình Hamilton. 

 

Hoạt động dạy:  

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề, làm 

bài tập tại lớp. 

CELO1.3, CELO2.2, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO4.1 

[1] (tr.64-70/ch.3)   

 Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà. 

- Ôn tập. 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: chấm bài tập. 

8  

3.3  Tìm đƣờng đi và chu trình 

Hamilton.(tiếp) 

 

Kiểm tra 

 

Hoạt động dạy:  

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề, làm 

bài tập tại lớp. 

 

CELO1.3, CELO2.2, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO4.1 

[1] (tr.3-80)   

 

 

[1] (tr.81-92/ch.4)   

 
Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 1,2 chƣơng 4. 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

- Đánh giá tự học: chấm bài tập. 

9 
Chƣơng 4. Bài toán tìm đƣờng đi ngắn 

nhất 

Hoạt động dạy:  
CELO1.4, CELO3.1, [1] (tr.81-92/ch.4)   



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

 

4.1  Các khái niệm mở đầu 

4.2  Đƣờng đi ngắn nhất xuất phát từ một 

đỉnh 

 

 Thuyết giảng, thảo luận 

nhóm và giải quyết vấn đề, làm 

bài tập tại lớp. 

CELO3.2, CELO4.1  

 

[1] (tr.83-99/ch.4)   

 Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 3 chƣơng 4 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

Đánh giá tự học: chấm bài tập 

 

10 

4.3  Thuật toán Dijkstra 

 

Hoạt động dạy:  

Thảo luận nhóm và giải quyết vấn 

đề, làm bài tập tại lớp.  CELO1.4, CELO2.3, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO4.1 

[1] (tr.83-99/ch.4)   

 
Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 4 chƣơng 4 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

Đánh giá tự học: chấm bài tập 

11 4.4  Đƣờng đi trong đồ thị không có chu 

trình 

Hoạt động dạy:  

Thuyết giảng, thảo luận nhóm và 

làm bài tập tại lớp. 

CELO1.4, CELO3.1 

CELO3.2, CELO4.1 

[1] (tr.100-105/ch.4)   

 

 

[1] (tr.105-121/ch.5)   

 

 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 1,2 chƣơng 5 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

Đánh giá tự học: chấm bài tập 

12 

Chƣơng 5.  Cây và cây khung của đồ thị 

 

5.1  Cây và tích chất của cây 

5.2  Một số phƣơng pháp duyệt cây 

Hoạt động dạy:  

Thuyết giảng, thảo luận nhóm và 

làm bài tập tại lớp. 

CELO1.5, CELO2.4, 

CELO3.1, CELO3.2, 

[1] (tr.105-121/ch.5)   

 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

 Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 3,4 chƣơng 5 

CELO4.1  

[1] (tr.122-139/ch.5)   

 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

Đánh giá tự học: chấm bài tập 

13 

5.3  Cây khung của đồ thị 

5.4  Thuật toán tìm cây khung của đồ thị 

 

Hoạt động dạy:  

Thuyết giảng, thảo luận nhóm và 

làm bài tập tại lớp. 

CELO1.5, CELO2.4, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO4.1 

[1] (tr.122-139/ch.5)   

 

 

[1] (tr.140-157/ch.5)   

 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Đọc phần 5,6 chƣơng 5 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

Đánh giá tự học: chấm bài tập 
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5.5  Thuật toán Kruskal 

5.6  Thuật toán Prim 

Hoạt động dạy:  

Thuyết giảng, thảo luận nhóm và 

làm bài tập tại lớp. 

CELO1.5, CELO2.4, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO4.1 

[1] (tr.140-157/ch.5)   

 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà 

- Ôn tập. 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

Đánh giá tự học: chấm bài tập 

15 Ôn tập 

Hoạt động dạy:  

Thảo luận nhóm và làm bài tập tại 

lớp. 

CELO2.1, CELO2.2, 

CELO2.3, CELO2.4, 

CELO3.1, CELO3.2, 

CELO4.1, CELO4.2 

[1].[2] 

Hoạt động tự học:  

- Đọc lại tài liệu để củng cố. 

- Làm bài tập về nhà. 



Buổi Nội dung Hoạt động dạy, học và đánh giá Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

Hoạt động đánh giá: 

- Đánh giá trên lớp: cho /nhận 

phản hồi các vấn đề thảo luận, bài 

thuyết trình. 

Đánh giá tự học: chấm bài tập 

8.2 Thực hành 

Buổi Nội dung Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo 

    

    

    

    

    

    

 



9. Quy định của học phần  

- Sinh viên dự lớp đầy đủ, nếu vắng quá 20% số buổi (>3 buổi) sẽ không đƣợc dự thi. 

- Làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của GV. 

- Sinh viên vắng vào buổi kiểm tra/ thuyết trình không có lý do sẽ nhận 0 điểm. 

10. Phiên bản chỉnh sửa  

Lần 1, ngày 27/09/2019 

11. Phụ trách học phần 

- Khoa/Bộ môn: Khoa học Tự nhiên/Toán học 

- Địa chỉ và email liên hệ: khoakhtn@tdmu.edu.vn 

- Điện thoại:   0274.3844028    

 

Bì h Dươ g,  gày     tháng       ăm 2019 

TRƢỞNG KHOA    GIÁM ĐỐC CHƢƠNG TRÌNH     GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

  



PHỤ LỤC 

1. Rubric câu hỏi tự luận – kiểm tra cuối kỳ (50%) - thang điểm 10 

STT Chỉ báo thực hiện Câu hỏi tự luận Tiêu chí đánh giá Thang 

điểm 

1 Lý thuyết Một số câu lý thuyết về đồ thị Sinh viên làm đúng. 
2đ 

2 Chu trình, đƣờng đi 

Euler/Hamilton 

Cho đồ thị, yêu cầu sinh viên chỉ ra chu 

trình hoặc đƣờng đi Euler/Hamilton 

Sinh viên làm đúng. 2đ 

3 Thuật toán 

Kruskal/Prim 

Cho đồ thị, yêu cầu sinh viên nêu thuật 

toán và áp dụng tìm cây bao trùm nhỏ 

nhất 

Sinh viên làm đúng. 3 đ 

4 Thuật toán Kijkstra Cho đồ thị, yêu cầu sinh viên nêu thuật 

toán và áp dụng tìm đƣờng đi ngắn nhất 

Sinh viên làm đúng. 3 đ 

Tổng 10 đ 

2. Rubric bài  kiểm tra giữa học phần - thang điểm 10 

STT Chỉ báo thực hiện Tiêu chí đánh giá Thang điểm 

1 Lý thuyết Làm đúng bài toán. 3 đ 



2 Các thuật toán tìm kiếm Làm đúng bài toán. 3 đ 

3 Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton Làm đúng bài toán. 4 đ 

Tổng 10 đ 

 


