
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: THỰC TẾ NGOÀI TRƯỜNG ĐỊA LÝ (Field Trip-Geography) 

- Mã số học phần: SG326 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 90 tiết thực tế và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Địa lí 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Học xong học phần này, sinh viên có được: 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Kiến thức thực tế về địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội để để 

giải thích được các hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội đang 

diễn ra ngoài thực tế. 

2.1.3a; 

 

 

4.2 

Kỹ năng tìm kiếm, xử lý và chọn lọc các thông tin địa lý đại 

cương và Việt Nam phù hợp cho công tác học tập, nghiên cứu 

ngoài thực địa 

2.2.1a 

 

4.3 
   Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp , làm việc nhóm và giải quyết 

vấn đề hiệu quả trong suốt hành trình học tập thực tế 
2.2.2b 

 4.4 

- Ý thức kỉ luật;  

- Cầu thị, hợp tác và giúp đỡ bạn bè trong suốt hành trình học 

tập thực tế 

2.3a; 

 

2.3b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

Kiến thức   

CO1 

Vận dụng được kiến thức địa lí tự nhiên và kinh tế - xã 

hội để giải thích các sự vật, hiện tượng đang diễn ra tại 

những địa bàn cụ thể. 

4.1 2.1.3a 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

Kỹ năng   

CO2 

Tìm kiếm và chọn lọc được các thông tin phù hợp để 

thiết kế bài thuyết trình theo chủ đề địa lý tự nhiên và 

địa lý kinh tế - xã hội. 

4.2 2.2.1a  

CO3 

Thu thập tư liệu, hình ảnh, vật mẫu… từ thực tế phục vụ 

cho việc hoàn thành bài thu hoạch và giảng dạy địa lí 

phổ thông. 

4.2 2.2.1a 

CO4 

Tạo lập nhóm, xác định được và đánh giá được mức độ 

hoàn thành công việc được giao của bản thân và của 

từng thành viên trong nhóm thực tế. 

 4.2 2.2.1c 

Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Tuân thủ giờ giấc, lịch trình và thực hiện đầy đủ các yêu 

cầu của chuyến thực địa. 
4.3 2.3a 

CO6 

Luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến bạn bè; chủ động tham 

gia các hoạt động ngoài thực địa và đóng góp hiệu quả 

cho nhóm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao. 

4.3 2.3b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Học phần "Thực tế ngoài trường Địa lý" trang bị cho sinh viên những kiến thức thực 

tế về các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội tại các địa bàn, các vùng lãnh thổ 

đi qua. Qua đó giúp sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã học, vận dụng kiến thức 

lý thuyết đó vào thực tế, thu thập thông tin tư liệu phục vụ cho quá trình học tập, nghiên 

cứu và giảng dạy về sau. Bên cạnh đó học phần còn trang bị cho sinh viên các kỹ năng 

làm việc nhóm ngoài thực tế, kỹ năng thu thập mẫu vật, kỹ năng sử dụng các thiết bị 

phục vụ học tập thực tế. Đồng thời học phần cũng góp phần giáo dục ý thức cộng đồng, 

tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

Chương 1. Trải nghiệm các chủ đề địa lý tự nhiên 0 
CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6 
1.1. Các chủ đề địa lý tự nhiên đại cương  

1.2. Các chủ đề về địa lý tự nhiên Việt Nam  

Chương 2 Trải nghiệm các chủ đề địa lý kinh tế - 

xã hội 

0 CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6 

2.1. Các chủ đề về địa lý kinh tế - xã hội đại 

cương 

 



 

 Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

2.2. Các chủ đề về địa lý kinh tế - xã hội Việt 

Nam 

 

 

7.2. Thực tế 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Bài 1. Phân tích, so sánh các điều kiện tự nhiên 30 

CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6 

1.1. Phân tích, so sánh điều kiện địa chất tại địa 

bàn thực tế* 

 

1.2. Phân tích, so sánh điều kiện địa hình địa 

bàn thực tế 

 

1.3. Phân tích, so sánh điều kiện khí hậu địa 

bàn thực tế 

 

1.4. Phân tích, so sánh điều kiện thủy văn địa 

bàn thực tế 

 

1.5. Phân tích, so sánh điều kiện thổ nhưỡng 

địa bàn thực tế 

 

1.6 Phân tích, so sánh điều kiện sinh vật địa 

bàn thực tế 

 

Bài 2. Phân tích, so sánh điều kiện kinh tế - xã 

hội 

30 

CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6 

2.1. Phân tích so sánh điều kiện kinh tế địa bàn 

thực tế 

 

2.2. Phân tích so sánh điều kiện xã hội địa bàn 

thực tế 

 

Bài 3. 
Kỹ năng sử dụng thiết bị học tập, thu 

mẫu, viết báo cáo 

30 

CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO5, CO6 
3.1. Kỹ năng sử dụng thiết bị học tập  

3.2. Kỹ năng thu thập mẫu vật  

 Kỹ năng viết và trình bày báo cáo  

* Ghi chú:  

SV sẽ chọn một trong 2 địa bàn nghiên cứu (việc lựa chọn sẽ được thống nhất trong 

học kì SV đăng kí học phần này): 

- Xuyên Việt: Cần Thơ - TP.HCM - Quảng Nam - Đà Nẵng - TT. Huế - Quảng Trị - 

Quảng Bình - Nghệ An - Thanh Hóa - Quảng Ninh – Lạng Sơn - Phú Thọ - Lào Cai 

– Hà Nội – Ninh Bình – Hà Tĩnh – Khánh Hòa – Bình Thuận – Cần Thơ (xem phụ 

lục danh sách các điểm thực tế). 

- Đồng bằng sông Cửu Long: Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (xem phụ lục danh 

sách các điểm thực tế). 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình 

- PP làm việc nhóm 

- PP dạy học trải nghiệm 

- PP tham quan 



 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ 100% số tiết học lý thuyết. 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực địa. 

- Thực hiện đầy đủ các bài thu hoạch. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Chuyên cần Có mặt đầy đủ/ tổng số buổi 20% CO5, CO6 

2 Hoạt động thực địa Thực hành đầy đủ các kỹ năng phân 

tích, so sánh và học tập khám phá 

thực địa. 

30% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6 

3 Báo cáo thu hoạch Hoàn thành theo mẫu giáo viên phụ 

trách đoàn thực tế quy định. 

50% CO1, CO2, 

CO3 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

 

11. Tài liệu giảng dạy:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Atlat địa lý việt nam : Dùng trong nhà trường phổ thông / . 

- Hà Nội : Giáo dục, 2008- 915.97/ B400 

MOL.050321 

MOL.050320 

[2] Địa lý tự nhiên việt nam / Vũ Tự Lập. - H. : ĐHSP, 2003 -

915.97/ L123 

MOL.027672 

MON.011050 

[3] Địa lý tự nhiên việt nam: Phần khái quát / Đặng Duy Lợi, 

Nguyễn Thục Nhu. - Hà Nội : Giáo Dục, 1999 - 915.97/ 

L462 

SP.017433 

[4] Thiên nhiên Việt Nam / Lê Bá Thảo. - Hà Nội : Giáo dục, 

2004- 333.709597/ Th108 

SP.010886 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

PHỤ LỤC 

1. Địa bàn và nội dung thực tế xuyên Việt 

 

Địa bàn 
Điểm tham quan, 

thực tập 
Nội dung tham quan, thực tập 

Cần Thơ-Qui 

Nhơn 

Bãi biển Đại Lãnh, 

đèo Cả, cảng Vũng 

Rô, mộ Hàn Mạc 

Tử 

- Tìm hiểu và đánh giá một số điều kiện tự 

nhiên đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. 

- Tìm hiểu về văn hóa tại Mộ Hàn Mạc Tử 

trên đồi Thi Nhân và ngắm bãi tắm Hoàng 

Hậu. 

Qui Nhơn-Hội 

An-Đà Nẵng 

Tháp Cánh Tiên, 

kinh thành Đồ 

Bàn, bãi biển Sa 

Huỳnh, kinh đô 

Trà Kiệu, phố Cổ 

Hội An, cầu quay 

sông Hàn, cầu 

Rồng. 

- Tham quan tháp Cánh Tiên và kinh thành 

Đồ Bàn của vương quốc Chăm Pa. 

- Tìm hiểu địa hình, địa mạo bờ biển tại bãi 

biển Sa Huỳnh. 

- Tìm hiểu địa điểm hành hương của người 

Chăm và kinh đô Trà Kiệu xưa. 

- Tìm hiểu về văn hóa và kiến trúc tại phố 

Cổ Hội An. 

- Tham quan và tìm hiểu về kinh tế-xã hội 

Đà Nẵng và một số công trình biểu tượng 

như cầu quay sông Hàn, cầu Rồng,… 

Đà Nẵng-Quảng 

Bình 

Chùa Tam Thai, 

Vọng Hải Đài, 

động Huyền 

Không, chùa Linh 

Ứng, làng trạm 

khắc đá mỹ nghệ ở 

Đà Nẵng, đèo Hải 

Vân, bãi biển Lăng 

Cô, đại lộ Kinh 

Hoàng, thành cổ 

Quảng Trị, chợ 

Đông Hà, Dốc 

Miếu, cầu Hiền 

Lương, tượng Mẹ 

Suốt, Quảng Bình 

Quan. 

- Tìm hiểu địa hình, địa chất và sinh cảnh tại 

Ngũ Hành Sơn và tham quan chùa Tam Thai 

– Vọng Hải Đài – Động Huyền Không – 

Vọng Hải Đài – Chùa Linh ứng,… 

- Tìm hiểu làng trạm khắc đá mỹ nghệ. 

- Tìm hiểu và đánh một số vấn đề về tự nhiên 

tại Thiên hạ đệ nhất Hùng Quan (đèo Hải 

Vân), ranh giới khí hậu của hai miền và 

ngắm bãi biển Lăng Cô. 

- Tìm hiểu về đại lộ Kinh Hoàng; tìm hiểu 

về lịch sử và dâng hương tại Thành Cổ 

Quảng Trị. 

- Tìm hiểu và đánh giá hoạt động thương mại 

tại chợ Đông Hà. 

- Tìm hiểu về Dốc Miếu và ngắm cầu Hiền 

Lương – sông Bến Hải (vĩ tuyến 17 trước 

năm 1975). 

- Tìm hiểu về lịch sử và văn hóa thông qua 

việc tham quan tượng Mẹ Suốt và Quảng 

Bình Quan. 



 

Địa bàn 
Điểm tham quan, 

thực tập 
Nội dung tham quan, thực tập 

Quảng Bình-

Phong Nha-Vinh 

Phong Nha, đèo 

Đá Đẻo, di tích 

Ngã 3 Đồng Lộc, 

quảng trường Hồ 

Chí Minh. 

- Tìm hiểu về địa hình, địa mạo và sinh cảnh 

tại Phong Nha (sông Son, Động Bi Ký, Hang 

Tiên, Hang Cung Đình,...). 

- Tham quan đèo Đá Đẻo và di tích Ngã 3 

Đồng Lộc, dâng hương tại mộ phần 10 cô 

gái thanh niên xung phong. 

- Tham quan Quảng trường Hồ Chí Minh–

nơi đặt tượng đài Bác lớn nhất Việt Nam. 

Vinh-Làng Sen-

Hạ Long 

Làng Hoàng Trù, 

làng Sen, đền 

Cuông, kênh nhà 

Lê, sông Mã, núi 

Ngọc. 

- Tham quan Làng Hoàng Trù (Quê Ngoại 

Bác)-Làng Sen (Quê Nội Bác). 

- Tìm hiểu về đền Cuông (trên núi Mộ Dạ)–

nơi thờ Thục Phán An Dương Vương và 

Kênh Nhà Lê (công trình dẫn thủy nhập điền 

của nhà Tiền Lê). 

- Tìm hiểu về thủy văn sông Mã và địa hình, 

địa mạo của núi Ngọc – Hàm Rồng. 

-  Tìm hiểu khái quát về tự nhiên và kinh tế-

xã hội của Nam Định – Thái Bình – Hải 

Phòng. 

Hạ Long-Lạng 

Sơn 

Vịnh Hạ Long, 

làng gốm Đông 

Triều, cánh cung 

Đồng Triều, Yên 

Tử, ải Chi Lăng, 

núi Mặt Quỷ, chợ 

Kỳ Lừa. 

- Học tập về địa hình, địa mao và sinh cảnh 

tại quần thể thắng cảnh vịnh Hạ Long gồm. 

- Tham quan làng gốm Đông Triều và tìm 

hiểu về đặc điểm và tác động của cánh cung 

Đồng Triều đối với tự nhiên và kinh tế-xã 

hội. 

- Tìm hiểu về đất thiêng Yên Tử. 

- Tìm hiểu về lịch sử tại Ải Chi Lăng và tham 

quan núi Mặt Quỷ. 

- Tìm hiểu về hoạt động thương mại và văn 

hóa tại chợ đêm Kỳ Lừa. 

Lạng Sơn-Việt 

Trì 

Km 0, cửa khẩu 

Hữu Nghị, động 

Tam Thanh, tượng 

nàng Tô Thị, thành 

nhà Mạc, chợ 

Đông Kinh, sông 

Cầu. 

- Tham quan Km 0 và tìm hiểu kinh tế cửa 

khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị (đường biên 

giơi Việt Nam–Trung Quốc). 

- Tìm hiểu về văn hóa, lịch sử tại các điểm: 

động Tam Thanh, tượng nàng Tô Thị và di 

tích thành nhà Mạc. 

- Tìm hiểu hoạt động thương mại tại chợ 

Đông Kinh – Lạng Sơn. 

- Tìm hiểu về sông Cầu. 

Đền Hùng-Sapa 

Đền Hùng, đường 

cao tốc Hà Nội-

Lào Cai, cửa khẩu 

- Tìm hiểu lịch sử và văn hóa tại khu di tích 

lịch sử Đền Hùng. 



 

Địa bàn 
Điểm tham quan, 

thực tập 
Nội dung tham quan, thực tập 

Hà Khẩu, chợ Cốc 

Lếu, Sapa, thác 

Bạc, núi 

Phangxipăng. 

- Tìm hiểu về hoạt động giao thông vận tải 

tại tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam 

(Hà Nội–Lào Cai). 

- Tìm hiểu kinh tế cửa khẩu tại cửa khẩu Hà 

Khẩu. 

- Tìm hiểu hoạt động thương mại tại chợ Cốc 

Lếu. 

- Tham quan Sapa, tìm hiểu mô hình canh 

tác ruộng bậc thang của dân tộc Mông và 

Dao. 

- Tìm hiểu địa hình, địa mạo và khí hậu tại 

thác Bạc và núi Phanxibăng. 

- Tìm hiểu hoạt động thương mại, du lịch tại 

Sapa về đêm. 

Đền Hùng-Sapa 
Hàm Rồng, Sapa, 

Phanxipăng. 

- Học tập về địa hình, đại mạo và sinh cảnh 

tại núi Hàm Rồng. 

- Tìm hiểu về văn hóa dân tộc với chương 

trình ca múa nhạc dân tộc của cư dân vùng 

cao. 

- Tìm hiểu hoạt động thương mại tại chợ 

Sapa, chinh phục đỉnh Phanxibăng bằng cáp 

treo. 

Sapa-Hòa Bình-

Hà Nội 

Thủy điện Hòa 

Bình, quảng 

trường Ba Đình. 

- Học tập về công nghiệp thủy điện tại Nhà 

máy thủy điện Hòa Bình: tổ máy, nhà bảo 

tàng, tượng đài Bác và nhà bia tưởng niệm 

những người đả ngã xuống khi xây dựng nhà 

máy. 

- Tìm hiểu về văn hóa, lịch sử tại Quảng 

trường Ba Đình. 

Hà Nội 

Quảng trường Ba 

Đình, Lăng Bác, 

phủ Chủ Tịch, nhà 

sàn Bác Hồ, chùa 

Một Cột, Hoàng 

Thành Thăng 

Long, văn miếu 

Quốc Tử Giám, 

tháp Bút, cầu Thê 

Húc, chùa Trấn 

Quốc, hồ Tây, hồ 

Trúc Bạch, chợ 

Đồng Xuân. 

- Tìm hiểu lễ Thượng cờ tại Quảng trường 

Ba Đình . 

- Viếng Lăng Bác: xem phim tư liệu những 

giây phút cuối đời của Bác, đặt tràng hoa và 

vào lăng Viếng Bác. 

- Tham quan phủ Chủ Tịch, nhà sàn Bác Hồ 

và chùa Một Cột. 

- Tham quan khu di tích Hoàng Thành 

Thăng Long. 

- Tìm hiểu về văn hóa và lịch sử tại văn miếu 

Quốc Tử Giám. 



 

Địa bàn 
Điểm tham quan, 

thực tập 
Nội dung tham quan, thực tập 

- Tham quan tháp Bút–Đài Nghiên, cầu Thê 

Húc–đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, hồ 

Tây và hồ Trúc Bạch. 

- Tham quan chợ Đồng Xuân và tìm hiểu về 

văn hóa tại 36 phố phuờng Hà Nội. 

Hà Nội-Ninh 

Bình-Vinh 

Cố đô Hoa Lư, 

khu du lịch Tam 

Cốc, bến Văn 

Lâm, động Tam 

Cốc. 

- Tìm hiểu về văn hóa và lịch sử tại Cố đô 

Hoa Lư. 

- Tìm hiểu về ẩm thực tại khu du lịch Tam 

Cốc. 

- Tham quan bến Văn Lâm và tìm hiểu về 

sông Ngô Đồng và động Tam Cốc. 

Vinh-Huế 

Đèo Ngang, 

Hoành Sơn, mộ 

Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, 

sông Gianh, chợ 

Đông Hà, thánh 

địa La Vang, chợ 

Đông Ba. 

- Tìm hiểu địa hình, địa mạo và sinh cảnh tại 

đèo Ngang và dãy Hoành Sơn. 

- Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 

vũng Chùa–đảo Yến. 

- Tìm hiểu về văn hóa và lịch sử tại sông 

Gianh (vĩ tuyến 16 thời Trịnh-Nguyễn phân 

tranh). 

- Tìm hiểu hoạt động thương mại tại chợ 

Đông Hà. 

- Tham quan thánh địa La Vang. 

- Tìm hiểu hoạt động thương mại về đêm tại 

chợ Đông Ba. 

Huế 

Kinh thành Huế, 

chùa Thiên Mụ, 

lăng Khải Định, 

đền thờ cụ Phan 

Bội Châu, đàn 

Nam Giao, sông 

Hương. 

- Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và tôn giáo tại 

kinh thành Huế và chùa Thiên Mụ.  

- Tìm hiểu lịch sử tại lăng Khải Định và đền 

thờ cụ Phan Bội Châu, đàn Nam Giao. 

- Tìm hiểu về âm nhạc dân tộc qua ca Huế 

trên thuyền Rồng, sông Hương và hoạt động 

thả đèn Hoa Đăng. 

Huế-Qui Nhơn 

Hầm đường bộ Hải 

Vân, khu chứng 

tích Sơn Mỹ. 

- Tìm hiểu hầm đường bộ Hải Vân. 

- Học tập về lịch sử tại khu chứng tích Sơn 

Mỹ–nơi diễn ra cuộc thảm sát 504 người dân 

Quảng Ngãi ngày 16/03/1968. 

Qui Nhơ-Nha 

Trang 

Gành Đá Dĩa, hòn 

Chồng, viện Hải 

Dương Học. 

- Học tập về địa mạo tại gành Đá Dĩa. 

- Tìm hiểu về địa hình và địa mạo tại Hòn 

Chồng và ngắm núi Cô Tiên. 

- Tìm hiểu về sinh vật biển tại viện Hải 

Dương Học. 

Nha Trang-Phan 

Thiết 

Tháo Bà Ponagar, 

làng gốm Bàu 

Trúc, bàu Sen. 

- Tìm hiểu về văn hóa Chăm tại Tháp Bà 

Ponagar. 



 

Địa bàn 
Điểm tham quan, 

thực tập 
Nội dung tham quan, thực tập 

- Tìm hiểu về làng nghề gốm Bàu Trúc của 

dân tộc Chăm và tham quan vườn Nho Phan 

Rang. 

- Tìm hiểu về khí hậu kiểu sa mạc hóa tại 

thắng cảnh bàu Sen. 

Phan Thiết-Cần 

Thơ 

Đồi Hồng, trường 

Dục Thanh, bảo 

tàng Hồ Chí Minh. 

- Tìm hiểu địa hình, địa mạo và khí hậu của 

đồi Hồng. 

- Ngắm tháp chàm Poshanu và vết tích Lầu 

Ông Hoàng. 

- Học tập về lịch sử và văn hóa tại trường 

Dục Thanh và phân hiệu bảo tàng Hồ Chí 

Minh tại Phan Thiết. 

- Tìm hiểu về hầm Thủ Thiêm và đôi chút về 

Sài Gòn xưa và nay.  

 

2. Địa bàn thực tế Đồng bằng sông Cửu Long 

 

Địa bàn 
Điểm tham quan, 

thực tập 
Nội dung tham quan, thực tập 

Cần Thơ-An 

Giang - Kiên 

Giang 

Núi Cấm, Chợ 

biên giới, Hà 

Tiên, Châu Lăng 

Xà Tón,  

- Tìm hiểu và đánh giá một số điều kiện tự 

nhiên quen thuộc và địa chất, địa mạo, cảnh 

quan khác biệt ở ĐBSCL (núi, rừng) ở núi 

Cấm. 

- Tìm hiểu về hoạt động buôn bán tại chợ 

biên giới, thưởng thức đặc sản thốt nốt. 

An Giang - Kiên 

Giang 

bãi biển Mũi Nai, 

chợ đêm Hà Tiên, 

Lăng Mạc Cửu, 

Chùa Phù Dung 

- Tìm hiểu và đánh giá địa hình, địa chất và 

cảnh quan khác biệt ở ĐBSCL (biển). 

- Tìm hiểu về hoạt động buôn bán tại chợ 

đêm, thưởng thức hải sản. 

- Tìm hiểu lịch sử khai phá đất Hà Tiên nói 

riêng và ĐBSCL nói chung. 

Kiên Giang – 

Cần Thơ 

Hòn Chồng, Chùa 

Hang, Hòn Phụ 

Tử, Lấn biển 

Rạch Giá, Bến 

Ninh Kiều. 

- Tìm hiểu và đánh giá địa hình, địa chất và 

cảnh quan ở Hòn Chồng, chủa Hang và Hòn 

Phụ Tử. 

- Tìm hiểu hoạt động kinh tế - văn hóa – xã 

hội của một thành phố ven biển. 

- Tìm hiểu về lịch sử và văn hóa thông qua 

việc tham quan lịch sử bến Ninh Kiều. 

 


