
1  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       KHOA LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  
 
 

TÓM TẮT CÁC MÔN HỌC TRONG CTĐT  LUẬT 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Năm áp dụng: 2021 

 
STT MÔN HỌC TÓM TẮT NỘI DUNG 

I. KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN 
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC 
1.  Triết học Mác Lênin - Trang bị cho sinh viên hệ thống những nội dung cơ bản về thế giới quan và 

phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Triết học  Mác - 

Lênin. 

- Bước đầu biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của Triết học  Mác - Lênin vào 

phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. 

 
2.  Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những nhận thức về: Vai trò của Đảng 

cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, kinh nghiệm 

trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời còn 

cung cấp toàn cảnh những đổi mới quan trọng về nhận thức và chính sách của 

Đảng từ năm 1986 trở lại đây qua các kì đại hội đảng.   

Những bài học kinh nghiệm này là cơ sở để người học củng cố lòng yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người học trong xây dựng niềm 

tin về sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.  

 
3.  Chủ nghĩa xã hôị 

khoa học 
Môn học trang bị những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cung 

cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu về sứ mệnh lịch sử 

giai cấp công nhân, những vấn đề mang tính quy luật trong thời kỳ quá độ đi 

lên CNXH, đường lối chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý 

giải và có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường 

mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

 
4.  Kinh tế Chính trị 

Mác - Lênin 
Môn học cung cấp cho người học: 

 Những lý luận cơ bản của kinh tế chính trị học Mác – Lênin, gồm: lý luận sản 

xuất hàng hoá, các quy luật căn bản của thị trường; lý luận giá trị thặng dư của 

C.Mác; lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước. 

 Nội dung cơ bản về vận dụng học thuyết Mác- Lênin trong thời kỳ xây dựng 

CNXH ở Việt Nam: kinh tế thị trường định hướng XHCN; vấn đề sở hữu và 

quan hệ lợi ích; công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri 
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thức, hội nhập quốc tế.  

 
5.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
Môn học trang bị cho người học những tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và 

cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên 

CNXH ở Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh của thời đại; Đảng Cộng sản Việt Nam; về-xây dựng nhà nước của dân, 

do dân, vì dân; đạo đức, nhân văn và văn hoá. 

 
6.  Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô là một nhánh của kinh tế học, môn học này cung cấp cho sinh 

viên những khối kiến thức cơ bản về kinh tế bao gồm: lý thuyết cung – cầu và 
cân bằng cung cầu, lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng, lý thuyết sản xuất 
và chi phí, hành vi của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và 
không hoàn hảo, lý thuyết về thị trường các yếu tố sản xuất. Ngoài việc diễn 
giải bằng lời, môn học còn sử dụng các mô hình và giả định giúp người học 
hiểu rõ hơn cách thức đạt đến trạng thái cân bằng của thị trường, và những 
quyết định phối hợp tiêu dùng, phối hợp đầu vào hay lựa chọn mức sản lượng 
nhằm tối đa hóa lợi ích, tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu hoặc tối 

thiểu hóa chi phí sản xuất. 
Tóm lại, nội dung môn học hướng đến việc phân tích và diễn giải những vấn 

đề kinh tế thuộc phạm vi chi tiết, riêng lẻ, đồng thời trang bị những công cụ hỗ 
trợ đắc lực cho việc học tập và nghiên cứu các sự kiện và hiện tượng kinh tế 
sâu sắc hơn. 
 

7.  Kinh tế vĩ mô Môn học gồm tập trung vào những nội dung cơ bản như nghiên cứu cơ chế vận 
hành và các yếu tố quyết định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và đo lường các chỉ 
tiêu kinh tế vĩ mô, xác định tổng cung, tổng cầu và vai trò, tác động các của 
chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, chính sách ngoại thương và chính sách 

tỷ giá, nghiên cứu, tìm hiểu mối quan hệ giữa các chỉ số kinh tế vĩ mô, tăng 
trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.  
 

8.  Lý luận Nhà nước và 
pháp luật 

Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước 

và pháp luật ở những góc độ chung nhất.   

- Lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu một cách toàn diện những vấn 

đề cơ bản nhất, chung nhất, có tính quy luật về nhà nước và pháp luật nói 

chung, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng. 

- Lý luận nhà nước và pháp luật là hệ thống tri thức về những quy luật phát 

sinh, phát triển đặc thù, những đặc tính chung và những biểu hiện quan trọng 

nhất của nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật xã hội chủ 

nghĩa nói riêng. 

 
9.  Luật doanh nghiệp Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ thể kinh doanh, 

nắm bắt được những nội dung cơ bản về một số vấn đề pháp luật có liên quan 

đến doanh nghiệp. 

 
10.  Quản trị học căn bản Môn học quản trị học bao gồm các kiến thức cơ bản về quá trình tổ chức, phối 
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hợp hoạt động có hiệu quả của nhà quản trị nhằm đạt được mục tiêu chung của 

tổ chức, trong điều kiện biến động của môi trường kinh doanh. Nội dung môn 

học gồm 2 phần. Phần tổng quan trang bị cho người học những kiến thức chung 

về quản trị như: Khái niệm, vai trò của quản trị; sự ra đời và phát triển của các 

học thuyết về quản trị; môi trường quản trị, vai trò của thông tin trong quản 

trị; và việc ra quyết định trong quản trị. Phần nghiên cứu các chức năng của 

quản trị giới thiệu cho người học 4 chức năng chính của nhà quản trị là: chức 

năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, và chức năng kiểm 

tra.  

Ngoài ra, môn học còn giới thiệu đến người học chân dung những nhà quản trị 

đương thời, các kinh nghiệm thực tế liên quan đến vấn đề quản trị ở các công 

ty; và một số ứng dụng của các học thuyết quản trị trong các doanh nghiệp 

trong nước và trên thế giới được lồng ghép trong từng chương. 

 
B. CÁC MÔN TỰ CHỌN 
11.  Tâm lý học Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về những đặc điểm đặc trưng, cơ 

chế nảy sinh, hình thành và biểu hiện cụ thể của các hiện tượng tâm lý cơ bản 
của con người. 
 

12.  Nhập môn giao tiếp Môn học giúp sinh viên nắm vững:  

- Những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp.  
- Vai trò và ý nghĩa của truyền thông giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung 

và trong lĩnh vực công tác xã hội nói riêng.  
- Các kỹ năng trong quá trình truyền thông và giao tiếp để có thể hỗ trợ cá 
nhân, nhóm và cộng đồng trong các hoạt động xã hội. 
 

13.  Nhân học đại cương Là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, nên mục tiêu trang bị cho sinh 
viên những kiến thức để hiểu ngành khoa học nghiên cứu về con người, trên 
các phương diện sinh học, văn hóa, xã hội; hiểu mối liên hệ giữa ngành nhân 
học với các ngành khoa học khác như lịch sử, triết học, tôn giáo, tâm lý học…; 

hiểu về phương pháp, lý thuyết và cách tiếp cận nghiên cứu của ngành nhân 
học.    

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng trong nghiên cứu nghiên cứu nhân học, 
hiểu về cách vạn dụng phương pháp, lý thuyết khi nghiên cứu cứu những vấn 
đề liên quan đến nhân học.  
Sinh viên biết tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các tộc người người ở Việt 
Nam và trên thế giới.  
 

14.  Quan hệ quốc tế Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về quan hệ 
quốc tế như đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các loại hình chủ 
thể quan hệ quốc tế và động lực tham gia quan hệ quốc tế của chúng, các công 
cụ được sử dụng trong quan hệ quốc tế, hệ thống quốc tế, những yếu tố bên 

trong và bên ngoài tác động tới quan hệ quốc tế, các hình thức và tính chất chủ 
yếu của quan hệ quốc tế như xung đột và chiến tranh hay hợp tác và hội nhập,… 

Môn học cũng giới thiệu quá trình hình thành và phát triển môn học, các lý 
thuyết quan hệ quốc tế chủ yếu, những vấn đề lý luận và các quan niệm khác 
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nhau về từng vấn đề trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Qua đó, môn học trang 
bị cơ sở lý luận và những phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế, giúp sinh 
viên có khả năng phân tích các hiện tượng và vấn đề khác nhau trong thực tiễn 
quan hệ quốc tế. 
 

15.  Địa chính trị thế giới Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những lý thuyết 

về Địa chính trị trên thế giới, qua đó phân tích, lý giải và nắm vững các sự kiện 
chính trị, diễn biến chính trị theo các khu vực địa lý từ không gian hẹp của một 
vùng, quốc gia, một khu vực (nhóm quốc gia) đến các châu lục và toàn cầu. 
 

16.  Lịch sử văn minh thế 
giới 

Lịch sử văn minh thế giới bao gồm hệ thống kiến thức về quá trình hình thành, 
phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại: văn minh 
phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa, Ấn Độ, Ả Rập), văn minh 
phương Tây (Hy Lạp, La Mã, Tây Âu) và nền văn minh cận - hiện đại. 
 

17.  Chuyển đổi số và trí 
tuệ nhân tạo 

Môn học này cung cấp những kiến thức lý thuyết và thực tế từ các lĩnh vực 
của Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo. Đây là một môn học giúp các sinh viên 
tiếp cận và xây dựng nền tảng học thuật vững chắc cho việc nghiên cứu về 
chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong tương lai của nền công nghiệp 4.0. Môn 
học cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan cũng những tình huống thực tế 
từ các doanh nghiệp đã và đang áp dụng chuyển đổi số cũng như ứng dụng Trí 
tuệ nhân tạo để giải các bài toán nghiệp vụ chuyên môn trong kinh tế, kinh 
doanh và quản lý, hình thành ý tưởng và lên kế hoạch ứng dụng chuyển đổi 
số, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý. 

 
18.  Logic học Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các quy luật, quy tắc logic 

trong suy nghĩ, tranh luận, trình bày ý kiến; giúp họ phân biệt được suy luận 
đúng hay sai; giúp nhận ra và tránh ngụy biện, biết cách định nghĩa các khái 
niệm và thuật ngữ, biết cách chứng minh hoặc bác bỏ một quan điểm, luận đề. 
 

19.  Kinh tế số Môn học trang bị cho người học những vấn đề lý luận cơ bản, các hình thái và 
đo lường kinh tế số. Thực trạng ứng dụng trong các lĩnh vực nhất định của nền 
kinh tế và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế số.  

Kết thúc môn học, người học cần hiểu và áp dụng những vấn đề cơ bản của 
kinh tế số, như khái niệm, các hình thái, biểu hiện của kinh tế số trong các lĩnh 
vực nhất định. Phân tích, đánh giá kinh tế số thông qua các chỉ tiêu đo lường 
kinh tế. Áp dụng các kiến thức về kinh tế số trong các lĩnh vực nhất định để tự 
trang bị thêm kiến thức, xu hướng và nhận thức thực tiễn.   

 
20.  Xã hội học Nội dung môn học gồm 5 bài, tập trung vào các vấn đề: Lịch sử hình thành và 

phát triển của xã hội học pháp luật với tư cách là một ngành khoa học, đối 

tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của xã hội học pháp luật, bản chất 

xã hội của pháp luật và các vấn đề chuyên sâu về xã hội học pháp luật như: 

pháp luật trong mối liên hệ với các chuẩn mực xã hội, các khía cạnh xã hội của 

hoạt động xãy dựng pháp luật, các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện 

pháp luật, các khía cạnh xã hội của hoạt động áp dụng pháp luật, ... 

 
21.  Văn hoá học Môn học văn hóa học là một môn học nghiên cứu khái quát về văn hóa Việt 
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Nam, thông qua môn học, người học có thể nắm đươc các nội dung: (1) điều 
kiện tự nhiên và xã hội chi phối sự hình thành văn hóa Việt Nam; (2) cơ sở 
hình thành và quá trình định hình bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam; (3) 
đặc trưng bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam; (4) Văn hóa truyền 
thống Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập toàn cầu hóa; (5) 
các vùng văn hóa Việt Nam. 
 

22.  Cơ sở văn hoá Việt 
Nam 

Môn học nhằm cung cấp cho người học ngành khoa học xã hội – nhân văn 
kiến thức nền về văn hóa và văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng dẫn người 

học hướng tiếp cận văn hóa học khi nghiên cứu văn hóa Việt Nam, tạo cơ sở 
để có thể tự tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu hoặc hỗ trợ cho người học nghiên 

cứu chuyên ngành của họ. 
 

23.  Kỹ năng làm việc 
nhóm 

Nắm được các khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò của cá nhân trong nhóm, 

thấy được sự cần thiết của làm việc nhóm. Hiểu bản chất của hình thức làm 
việc theo nhóm, cơ cấu tổ chức nhóm. Tầm quan trọng sự khác biệt trong việc 
tạo thành công của nhóm, nguyên tắc điều chỉnh hoạt động giao tiếp nhóm, các 
mâu thuẫn thường phát sinh trong nhóm và tăng cường động lực làm việc cho 
các thành viên. 
 

24.  Nghiệp vụ hành 
chính văn phòng 

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng định, tổ chức các cuộc 
họp, hội nghị và các chuyến đi công tác; thực hành quản trị thời gian, quản trị 
thông tin, phân loại các loại văn bản, lưu trữ hồ sơ; biết thực hiện các thao tác 
trong tiếp khách và gọi điện thoại.  

 
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 
A. KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA KHỐI NGÀNH 
25.  Luật hiến pháp Việt 

Nam 
- Môn học trang bị cho người học kiến thức lý luận cơ bản về Hiến pháp Việt 

Nam - đạo luật cơ bản của mỗi nhà nước hiện đại. 

- Những quan điểm, nhận thức về quyền con người, quyền công dân và tầm 

quan trọng của việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong điều 

kiện xây dựng chế độ hiến pháp và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam.  

- Các kiến thức cơ bản để có nhận thức đúng về thực hiện quyền lực nhà nước 

và cơ chế pháp lý kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước (bản chất kiểm 

soát quyền lực nhà nước, thực tiễn thực hiện và hoàn thiện việc kiểm soát 

quyền lực nhà nước ở Việt Nam) để nâng cao chất lượng cuộc sống của các 

cá nhân và hiệu quả họat động của các tổ chức trong xã hội.  

 
26.  Luật hành chính Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Luật Hành chính 

và Luật tố tụng hành chính Việt Nam.    

Các kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước như những khái niệm, 

nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý hành chính nhà nước. 

Những vấn đề về thủ tục và quyết định hành chính, vi phạm hành chính, trách 

nhiệm hành chính và những biện pháp cưỡng chế hành chính. 



6  

Những nguyên nhân đã dẫn đến sự hình thành, thay đổi của tài phán hành 

chính, luật tố tụng hành chính. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân 

dân và toàn bộ trình tự, thủ tục để giải quyết một vụ án hành chính. 

 
27.  Lịch sử Nhà nước và 

pháp luật Việt Nam 
- Các kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước 

và Pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc cho đến các giai đoạn phát triển của lịch 

sử. 

- Những quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà nước cũng như của pháp 

luật ở Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của lịch sử. 

Những nguyên nhân đã dẫn đến sự hình thành, thay đổi của những quy định 

về tổ chức và hoạt động của Nhà nước cũng như pháp luật ở Việt Nam qua các 

giai đoạn lịch sử. 

 
28.  Nghĩa vụ ngoài hợp 

đồng 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức lý luận và những quy định của pháp luật về 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.  

 
29.  Những vấn đề chung 

về luật dân sự  
Cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận của luật dân sự và các quy định của pháp 

luật về những vấn đề chung của Luật Dân sự Việt Nam. 

 
30.  Luật tài sản Cung cấp cho sinh viên kiến thức lý luận và những quy định của pháp luật về 

các chế định sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ và quyền thừa kế. Từ những 

kiến thức lý luận và quy định của pháp luật, sinh viên có thể giải quyết những 

tình huống, quan hệ dân sự trong thực tế. 

 
31.  Luật hợp đồng - Lý 

thuyết về Luật hợp 
đồng 

Cung cấp cho người học các kiến thức cần thiết về pháp luật hợp đồng thông 

qua việc phân tích pháp luật của Việt Nam trong, so sánh với pháp luật của các 

nước và đối chiếu với thực tiễn. Trên cơ sở đó trang bị cho người học các kỹ 

năng pháp lý trong việc đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng. 

 
32.  Luật tố tụng dân sự Phần một của môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của tố 

tụng dân sự cho sinh viên như khái niệm tố tụng dân sự, các nguyên tắc cơ bản 

của tố tụng dân sự, vấn đề thẩm quyền xét xử của Tòa án, vấn đề về chứng cứ 

và chứng minh, các biện pháp khẩn cấp tạm thời, thời hạn, thời hiệu trong tố 

tụng, án phí và các chi phí tố tụng. 

- Phần hai của môn học cung cấp kiến thức cho sinh viên về trình tự, thủ tục 

tố tụng theo từng giai đoạn tố tụng từ lúc khởi kiện cho đến lúc thi hành bản 

án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Trong phần học này cũng 

bao gồm cả sự phân biệt giữa thủ tục giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải 

quyết việc dân sự trong tố tụng dân sự. 

 
33.  Luật hình sự Trang bị cho sinh viên hệ thống lý luận cơ bản về Luật hình sự, tội phạm, cấu 
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thành tội phạm; trên cơ sở đó sinh viên có thể tự giải các bài tập với các yêu 

cầu cụ thể được đặt ra trong thực tiễn như: nhận diện tội phạm trong vụ việc 

cụ thể; xác định giai đoạn phạm tội, vai trò đồng phạm trong các vụ án, xác 

định rõ những trường hợp loại trừ TNHS; xác định khung hình phạt, tổng hợp 

hình phạt, xác định giới hạn hình phạt cho phép áp dụng trong các tình huống 

cụ thể, bình luận về phần hình phạt đối với các bản án hình sự đã tuyên. 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp tiếp cận và làm chủ hệ thống kiến thức 

về các nhóm tội phạm để vận dụng một cách có hiệu quả trong hoạt động nghề 

nghiệp; bước đầu xây dựng cho sinh viên những kỹ năng định tội và quyết 

định hình phạt. 

 
34.  Luật môi trường Chương 1 gồm những vấn đề mang tính tổng quan về luật môi trường;  

Chương 2 gồm những vấn đề liên quan đến pháp luật Việt nam về môi trường; 

Chương 3 gồm những vấn đề liên quan đến Luật quốc tế về môi trường 

 
35.  Luật tố tụng hình sự - Hiểu và giải thích được những vấn đề lý luận thuộc về bản chất của tố tụng 

hình sự như: Kiểu tố tụng, mô hình tố tụng và hình thức tố tụng; giai đoạn và 

các nguyên tắc của tố tụng hình sự. 

- Hiểu và giải thích được các vấn đề lý luận của tố tụng hình sự chi phối các 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. 

- Hiểu và vận dụng được các quy đinh của Bộ luật tố tụng khi tham gia giải 

quyết vụ án hình sự cũng như đánh giá đúng việc áp dụng Bộ luật tố tụng của 

cơ quan có thẩm quyền nhằm tham gia làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ 

án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Tham gia tích cực và có hiệu quả vào đấu tranh phòng chống tội phạm 

 
B. KIẾN THỨC NGÀNH CHÍNH 

B.1 KIẾN THỨC CHUNG CỦA NGÀNH CHÍNH 
CÁC MÔN BẮT BUỘC 

36.  Luật sở hữu trí tuệ Những cơ sở lý luận của pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; kiến thức pháp 

lý về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền với giống cây trồng,… 

và các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời nắm bắt được những 

yêu cầu khái quát về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay. 

 
37.  

Luật thương mại 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động thương 

mại và dịchv vụ, nắm bắt được những nội dung cơ bản về một số vấn đề pháp 

luật có liên quan đến thương nhân. 

 
38.  

Luật lao động 

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về những vấn đề:  

- Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động  

- Nội dung của quan hệ lao động  
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- Một số các vấn đề về việc làm và học nghề  

- Các quy định và yêu cầu liên quan đến vấn đề tuyển dụng lao động và giao 

kết hợp đồng  

- Các quy định và nội dung về bảo hiểm xã hội 

- Các vấn đề cơ bản về bổi thường thiệt hại vật chất trong quan hệ lao động, 

phân biệt giữa trách nhiệm bồi thường này và bồi thường thiệt hại trong dân 

sự.  

 
39.  

Các hợp đồng dân sự 
thông dụng 

Môn học bao gồm 4 chương trình bao gồm các nội dung cơ bản liên quan đến 

các loại hợp đồng được sử dụng phổ biến trong đời sống dân sự cũng như trong 

hoạt động thương mại. Các hợp đồng này có thể được quy định trong các văn 

bản pháp luật khác nhau. 

 
40.  

Luật thuế 

- Môn học trang bị kiến thức lý luận cơ bản về thuế, hiểu và nắm bắt đúng các 

khái niện về người nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không 

chịu thuế, căn cứ tính thuế, chế độ miễn giảm… trong từng sắc thuế.  

- Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật 

về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với tất cả các sắc thuế trong hệ thống 

pháp luật thuế Việt nam, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực thuế.  

- Sau khi học xong môn luật thuế, sinh viên sẽ biết vận dụng những kiến thức 

lý luận đã được trang bị để vận dụng vào việc đọc văn bản luật nhằm áp dụng 

các quy định của pháp luật thuế một cách đúng pháp luật.  

- Mục đích của môn luật thuế giúp sinh viên có những kiến thức pháp luật 

trong lĩnh vực thuế để vận dụng vào các công việc thực tế như: Thanh tra thuế, 

thực hiện các công việc của cán bộ Hải quan, cán bộ thuế theo đúng pháp luật, 

tư vấn về kê khai, quản lý thuế, thực hiện các công việc liên quan đến hoạt 

động đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. 

 
41.  Luật đất đai Môn học nghiên cứu, phân tích, đánh giá về các quy phạm pháp luật điều chỉnh 

quan hệ giữa con người với con người đối với việc chiếm hữu, sử dụng và định 

đoạt đất đai sao cho đất được sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, 

đồng thời bảo vệ đất, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội, hài hòa được lợi 

ích của người sử dụng đất và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của cộng đồng. 

 
CÁC MÔN TỰ CHỌN 

42.  Logistics Môn học giúp sinh viên hiểu được nội dung cơ bản về logistics và các hoạt 
động logistics, hiểu rõ các yếu tố xác định chi phí logistics; Có kiến thức tổng 
quát về cách thức tổ chức họat động logistics đang được ứng dụng tại một số 
doanh nghiệp Việt Nam; Hoàn thiện và xây dựng được các phương án tối ưu 
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cho hoạt động logistics cho doanh nghiệp. 

 
43.  Pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu 
dùng 

Nội dung môn học bao gồm những vấn đề chung về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; chế tài 

xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

và phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá 

nhân kinh doanh. 

 
44.  Thanh toán quốc tế Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tỉ giá hối đoái và 

chính sách tỉ giá, các phượng tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh 
toán quốc tế, nghiệp vụ tài trợ ngoại thương và hoạt động bảo lãnh của ngân 
hàng liên quan hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho 
sinh viên những kỹ năng thực hành các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán 
quốc tế: thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, các nghiệp vụ tài trợ trong 
ngoại thương, bảo lãnh ngân hàng liên quan xuất nhập khẩu, bảo hiểm nguồn 
tiền xuất nhập khẩu,… 
 

45.  Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng căn bản trong việc 

sử dụng các phương pháp nghiên cứu và áp dụng pháp luật, đặc biệt là các 

phương pháp phân tích luật. Bên cạnh đó, môn học còn tập trung đưa đến cho 

người học những cơ hội thực hành, đặc biệt là việc tập viết các bản nghiên cứu 

pháp lý. 

 
46.  Nghiên cứu và soạn 

thảo pháp lý 
Nghiên cứu và Soạn thảo Pháp lý là môn học hai tín chỉ được giảng dạy trong 

học kỳ thứ năm. Môn học có cách tiếp cận thực tế, đặt sinh viên vào vị trí của 

một người thực hành luật để giải quyết các vấn đề pháp lý do khách hàng đưa 

ra. Sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để xem xét và đánh giá vấn đề 

pháp lý, tìm kiếm, phân tích và đánh giá các quy phạm pháp luật trong các văn 

bản quy phạm pháp luật và án lệ, tạo lập quy phạm pháp luật từ bản án. Sinh 

viên sẽ học cách áp dụng các quy định của pháp luật cho các lập luận pháp lý 

và thực hiện các phân tích pháp lý. Môn học cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ 

năng viết để truyền đạt hiệu quả các kết quả nghiên cứu và phân tích pháp lý 

đến đối tượng mục tiêu. 

 
B.2 KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU CỦA NGÀNH CHÍNH 

CÁC MÔN BẮT BUỘC 
47.  

Luật quốc tế 

- Nguồn gốc, khái niệm, đặc trưng, cấu trúc, quy phạm và bản chất của luật 

quốc tế; 

- Phân biệt luật quốc tế và luật quốc gia;  

- Mối quan hệ biện chứng giữa luật quốc tế với luật quốc gia; 

- Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; 

- Hệ thống và đặc điểm của nguồn luật quốc tế 

- Những nội dung cơ bản về dân cư, lãnh thổ - biên giới quốc gia;  
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- Những nội dung cơ bản về luật biển quốc tế, luật ngoại giao - lãnh sự  

 
48.  

Luật cạnh tranh 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ thể kinh doanh, 

nắm bắt được những nội dung cơ bản về một số vấn đề pháp luật có liên quan 

đến doanh nghiệp. 

 
49.  

Luật kinh doanh 
quốc tế 

- Khái niệm, hoàn cảnh ra đời và lịch sử phát triển của kinh doanh quốc tế. 

- Những yếu tố trong môi trường quốc tế có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp. 

- Các chiến lược, chính sách và các mặt hoạt động kinh doanh quốc tế giúp 

cho doanh nghiệp có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trong môi trường toàn cầu 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Những vấn đề mà các nhà quản trị làm việc trong môi trường kinh doanh 

quốc tế phải đối mặt hàng ngày và một số kinh nghiệm giải quyết tình huống 

trong kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia. 

 
50.  

Tư pháp quốc tế 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tư pháp quốc tế, 

nắm bắt được những nội dung cơ bản về một số vấn đề pháp luật có liên quan 

đến yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, sinh viên cũng hiểu rõ về địa vị pháp lý 

của các chủ thể tham gia vào các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 

 
51.  

Luật hàng hải 

Môn học gồm 5 chương, cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản sau:  

- Nguồn và phạm vi điều chỉnh của Luật hàng hải Việt Nam 

- Trách nhiệm của tàu biển trong các trường hợp hoa tiêu, lai 

dắt, tổn thất chung, cứu hộ, trách nhiệm của chủ tàu và những 

người khai thác tàu 

- Thủ tục cưỡng chế để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải 

- Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa bằng đường biển, vận tải đa phương thức 

 
52.  Luật thương mại 

quốc tế 
Nội dung môn học trả lời những câu hỏi cho những vấn đề liên quan đến giao 

thương buôn bán trên thế giới giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trong quá khứ 

cũng như hiện tại; quá trình hình thành, tổ chức, nguyên tắc và hoạt động của 

tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization – WTO); cơ chế giải 

quyết tranh chấp, bồi thường đối với các tranh chấp trong lĩnh vực thương mại 

thế giới; và mở rộng kiến thức về các hiệp định bổ trợ thuộc WTO cũng như 

các Hiệp định khu vực mới ký kết của Việt Nam với thế giới.  

 
53.  Luật ngân hàng 

Nội dung môn học bao gồm 7 chương trình bày các nội dung liên quan đến 

hoạt động kinh doanh chứng khoán của các chủ thể có liên quan theo quy 
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định của pháp luật, tập trung chủ yếu vào các nội dung sau: 

₋ Những vấn đề lý luận chung về hoạt động ngân hàng và pháp luật 

ngân hàng; 

₋ Địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín 

dụng; 

₋ Pháp luật điều chỉnh hoạt động hoạt động cấp tín dụng của tổ chức 

tín dụng; 

 
54.  Kỹ năng đàm phán 

và soạn thảo hợp 
đồng  

Môn học “Kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng” được thiết kế thành 2 phần. 

Phần 1 trang bị cho người học các kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng dưới 

góc độ lý thuyết. Phần 2 người học sẽ thực hành việc đàm phán, soạn thảo hợp 

đồng dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

 
CÁC MÔN TỰ CHỌN 

55.  Tập quán thương mại 
quốc tế 

Môn này tập trung cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng 
để sử dụng một số số tập quán, thông lệ phố biến trong giao dịch quốc tế: Tập 
quán dùng cho hợp đồng mua bán quốc tế, tập quán dùng cho phương thức 
thanh toán tín dụng chứng từ, tập quán dùng cho phương thức thanh toán nhờ 
thu, tập quán dùng cho hoạt động bảo lãnh,… 
 

56.  Luật thuế quốc tế Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chính sách thuế của Việt 

Nam đối với các cá nhân và tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các 

quy định về thuế quan và những vấn đề liên quan đến việc đánh thuế trùng, 

chuyển giá. 

 
57.  Pháp luật về phòng 

vệ thương mại 
- Những vấn đề chung về pháp luật phòng vệ thương mại sẽ định hướng cho 

sinh viên nghiên cứu các cơ sở hình thành nên chế định về chống bán phá 

giá, chống trợ cấp và phòng vệ thương mại; 

- Pháp luật về cơ chế xác định căn cứ áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại nghiên cứu khung pháp lý quốc tế và Việt Nam về điều kiện 

áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Trong phần này, phương 

pháp phân tích pháp luật và so sánh luật học sẽ được sử dụng triệt để trong 

quá trình giảng và trao đổi nghiên cứu giữa người học và người giảng bài. 

- Pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ việc về phòng vệ sẽ tập trung nghiên 

cứu những nguyên lý định hình nên các thủ tục phòng vệ thương mại, 

nghiên cứu thủ tục sử lý vụ việc với các bước giải quyết cụ thể cho từng 

vụ việc; 

- Các biện pháp áp dụng và cơ chế rà soát sẽ tập trung nghiên cứu bản chất 

của các biện pháp phòng vệ cũng như cơ chế áp dụng trong pháp luật và 

trong thực tiễn thực thi pháp luật. 
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58.  Trọng tài TMQT 
Môn học giúp cho sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về trình tự, thủ 

tục giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại bằng phương thức 

trọng tài, là một trong những phương thức để giải quyết các bất đồng các cá 

nhân, tổ chức kinh tế trong hoạt động kinh doanh và cũng là phương thức khá 

phổ biến ở các nước. Các kiến thức cơ bản của môn học này liên quan đến các 

vấn đề như pháp luật điều chỉnh trọng tài thương mại, thỏa thuận trọng tài, 

phân định thẩm quyền giữa tòa án và trọng tài  trong việc giải quyết các tranh 

chấp kinh doanh thương mại, trọng tài viên và hội đồng trọng tài, các biện 

pháp khẩn cấp tạm thời, phán quyết trọng tài, tố tụng trọng tài, công nhận và 

cho thi hành tại Việt nam phán quyết trọng tài nước ngoài,v.v...  

 
59.  Pháp luật về các biện 

pháp phi thuế quan 
Môn học mang đến cho người đọc góc nhìn cũng như lý thuyết chuyên ngành 
về Hàng rào Phi thuế quan – một hàng rào thương mại phổ biến nhất trên thế 
giới. Qua đó, sinh viên có đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm để ứng phó với 
Hàng rào Phi thuế quan nói chung và các hàng rào phi thuế quan phổ biến đang 
được sử dụng nhiều đối với các nước đang phát triển đặc biệt là Việt Nam. 

 
60.  Bảo hiểm quốc tế Môn học gồm 5 chương, cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản sau: 

- Xác định rủi ro được bảo hiểm, tổn thất được bảo hiểm và điều 

khoản bảo hiểm ICC (A), (B), (C). 

- Nội dung cơ bản, quyền và nghĩa vụ, và việc thực hiện nghĩa 

vụ của các bên trong Hợp đồng bảo hiểm quốc tế. 

- Cơ chế giải quyết xung đột pháp luật, xung đột thẩm quyền 

trong lĩnh vực bảo hiểm quốc tế 

- Bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường của người bảo hiểm 

và nghĩa vụ liên quan của người được bảo hiểm 

 
61.  Luật biển quốc tế Môn học cung cấp cho người học kiến thức về Luật biển, một trong những 

ngành luật quan trọng nhất của Luật quốc tế. Môn học tập trung nghiên cứu 
các quy định của UNCLOS 1982 và tác động của nó đến các quốc gia trên thế 
giới, qua đó làm rõ cơ chế pháp lý về đường cơ sở, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, 
đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, biển cả và đáy đại dương trong luật biển, và 
phân tích những tranh chấp thực tế đang diễn ra trên biển cũng như phương 
thức giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia liên quan đến quyền đi lại trên 
biển, phân định biển, quyền đánh bắt cá cũng như khai thác dầu khí. 
 

62.  Luật hàng không 
quốc tế 

Luật Hàng không dân dụng quốc tế là một ngành luật độc lập trong hệ thống 
pháp luật quốc tế bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật 
nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể trong việc khai thác, sử dụng 
khoảng không gian, các đường bay, sân bay quốc tế cũng như hoạt động của 
Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Với tư cách là một ngành luật trẻ trong 
hệ thống pháp luật quốc tế, Luật HKDDQT vẫn đang không ngừng được hoàn 
thiện nhằm tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của một trong 
những ngành vận tải quan trọng nhất hiện nay là ngành hàng không. Nhờ có 
các quy định của Luật HKDDQT, ngành hàng không ngày càng được tạo điều 
kiện để phát triển hiện đại, cung cấp các chuyến bay an toàn và có trật tự, đảm 
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bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia quan hệ HKDD. Bên cạnh 
việc nghiên cứu các quy định của Luật HKDD trong pháp luật quốc tế, môn 
học cũng sẽ cung cấp các kiến thức về lĩnh vực này thông qua việc nghiên cứu 
các quy định của pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam, các vụ việc thực 
tế liên quan đến vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ vùng trời, hợp 
đồng vận chuyển hàng không dân dụng và vấn đề đảm bảo an ninh hàng không 
dân dụng hiện nay. 
 

63.  Giải quyết tranh chấp 
thương mại quốc tế 

Môn học cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các phương thức 
giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế. Môn học được chia ra làm 
2 phần. Phần 1 sẽ tập trung vào các tranh chấp về thương mại giữa các quốc 
gia là thành viên của WTO (thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, …) và 
cách thức để giải quyết các tranh chấp đó theo cơ chế của WTO (tranh chấp 
giữa Việt Nam và Mỹ về chống bán phá giá, tranh chấp giữa Mỹ và EU về trợ 
cấp). Phần 2 sẽ tập trung vào các tranh chấp về đầu tư quốc tế, đặc biệt là cơ 
chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư, các câu 
hỏi về liệu nhà đầu tư cá nhân hoặc pháp nhân có thể khởi kiện quốc gia? Liệu 
quốc gia có buộc phải bồi thường cho nhà đầu tư? Cơ quan nào sẽ có thẩm 
quyền giải quyết tranh chấp về đầu tư giữa cá nhân và quốc gia? Sẽ được trả 
lời trong phần này. 
 

C. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC HP CM 
CÁC MÔN BẮT BUỘC 

64.  Kiến tập Sinh viên được tham gia kiến tập để quan sát, làm quen môi trường làm việc 
và viết báo cáo kiến tập 

65.  Thực tập cuối khoá Sinh viên được áp dụng các kiến thức học tập vào thực tiễn tại đơn vị thực 
tập và viết báo cáo thực tập 

CÁC MÔN TỰ CHỌN 
66.  Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên viết khoá luận và bảo vệ trước hội đồng khoá luận tốt nghiệp 
67.  

Chuyên đề 1: Pháp 
luật kinh doanh bảo 
hiểm 

Cơ sở lý luận và hệ thống quy phạm pháp luật thực định về hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể tiếp 

cận và làm chủ các tình huống trong thực tiễn hoạt động bảo hiểm. 

 
68.  

Chuyên đề 2: Pháp 
luật hải quan 

Môn học Pháp luật về hải quan được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho 

người học những kiến thức về thủ tục hải quan và pháp luật hải quan. Đồng 

thời trang bị cho người học những kỹ năng pháp lý cần thiết trong việc phân 

loại hàng hoá và thuế quan 

 
 
 

TRƯỞNG KHOA 
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