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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Khoa Tài chính Ngân hàng 

--------0o0-------- 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

I. Thông tin tổng quát  
1. Tên môn học: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp - Mã môn học:  FINA4349 
2. Tên môn học tiếng Anh: Merger and Acquisition 
3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☐  Giáo dục đại cương ☒ Kiến thức chuyên ngành 

☐ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

☐ Kiến thức ngành ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ 
 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Số tiết tự học 

03 02 01 90 

 

II. Thông tin về môn học 
1. Môn học điều kiện 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết  

 
Tài chính doanh nghiệp 1 

Corporate Finance 1 
FINA1329 

2.  Môn học trước  

 
Phân tích báo cáo tài chính 

Financial Statement Analysis 
FINA2336 

 

2. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học 

Học xong môn học này, sinh viên làm được (đạt được): 
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Mục tiêu môn học CĐR môn học Mô tả CĐR 

CO1 

CLO1.1 
 

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về mua bán và 
sáp nhập doanh nghiệp, phân tích được các trường 
hợp cụ thể trên thực tế đã và đang diễn ra. Từ đó phân 
biệt và xếp loại từng trường hợp. 

CLO1.2 
Ứng dụng được các phương pháp định giá doanh 
nghiệp và các chính sách liên quan đến thâu tóm, mua 
bán và sáp nhập doanh nghiệp (LBO, MBO, v..v) 

CLO1.3 

Đánh giá và đưa ra các quyết định về M&A (sáp nhập 
hay thâu tóm công ty) cũng như tìm các biện pháp 
phòng thủ chống lại sự thâu tóm trong từng vấn đề cụ 
thể. 

Phân biệt được các trường hợp tái cấu trúc doanh 
nghiệp. 

CO2 
CLO2.1 

 

Sinh viên tự học, tự nghiên cứu, áp dụng các kiến 
thức lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế qua các 
bài tập tình huống, rèn luyện tư duy phản biện. 

 CLO2.2 
Sinh viên phải hoàn thiện các kỹ năng thuyết trình, 
tổng hợp số liệu, thông tin và viết báo cáo phân tích, 
giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm. 

CO3 
CLO3.1 

 

Tăng cường tính độc lập, có thái độ chủ động, tích 
cực trong việc chiếm lĩnh kiến thức, ứng dụng lý 
thuyết được học vào xem xét, giải quyết các vấn đề 
thực tế M&A. 

 CLO3.2 
Có trách nhiệm trong làm việc nhóm theo đó các bài 
tập hay báo cáo nhóm phải thể hiện sự đóng góp của 
cá nhân ở những vai trò khác nhau. 

 

3. Đánh giá môn học  

Thành phần đánh giá 

(1) 

Bài đánh giá (A.x.x) 

(2) 

CĐR môn học 

(3) 

Tỷ lệ % 

(4) 

A1. Đánh giá quá trình 
(Kiểm tra thường 

 

A1.1. Bài tập tình huống 

CLO1, CLO2.1, 
CLO2.2, CLO3.2 

20 
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Thành phần đánh giá 

(1) 

Bài đánh giá (A.x.x) 

(2) 

CĐR môn học 

(3) 

Tỷ lệ % 

(4) 

xuyên) A1.1.2 Bài tập nhóm, 
thuyết trình 

Đánh giá và đưa ra các 
quyết định về M&A 
(sáp nhập hay thâu tóm 
công ty) cũng như tìm 
các giải pháp phòng thủ 
chống lại sự thâu tóm 
trong từng bài tập cụ 
thể. 

Thuyết trình, tổng hợp 
số liệu, thông tin và viết 
báo cáo phân tích, giải 
quyết vấn đề, làm việc 
theo nhóm 

Tổng cộng  20 

A2. Đánh giá giữa kỳ  

 

Tự luận 

CLO1,CLO2.1, 
CLO3.1 

Phân biệt và ứng dụng 
được các phương pháp 
định giá doanh nghiệp 
và các chính sách liên 
quan đến thâu tóm, mua 
bán và sáp nhập doanh 
nghiệp 

30 

Tổng cộng  30 

A3. Đánh giá cuối kỳ  
 

Tự luận và trắc nghiệm 

CLO1, CLO2.1, 
CLO3.1 

Vận dụng được các 
kiến thức cơ bản về 
mua bán và sáp nhập 
doanh nghiệp, phân 
tích được các trường 
hợp cụ thể trên thực tế 
đã và đang diễn ra. Từ 

50 
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Thành phần đánh giá 

(1) 

Bài đánh giá (A.x.x) 

(2) 

CĐR môn học 

(3) 

Tỷ lệ % 

(4) 

đó phân biệt và xếp loại 
từng trường hợp. 

Ứng dụng được các 
phương pháp định giá 
doanh nghiệp và các 
chính sách liên quan 
đến thâu tóm, mua bán 
và sáp nhập doanh 
nghiệp (LBO, MBO, 
v..v) 

Đánh giá và đưa ra các 
quyết định về M&A 
(sáp nhập hay thâu tóm 
công ty) cũng như tìm 
các biện pháp phòng 
thủ chống lại sự thâu 
tóm trong từng vấn đề 
cụ thể. 

Tổng cộng  50 

Tổng cộng  100 

 

4. Kế hoạch giảng dạy  
4.1. Kế hoạch giảng dạy lớp học ban ngày: 

Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

1 Chương 1: Tổng 
quan về hoạt động 
sáp nhập và thâu tóm 
doanh nghiệp 

1.1 Khái niệm sáp 
nhập và thâu tóm 

CLO1.1 

Vận dụng 
các lý 
thuyết và 
mô hình cơ 
bản trong 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 

Sinh viên 
vào LMS 
sau buổi học 
để làm bài 
tập. 

Yêu cầu: 

Part 1, chapter 1 

- Chương 14 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

doanh nghiệp 

Định nghĩa sáp nhập 
và thâu tóm DN 

Các hình thức thâu 
tóm DN 

Giới thiệu một số thuật 
ngữ liên quan sử dụng 
trong môn học 

1.2 Lịch sử quá trình 
M&A trên thế giới và 
xu thế M&A hiện nay 
ở Việt Nam 

mua bán và 
sáp nhập 
DN 

LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
1 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
2 tiết 

Liệt kê và 
phân loại 
các trường 
hợp cụ thể 
M&A 

2 

 

Chương 2: Những 
động cơ chiến lược 
ảnh hưởng đến quyết 
định M&A 

2.1 Tìm kiếm tăng 
trưởng (Growth) 

2.2 Tìm kiếm giá trị 
gia tăng/ sự cộng 
hưởng (synergy) 

2.2.1 Cộng hưởng hoạt 
động 

Cộng hưởng tài chính 

2.3 Đa dạng hóa 
(Diversification) 

2.4 Các động cơ khác 

CLO 1.1, 

CLO 1.2 

Vận dụng 
các lý 
thuyết và 
mô hình cơ 
bản trong 
mua bán và 
sáp nhập 
DN 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

+Lập diễn 
đàn LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Sinh viên 
vào LMS 
sau buổi học 
để làm bài 
tập. 

 

Part 1, chapter 1 

Chương 14 

3 Chương 3: Định giá 
(phần 1) 

3.1 Định giá tài sản 

CLO1.2, 

CLO 1.3, 

CLO2.1 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 

Sinh viên 
vào LMS 
sau buổi học 

Chapter 7, 8 

(Real Options) 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

thực và tài sản tài 
chính – Những khái 
niệm cơ bản 

3.2 Xác định chi phí 
vốn – tỉ lệ lợi tức yêu 
cầu (suất chiết khấu) 

         3.2.1 Mô hình 
WACC truyền thống 

         3.2.2 Mở rộng 
một số mô hình tính 
WACC (Miles- Ezzel, 
Hamada, Ruback) 

3. 3 Các mô hình định 
giá 

     3.3.1 Mô hình cổ 
điển (chiết khấu cổ 
tức, chiết khấu dòng 
tiền tự do, vốn hóa thị 
trường) 

     3.3.2 Mở rộng một 
số mô hình định giá 
(mô hình lựa chọn 
thực tế - Real Options; 
Mô hình lựa chọn tăng 
trưởng - Growth 
Options) 

Áp dụng 
các bước 
định giá 
các loại tài 
sản thực và 
tài sản tài 
chính 

luận trong 
buổi học 

+ GV đưa bài 
tập củng cố 
kiến thức 
cuối buổi học  

+ Lập diễn 
đàn LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết  

 

 

để làm bài 
tập và nộp 
lại tại lớp 

4 Chương 4: 

Định giá (phần 2) 

4.1 Xác định giá trị gia 
tăng khi thực hiện thâu 
tóm công ty 

CLO1.2, 

CLO 1.3 

CLO2.1 

Áp dụng 
các bước 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

GV đưa bài 

Làm bài tập 
và nộp lại tại 
lớp 

Yêu cầu: 
phân biệt và 
áp dụng 

Chương 14 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

4.2 Xác định giá trị 
công ty sau khi thâu 
tóm 

4.3 Xác định hiện giá 
ròng sáp nhập công ty 

định giá 
các loại tài 
sản thực và 
tài sản tài 
chính 

tập củng cố 
kiến thức 
cuối buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

cách xác 
định giá trị 
khi thâu tóm 
công ty 

5 Ôn tập + Thực hiện 
kiểm tra giữa kỳ 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO1.3, 
CLO2.1,  

Phân biệt 
và ứng 
dụng được 
các phương 
pháp định 
giá doanh 
nghiệp và 
các chính 
sách liên 
quan đến 
thâu tóm, 
mua bán và 
sáp nhập 
doanh 
nghiệp 

Giảng viên: 

Củng cố kiên 
thức đã học 

Sinh viên: ôn 
tập và làm 
bài đánh giá 

Bài kiểm tra 
giữa kỳ 90 
phút 

Chapter 1, 7, 8 

Chương 14 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

6 Chương 5: Giành 
quyền kiểm soát 
(Hostile Takeover) 
và các biện pháp 
phòng thủ chống 
giành quyền kiểm 
soát 

5.1 Giành quyền kiểm 
soát 

       5.1.1 Phân biệt 
giành quyền kiểm soát 
(takeover) với thâu 
tóm công ty 
(acquisition) 

       5.1.2 Phân biệt 
thương lượng quyền 
kiểm soát mang tính 
ôn hòa (friendly 
takeover) và giành 
quyền kiểm soát mang 
tính thù địch (hostile 
takeover) 

5.2 Các chiến thuật 
giành quyền kiểm soát 

       5.2.1 Chiến thuật 
“cái ôm của gấu” (A 
bear hug) 

       5.2.2 Chào mua 
công khai (Tender 
offer)  

       5.2.3 Giành quyền 
đại diện (Proxy fight) 

CLO1.3, 

CLO2.1 
CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.1, 
CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết  

 

 

Làm bài tập 
nhóm và nộp 
lại tại lớp 

Chapter 3 

Chương 14 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

5.3 Các biện pháp 
phòng thủ chống giành 
quyền kiểm soát/thâu 
tóm (antitakeover)  

       5.3.1 Biện pháp 
“Viên thuốc độc” 
(Poison pill)  

       5.3.2 Sửa đổi điều 
lệ Công ty 

     5.3.3 Chiến thuật 
“cây dù vàng” (Golden 
Parachute) 

     5.3.4 Nâng cao 
hiệu quả quản lý 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

6 Chương 6: Giao dịch 
tư hữu hóa (going 
private transactions) 
và mua lại bằng vốn 
vay (Leveraged 
Buyouts) 

6.1 Khái niệm giao 
dịch tư hữu hóa và 
mua lại bằng vốn vay 
LBO 

6.2 Xu thế LBO trên 
thế giới 

6.3 Mua lại công ty để 
giữ quyền quản lý 
(Management Buyouts 
MBO) (tt) 

CLO1.2, 

CLO3.1, 

CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Làm bài tập 
tình huống 
giảng viên 
đưa ra và 
nộp lại tại 
lớp 

Chapter 13 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 

7 Chương 7: Tái cấu 
trúc doanh nghiệp 

7.1 Khái niệm và mục 
đích tái cấu trúc doanh 
nghiệp 

7.2 Các hình thức tái 
cấu trúc doanh nghiệp 

7.2.1 Thu hẹp hoạt 
động (Divestiture) 

7.2.2 Chia tách một 
phần vốn cổ phần 
(Equity Carve out) 

7.2.3 Phân tách (Spin 

CLO 1.3, 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
xác định sự 
cần thiết 
của tái cấu 
trúc doanh 
nghiệp và 
trình bày 
được các 
biện pháp 
tái cấu trúc 

Giảng viên: 

+ GV hệ 
thống lại các 
nội dung 
chính 

+Lập diễn 
đàn trên 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

Bài tập 
nhóm về 
M&A 

Chapter 16 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

off) 

7.2.4 Tách rời (Split 
up) 

nhằm gia 
tăng giá trị 
cho các cổ 
đông 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

8 Chương 7: Tái cấu 
trúc doanh nghiệp 

Thuyết trình 

CLO 1.3, 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh viên 
xác định sự 
cần thiết 
của tái cấu 
trúc doanh 
nghiệp và 
trình bày 
được các 
biện pháp 
tái cấu trúc 
nhằm gia 
tăng giá trị 
cho các cổ 
đông 

Giảng viên: 

+ GV tổ chức 
thuyết trình 
nhóm 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

 

 

 

 

Bài thuyết 
trình nhóm 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 

 

Chapter 16 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 

9 Thuyết trình nhóm CLO1.3, 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1, 

CLO3.2, 

Sinh viên 
hoàn thiện 
các kỹ 
năng 

Giảng viên: 

+ GV hệ 
thống lại các 
nội dung 
chính 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

Bài tập 
nhóm thuyết 
trình về 
M&A 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 

Click or tap here 
to enter text. 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

thuyết 
trình, tổng 
hợp số liệu, 
thông tin 
và viết báo 
cáo phân 
tích, giải 
quyết vấn 
đề, làm 
việc theo 
nhóm 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

nhóm làm 
việc 

 

10 Ôn tập + thuyết trình 
nhóm 

CLO1.2, 

CLO1.3. 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1, 

CLO3.2, 

Sinh viên 
hoàn thiện 
các kỹ 
năng 
thuyết 
trình, tổng 
hợp số liệu, 
thông tin 
và viết báo 
cáo phân 
tích, giải 
quyết vấn 
đề, làm 
việc theo 
nhóm 

Giảng viên: 

+ GV hệ 
thống lại các 
nội dung 
chính 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết  

Bài tập 
nhóm thuyết 
trình về 
M&A 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 
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4.2. Kế hoạch giảng dạy lớp học buổi tối: 

Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

1 Chương 1: Tổng 
quan về hoạt động 
sáp nhập và thâu 
tóm doanh nghiệp 

1.1 Khái niệm sáp 
nhập và thâu tóm 
doanh nghiệp 

Định nghĩa sáp nhập 
và thâu tóm DN 

Các hình thức thâu 
tóm DN 

Giới thiệu một số 
thuật ngữ liên quan sử 
dụng trong môn học 

1.2 Lịch sử quá trình 
M&A trên thế giới và 
xu thế M&A hiện nay 
ở Việt Nam 

CLO1.1 

Vận dụng 
các lý 
thuyết và 
mô hình cơ 
bản trong 
mua bán và 
sáp nhập 
DN 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
1 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
2 tiết 

Sinh viên 
vào LMS 
sau buổi học 
để làm bài 
tập. 

Yêu cầu: 

Liệt kê và 
phân loại các 
trường hợp 
cụ thể M&A 

Part 1, chapter 1 

-Chương 14 

2 

 

Chương 2: Những 
động cơ chiến lược 
ảnh hưởng đến quyết 
định M&A 

2.1 Tìm kiếm tăng 
trưởng (Growth) 

2.2 Tìm kiếm giá trị 
gia tăng/ sự cộng 
hưởng (synergy) 

2.2.1 Cộng hưởng 
hoạt động 

Cộng hưởng tài chính 

CLO1.1, 

CLO1.2 

Vận dụng 
các lý 
thuyết và 
mô hình cơ 
bản trong 
mua bán và 
sáp nhập 
DN 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

+Lập diễn 
đàn LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

Sinh viên 
vào LMS 
sau buổi học 
để làm bài 
tập. 

 

Part 1, chapter 1 

Chương 14 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

2.3 Đa dạng hóa 
(Diversification) 

2.4 Các động cơ khác 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

3 Chương 3: Định giá 
(phần 1) 

3.1 Định giá tài sản 
thực và tài sản tài 
chính – Những khái 
niệm cơ bản 

3.2 Xác định chi phí 
vốn – tỉ lệ lợi tức yêu 
cầu (suất chiết khấu) 

         3.2.1 Mô hình 
WACC truyền thống 

         3.2.2 Mở rộng 
một số mô hình tính 
WACC (Miles- Ezzel, 
Hamada, Ruback) 

 

3. 3 Các mô hình định 
giá 

     3.3.1 Mô hình cổ 
điển (chiết khấu cổ 
tức, chiết khấu dòng 
tiền tự do, vốn hóa thị 
trường) 

     3.3.2 Mở rộng một 
số mô hình định giá 
(mô hình lựa chọn 

CLO1.2, 

CLO 1.3, 

CLO2.1 

Áp dụng 
các bước 
định giá 
các loại tài 
sản thực và 
tài sản tài 
chính 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

+ GV đưa bài 
tập củng cố 
kiến thức 
cuối buổi học  

+ Lập diễn 
đàn LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Sinh viên 
vào LMS 
sau buổi học 
để làm bài 
tập và nộp 
lại tại lớp 

Chapter 7, 8 

(Real Options) 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

thực tế - Real Options; 
Mô hình lựa chọn tăng 
trưởng - Growth 
Options) 

4 Chương 4: Định giá 
(phần 2) 

4.1 Xác định giá trị gia 
tăng khi thực hiện 
thâu tóm công ty 

4.2 Xác định giá trị 
công ty sau khi thâu 
tóm 

4.3 Xác định hiện giá 
ròng sáp nhập công ty 

CLO1.2, 

CLO 1.3, 

CLO2.1 

Áp dụng 
các bước 
định giá 
các loại tài 
sản thực và 
tài sản tài 
chính 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

GV đưa bài 
tập củng cố 
kiến thức 
cuối buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Làm bài tập 
và nộp lại tại 
lớp 

Yêu cầu: 
phân biệt và 
áp dụng cách 
xác định giá 
trị khi thâu 
tóm công ty 

Chương 14 

 

5 Ôn tập + Thực hiện 
kiểm tra giữa kỳ 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO1.3, 
CLO2.1,  

Phân biệt 
và ứng 
dụng được 
các phương 

Giảng viên: 

Củng cố kiên 
thức đã học 

Sinh viên: ôn 
tập và làm 
bài đánh giá 

Bài kiểm tra 
giữa kỳ 90 
phút 

Chapter 1, 7, 8 

Chương 14 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

pháp định 
giá doanh 
nghiệp và 
các chính 
sách liên 
quan đến 
thâu tóm, 
mua bán và 
sáp nhập 
doanh 
nghiệp  

6 Chương 5: Giành 
quyền kiểm soát 
(Hostile Takeover) 
và các biện pháp 
phòng thủ chống 
giành quyền kiểm 
soát 

5.1 Giành quyền kiểm 
soát 

       5.1.1 Phân biệt 
giành quyền kiểm soát 
(takeover) với thâu 
tóm công ty 
(acquisition) 

       5.1.2 Phân biệt 
thương lượng quyền 
kiểm soát mang tính 
ôn hòa (friendly 
takeover) và giành 
quyền kiểm soát mang 
tính thù địch (hostile 
takeover) 

CLO1.3, 

CLO2.1 
CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.1, 
CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Làm bài tập 
nhóm và nộp 
lại tại lớp 

Chapter 3 

Chương 14 

 



17 
 

Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

5.2 Các chiến thuật 
giành quyền kiểm soát 

       5.2.1 Chiến thuật 
“cái ôm của gấu” (A 
bear hug) 

       5.2.2 Chào mua 
công khai (Tender 
offer)  

       5.2.3 Giành 
quyền đại diện (Proxy 
fight) 

7 Chương 5: Giành 
quyền kiểm soát 
(Hostile Takeover) 
và các biện pháp 
phòng thủ chống 
giành quyền kiểm 
soát 

5.3 Các biện pháp 
phòng thủ chống 
giành quyền kiểm 
soát/thâu tóm 
(antitakeover)  

       5.3.1 Biện pháp 
“Viên thuốc độc” 
(Poison pill)  

       5.3.2 Sửa đổi điều 
lệ Công ty 

     5.3.3 Chiến thuật 
“cây dù vàng” 
(Golden Parachute) 

CLO1.3, 

CLO2.1 
CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.1, 
CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Làm bài tập 
nhóm và nộp 
lại tại lớp 

Chapter 3 

Chương 14 

 



18 
 

Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

     5.3.4 Nâng cao 
hiệu quả quản lý 

8 Chương 5: Giành 
quyền kiểm soát 
(Hostile Takeover) 
và các biện pháp 
phòng thủ chống 
giành quyền kiểm 
soát 

Thuyết trình 

CLO1.3, 

CLO2.1 
CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.1, 
CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết  

Bài nhóm 
thuyết trình 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 

 

Chapter 3 

Chương 14 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

9 Chương 6: Giao dịch 
tư hữu hóa (going 
private transactions) 
và mua lại bằng vốn 
vay (Leveraged 
Buyouts) 

6.1 Khái niệm giao 
dịch tư hữu hóa và 
mua lại bằng vốn vay 
LBO 

6.2 Xu thế LBO trên 
thế giới 

CLO1.2, 

CLO3.1, 

CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV đưa 
chủ đề thảo 
luận trong 
buổi học 

Lập diễn đàn 
LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Làm bài tập 
tình huống 
giảng viên 
đưa ra và 
nộp lại tại 
lớp 

Chapter 13 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 

10 Chương 6: Giao dịch 
tư hữu hóa (going 
private transactions) 
và mua lại bằng vốn 
vay (Leveraged 
Buyouts) 

6.3 Mua lại công ty để 
giữ quyền quản lý 
(Management 
Buyouts MBO) (tt) 

CLO1.2, 

CLO3.1, 

CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV tổ chức 
thuyết trình  

+ Tổ chức 
thảo luận 
nhóm 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+ Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Bài thuyết 
trình nhóm 
và nộp lại tại 
lớp 

 Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 

 

Chapter 13 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

11 Chương 6: Giao dịch 
tư hữu hóa (going 
private transactions) 
và mua lại bằng vốn 
vay (Leveraged 
Buyouts) 

6.3 Mua lại công ty để 
giữ quyền quản lý 
(Management 
Buyouts MBO) (tt) 

Thuyết trình 

CLO3.1 

CLO1.2, 

CLO3.1, 

CLO3.2 

Thực hành 
ra được các 
quyết định 
đầu tư cũng 
như các 
chiến thuật 
trong mua 
bán và sáp 
nhập 

Giảng viên: 

+ GV hệ 
thống lại các 
nội dung 
chính 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiêt 

Bài thuyết 
trình nhóm 
và nộp lại tại 
lớp 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 

 

Chapter 13 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 

 

12 Chương 7: Tái cấu 
trúc doanh nghiệp 

7.1 Khái niệm và mục 
đích tái cấu trúc doanh 
nghiệp 

7.2 Các hình thức tái 
cấu trúc doanh nghiệp 

7.2.1 Thu hẹp hoạt 
động (Divestiture) 

7.2.2 Chia tách một 
phần vốn cổ phần 
(Equity Carve out) 

7.2.3 Phân tách (Spin 
off) 

7.2.4 Tách rời (Split 
up) 

CLO 1.3, 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
xác định sự 
cần thiết 
của tái cấu 
trúc doanh 
nghiệp và 
trình bày 
được các 
biện pháp 
tái cấu trúc 
nhằm gia 
tăng giá trị 
cho các cổ 
đông 

Giảng viên: 

+ GV hệ 
thống lại các 
nội dung 
chính 

+ Lập diễn 
đàn trên LMS 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 
1 tiết 

Bài tập 
nhóm về 
M&A 

Chapter 16 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

13 Chương 7: Tái cấu 
trúc doanh nghiệp 

Thuyết trình 

CLO 1.3, 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

CLO3.2 

Sinh viên 
xác định sự 
cần thiết 
của tái cấu 
trúc doanh 
nghiệp và 
trình bày 
được các 
biện pháp 
tái cấu trúc 
nhằm gia 
tăng giá trị 
cho các cổ 
đông 

Giảng viên: 

+ GV tổ chức 
thuyết trình 
nhóm 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

Bài thuyết 
trình nhóm 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 

 

Chapter 16 

Bài tập tình 
huống (sẽ cập 
nhật cho từng 
học kỳ) 

14 Thuyết trình nhóm CLO 1.3, 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1 

Sinh viên 
hoàn thiện 
các kỹ 
năng 
thuyết 
trình, tổng 
hợp số liệu, 
thông tin 
và viết báo 

Giảng viên: 

+ GV hệ 
thống lại các 
nội dung 
chính 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

+Trên hệ 
thống LMS: 

Bài tập 
nhóm thuyết 
trình về 
M&A 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 

 

Click or tap here 
to enter text. 
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Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn 
học 

(3) 

Hoạt động 
dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

Tài liệu chính 
và tài liệu tham 

khảo 

cáo phân 
tích, giải 
quyết vấn 
đề, làm 
việc theo 
nhóm 

1 tiết 

15 Ôn tập + thuyết 
trình nhóm 

CLO1.2, 

CLO1.3. 

CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO3.1, 

CLO3.2, 

Sinh viên 
hoàn thiện 
các kỹ 
năng 
thuyết 
trình, tổng 
hợp số liệu, 
thông tin 
và viết báo 
cáo phân 
tích, giải 
quyết vấn 
đề, làm 
việc theo 
nhóm 

Giảng viên: 

+ GV hệ 
thống lại các 
nội dung 
chính 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 
3 tiết 

+ Học ở nhà: 
2 tiết 

Bài tập 
nhóm thuyết 
trình về 
M&A 

Yêu cầu: 
Thể hiện 
được kỹ 
năng làm 
việc nhóm 
và quản lý 
nhóm làm 
việc 

 

 

5.  Quy định của môn học  

- Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra: Nếu sinh viên phải nộp bài tập nhóm hay bài kiểm 
tra không theo đúng thời hạn được xem như không nộp bài. 
- Quy định về chuyên cần: Nếu sinh viên đi học đầy đủ và có hoạt động trong lớp: 10% vào 
điểm giữa kỳ. 
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- Quy định về cấm thi: Nếu sinh viên vắng học hơn 20% thời gian học theo thời khóa biểu. 
- Sinh viên không tham gia diễn đàn trên LMS, không có điểm quá trình. 

KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

PHẠM HÀ 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

TRẦN HOÀNG TRÚC LINH 

 


