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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

I. Thông tin tổng quát  
1. Tên môn học tiếng Việt: Kinh tế quốc tế 
2. Tên môn học tiếng Anh: International Economics  
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 Tự học 

3 2 1 6 

II. Thông tin về môn học 
 

1. Môn học điều kiện 
 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết: Không có  

2.  
Môn học trước:  

Kinh tế vi mô 1 

Kinh tế vĩ mô 1 

 
ECON1301 

ECON1302 

3.  Môn học song hành: Không có 
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4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học  
Học xong môn học này, sinh viên phải có khả năng: 

Mục tiêu  
môn học (CO) 

CĐR môn học 
(PLO) 

Mô tả CĐR 

CO1 
Kiến thức 

PLO1 
Trang bị kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội và con người 
để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản 
thân. 

PLO2 
Có đủ kiến thức để hiểu được bản chất của các mối quan hệ 
kinh tế quốc tế, lợi ích và những tác động tích cực cũng như 
tiêu cực nó mang lại cho quốc gia.  

PLO3 

Nắm bắt được xu hướng phát triển toàn cầu hóa của các mối 
quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay, nắm được nguyên tắc sử 
dụng các công cụ và chính sách mà chính phủ và ngân hàng 
trung ương sử dụng để can thiệp nhằm điều chỉnh những 
hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia để đạt được mức 
phúc lợi tốt nhất 

PLO4 

Có khả năng sử dụng các công cụ kinh tế để phân tích và dự 
đoán những tác động do sự thay đổi của môi trường kinh tế 
quốc tế đến nền kinh tế và lợi ích của quốc gia 

Có khả năng phân tích đánh giá tác động và  mục tiêu của 
các chính sách kinh tế đối ngoại 

PLO5 

Cung cấp công cụ nền tảng về kinh tế học cần thiết để giải 
quyết các vấn đề chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực kinh tế như 
Kinh tế đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Quản 
lý công … 
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Mục tiêu  
môn học (CO) 

CĐR môn học 
(PLO) 

Mô tả CĐR 

PLO6 
Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực bổ trợ trong việc vận 
dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn. 

 
 
 
 

CO2 
Kỹ năng 

PLO7 
Có kỹ năng nhận thức và giải quyết vấn đề chuyên môn 
phức tạp trong lĩnh vực Kinh tế đối ngoại. 

PLO8 
Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên 
ngành 

PLO9 
Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả và làm việc trong môi trường 
hội nhập. 

CO3 

PLO10 Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

PLO11 
Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát 
triển bản thân 

PLO12 Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp 

CO4 PLO10 Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 
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Mục tiêu  
môn học (CO) 

CĐR môn học 
(PLO) 

Mô tả CĐR 

PLO11 
Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát 
triển bản thân 

CO5 

PLO12 
Giúp người học xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cộng 
đồng, ý thức phục vụ đất nước và đạo đức nghề nghiệp. 

 

 
6. Đánh giá môn học 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Thời điểm 
CĐR  
môn 
học 

Tỷ lệ 
% 

(1) (2) (3) (4)  

A1. Đánh giá quá trình 

Chuyên cần 

Chuyên cần, thái độ, tham gia phát 
biểu, phản biện và làm bài tập nhóm 
tại lớp. Tham gia diễn đàn thảo luận 
trên LMS 

Thường xuyên 

CLO1 

 

CLO2 

 

5% 

 

A2. Đánh giá giữa kỳ Thuyết trình trên lớp theo nhóm 

Buổi học tuần 
thứ 7,8 

Giữa kỳ 

CLO1 
CLO2 
CLO3 

25% 

A3. Đánh giá cuối kỳ Bài kiểm tra trắc nghiệm Cuối kỳ 
CLO1 

CLO2 
70% 
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Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá Thời điểm 
CĐR  
môn 
học 

Tỷ lệ 
% 

(1) (2) (3) (4)  
CLO3 

Tổng cộng   100% 

7. Kế hoạch giảng dạy 

Tuần/buổi 
học 

Nội dung 
CĐR 
môn 
học 

Hoạt động dạy và học 
Bài 

đánh 
giá  

Tài liệu 
chính và 
tài liệu 
tham 
khảo 

(1) 
(2) (3) (4) (5) (6) 

Học tại nhà Học trên lớp Thực hành trên lớp Thực hành trên LMS 
Hoạt động 

 
Số 
tiết 

Hoạt động 
Số 
tiết 

Hoạt động 
Số 
tiết 

Hoạt động 
Số 
tiết 

Tuần 1 
/buổi thứ 1 

Chương mở đầu 
Khái quát về Kinh tế 
quốc tế 

Khái niệm, Đối 
tượng nghiên cứu: 

 Các chủ thể 
Kinh tế quốc tế 

 Các quan hệ 
Kinh tế quốc tế 

 Khái niệm Kinh 
tế quốc tế 

 Thương mại 
quốc tế 

 Tài chính quốc tế 
Đặc điểm tính chất 
của Kinh tế quốc tế: 

 Đặc điểm 

CLO1 
CLO2 

Đọc trước nội 
dung bài học 

 

9 Giảng viên: 
Thuyết giảng 
Sinh viên: 
tiếp thu và tương tác 

với Giảng viên; 
 
 

4,5     Quá 
trình; 

 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
Giáo trình 
kinh tế 
quốc tế. 
NXB Giáo 
dục, 2010 
Chương 
mở  đầu,1 
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 Tính chất 

 Mức độ phức tạp 
Vai trò của Kinh tế 
quốc tế và Mục tiêu 
nghiên cứu: 

 Cơ sở của Kinh 
tế quốc tế 

 Vai trò của Kinh 
tế quốc tế 

 Mục tiêu nghiên 
cứu 

Đặc điểm và phương 
pháp luận của môn 
kinh tế quốc tế 
Chương 1: Lý 
thuyết cổ điển về 
thương mại quốc tế 
Lý thuyết trọng 
thương: 
 Nội dung của lý 

thuyết 
 Hạn chế của lý 

thuyết 
Thuyết lợi thế tuyệt 
đối: 
 Nội dung của lý 

thuyết 
 Hạn chế của lý 

thuyết 
 

Tuần 2 
/buổi thứ 2 

Chương 1: Lý 
thuyết cổ điển về 
thương mại quốc tế 
(TT) 
 Thuyết lợi thế so 

sánh của D. 
Ricardo: 

 Nội dung của lý 
thuyết 

 Hạn chế của lý 

 
CLO1 
CLO2 

 

Đọc trước nội 
dung bài học 
Tham gia tương 
tác trên LMS 

 
 

9 Giảng viên: 
+Thuyết giảng 
+ Phân nhóm và giao 
đề tài thuyết trình 
+ Sinh viên: 
tiếp thu và tương tác 
với Giảng viên; 

4,5     Quá 
trình; 

 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
Giáo trình 
kinh tế 
quốc tế. 
NXB Giáo 
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thuyết 
 Thuyết chi phí cơ 

hội không đổi 
của Haberler: 

 Nội dung của lý 
thuyết 

 Hạn chế của lý 
thuyết 

Chương 2: Lý 
thuyết thương mại 
hiện đại 
Lý thuyết chi phí cơ 
hội gia tăng (lý 
thuyết chuẩn) trong 
thương mại : 
 Nội dung của lý 

thuyết 
 Tỷ lệ mậu dịch 
 Đường cong 

ngoại thương 

dục, 2010 
Chương 1,2 

Tuần 3 
/buổi thứ 3 

Chương 2: Lý 
thuyết thương mại 
hiện đại (TT) 
Lý thuyết H – O: 
 Thâm dụng yếu 

tố và dư thừa 
yếu tố 

 Định lý HO 
 Định lý Stolper 

– Samuelson 
 Định lý cân 

bằng giá cả 
YTSX 

 Định lý 
Rybczynski 

CLO2 
CLO4 

 
 

Đọc trước nội 
dung bài học 
 Chuẩn bị đề tài 
thuyết trình  
 Tham gia thảo 
luận trên LMS 

9 Giảng viên: 
+Thuyết giảng 
+ Cho đề tài thảo 
luận trên LMS 
Sinh viên: 
+ Học ở lớp: tiếp thu 
và tương tác với 
Giảng viên; 
 
 

3 Thảo luận 
nhóm 

1,5 Tham gia diễn 
đàn thảo luận 
trên LMS 

4,5 Quá 
trình; 

 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
Giáo trình 
kinh tế 
quốc tế. 
NXB Giáo 
dục, 2010 

Chương 2,3 

Tuần 4 
/buổi thứ 4 

Chương 3: Các rào 
cản trong thương mại  
 Chính sách hạn 

chế nhập khẩu: 
Thuế quan: 

CLO2 
CLO3 
CLO4 

Đọc trước nội 
dung bài học 
Làm bài tập 
Chuẩn bị đề tài 
thuyết trình 

9 Giảng viên: 
+Thuyết giảng 
+ Trao đổi 
+ Cho bài tập về nhà 
và bài tập tình huống 
trên LMS 
+Nhận xét phần 

4,5   Làm bài tập tình 
huống trên LMS 

3 Quá 
trình 
 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
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 Tác động của 
thuế quan 

 Tỷ lệ bảo hộ 
thực tế 

 Thuế quan tối 
ưu 

Các công cụ hạn chế 
nhập khẩu phi thuế 
quan: 

 Quota nhập 
khẩu 

 Hạn chế xuất 
khẩu tự nguyện 

 Hàng rào kỹ 
thuật 

 

 
 
 

tham gia thảo luận 
nhóm 
 

Giáo trình 
kinh tế 
quốc tế. 
NXB Giáo 
dục, 2010 

Chương 3 

Tuần 5 
/buổi thứ 5 

Chính sách hạn chế 
nhập khẩu (TT) 

 Các chính sách 
đẩy mạnh xuất 
khẩu: 

 Tín dụng và trợ 
cấp xuất khẩu 

 Bán phá giá 
 Các tranh luận 

về bảo hộ mậu 
dịch: 

 Các lý do kinh tế 
 Các lý do phi 

kinh tế 
 Các lý do được 

chấp nhận và 
không được 
chấp nhận 

 Chính sách mậu 
dịch của các 

CLO2 
CLO3 
CLO4 

Đọc trước nội 
dung bài học 
Làm bài tập  
Chuẩn bị đề tài 
thuyết trình 

 Giảng viên: 
+Thuyết giảng 
+ Trao đổi, đánh giá 
phần tham gia bài 
tập nhóm 
+ Giao bài tập về nhà 
 
 
 

3 Làm bài tập 
nhóm 

1,5 Tham gia diễn 
đàn thảo luận 
trên LMS 

4,5 Quá 
trình; 

 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
Giáo trình 
kinh tế 
quốc tế. 
NXB Giáo 
dục, 2010 

Chương 3 



9 

nước đang phát 
triển: 

 Công nghiệp 
hóa thay thế 
nhập nhập khẩu 

 Công nghiệp 
hóa hướng về 
xuất khẩu 

 Mô hình đàn 
nhạn bay 

Tuần 6 
/buổi thứ 6 

Chương IV: Tự do 
hóa thương mại  

 Toàn cầu hóa: 
 Xu hướng toàn 

cầu hóa 

 Tác động của 
toàn cầu hóa 

 Liên kết và hội 
nhập kinh tế 
quốc tế 

 Các hình thức 
liên minh 

 Tạo lập mậu 
dịch và chuyển 
hướng mậu dịch 

 Những cơ hội và 
thách thức của 
Việt Nam khi 
hội nhập 

 Lợi thế cạnh 
tranh của quốc 
gia: 

 Các yếu tố quyết 
định lợi thế cạnh 
tranh quốc gia 

 Các chính sách 
tạo lập lới thế 
cạnh tranh quốc 
gia 

CLO2 
CLO3 
CLO4 

Đọc trước nội 
dung bài học 
Làm bài tập về 
nhà 
Chuẩn bị đề tài 
thuyết trình 

 Giảng viên: 
+Thuyết giảng 
+ Trao đổi 
+ Giao bài tập về nhà 
+Nhận xét phần 
tham gia thảo luận 
nhóm 
 

3 Làm bài tập 
nhóm 

1,5   Quá 
trình 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
Giáo trình 
kinh tế 
quốc tế. 
NXB Giáo 
dục, 2010 
Chương 4 
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Tuần 7/ buổi 
thứ 7 

Thực hành: Thuyết 
trình trên lớp theo 
nhóm 

Nội dung thuyết trình 
về các công cụ phi 
thuế quan của chính 
sách thương mại 
quốc tế 

CLO2 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

Chuẩn bị đề tài 
thuyết trình 
Làm bài tập trên 
LMS 

9   
Thuyết trình 
trên lớp theo 
nhóm 

Nội dung 
thuyết trình về 
các công cụ phi 
thuế quan của 
chính sách 
thương mại 
quốc tế 

4,5   
 

Quá 
trình 
Giữa 
kỳ 

 

Tuần 8/ buổi 
thứ 8 

Thực hành: Thuyết 
trình trên lớp theo 
nhóm 

Nội dung thuyết trình 
về các hình thức và 
nội dung liên minh 
kinh tế quốc tế 

CLO2 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 

Chuẩn bị đề tài 
thuyết trình 
Làm bài tập trên 
lms 

9   
Thực hành: 
Thuyết trình 
trên lớp theo 
nhóm 

Nội dung 
thuyết trình về 
các hình thức 
và nội dung liên 
minh kinh tế 
quốc tế 

4,5   
 

Quá 
trình 
Giữa 
kỳ 

 

Tuần 9 
/buổi thứ 9 

Chương V: Dịch 
chuyển nguồn lực 
Dịch chuyển vốn: 

 Đầu tư trực tiếp 
nước ngoài 

 Đầu tư gián tiếp 
nước ngoài 

 Công ty đa quốc 
gia 

 Tác động của dịch 
chuyển vốn quốc 
tế 

Dịch chuyển lao động: 
 Tác động của dịch 

chuyển nguồn 
nhân lực 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

Đọc trước nội 
dung bài học 
Làm bài tập về 
nhà 
 

9 Giảng viên: 
+Thuyết giảng 
+ Trao đổi 
+ Giao bài tập về nhà 

3 Làm bài tập 
nhóm 

1,5 Tham gia diễn 
đàn thảo luận 
trên LMS 

3 
Quá 
trình 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
Giáo trình 
kinh tế 
quốc tế. 
NXB Giáo 
dục, 2010 
Chương 9 

Tuần 10 
/buổi 10 

Chương VI: Cán 
cân thanh toán 

CLO2 Đọc trước nội 
dung bài học 

9 Giảng viên: 
+Thuyết giảng 

4,5     
Quá 

Hoàng Thị 
Chỉnh, 
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8.  
Quy định của môn học  

8.1. Quy định về đánh giá chuyên cần, quá trình:  

 Khái niệm 

 Nội dung cán 
cân thanh toán 

 Vai trò của cán 
cân thanh toán 

 Các yếu tố tác 
động đến cán 
cân thanh toán 

 
Chương VII: Cán 
cân thanh toán và thị 
trường ngoại hối 

 Cung cầu ngoại 
tệ 

 Cơ chế hình 
thành tỷ giá 

 Lý thuyết ngang 
giá sức mua 

 Tỷ giá thực tế và 
tỷ giá danh 
nghĩa 

 Các cơ chế điều 
hành tỷ giá 

 Các chính sách 
can thiệp vào tỷ 
giá 

 Mô hình đường 
cong Z 

CLO3 

CLO4 

 

Làm bài tập về 
nhà 
Tham gia tương 
tác trên LMS 
 

+ Trao đổi 
+Thông báo điểm 
đánh giá giữa kỳ 

trình Nguyễn 
Phú Tụ, 
Nguyễn 
Hữu Lộc, 
Giáo trình 
kinh tế quốc 
tế. NXB 
Giáo dục, 
2010  
Chương 10 

Tổng cộng   90  30  15  15 
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- Trọng số 10% điểm chuyên cần được tính khi sinh viên thực hiện các nội dung sau: tham dự học chuyên cần, thái độ, tham gia 
các hoạt động như phát biểu, phản biện, góp ý, tranh luận, bài tập thảo luận cùng nhóm trong quá trình học tập và thực hiện các 
yêu cầu về LMS. Tham gia thảo luận trên LMS. 

8.2. Quy định về đánh giá giữa kỳ: 
- Thuyết trình trên lớp theo nhóm: Trọng số 20% điểm được tính khi sinh viên thực hiện thuyết trình trên lớp theo nhóm, chỉ 

được tính điểm khi có điểm quá trình.  
8.3. Quy định về đánh giá cuối kỳ: 

- Trọng số 70% điểm của bài thi cuối kỳ được tính khi sinh viên thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm. Cơ cấu đề thi do Khoa và Bộ 
môn quyết định. 
A. Bài thi kiểm tra cuối kỳ: 
 Hình thức: Thi trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Không được tham khảo tài liệu  khi dự thi. 
 Nội dung: toàn bộ kiến thức của môn học.  
 Tiêu chí đánh giá: theo kết quả số câu làm đúng.  

   
8.4. Quy định về cấm thi cuối kỳ: 

- Sinh viên không được phép dự thi cuối kỳ khi vắng mặt quá 20% thời gian lên lớp quy định đối với môn học, không có điểm tổng 
kết quá trình và giữa kỳ, vi phạm về thái độ, nội quy, quy định khác tại lớp, nhà trường tùy theo mức độ. 

8.5. Nội quy lớp học: 
- Không được đến lớp trễ giờ theo quy định;  
- Yêu cầu trong giờ học tại lớp: không được nói chuyện và làm việc riêng, không sử dụng điện thoại cá nhân và các thiết bị điện 

tử trừ khi giảng viên cho phép tra cứu tư liệu, thông tin để phục vụ cho học tập, nghiên cứu;  
- Thực hiện việc tải đầy đủ các bài học, bài tập, tài liệu, tình huống trên hệ thống quản lý học tập LMS; Tham gia thảo luận đề tài 

trên LMS. 
- Trước khi đến lớp, yêu cầu sinh viên tự đọc, nghiên cứu các bài, tài liệu tại nhà theo sự hướng dẫn giảng viên nhằm trao đổi, 

phản biện, góp ý, hợp tác, thảo luận các nội dung được xem trước trong làm việc nhóm, cá nhân, tại lớp; 
- Tinh thần, thái độ tôn trọng, nghiêm túc, trách nhiệm, tính kỷ luật, cầu thị trong học tập, làm việc với giảng viên và các bạn trong 

ngoài lớp;  
- Kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân khi tranh luận, phản biện, bác bỏ, chia sẻ, góp ý, thảo luận, trao đổi các vấn đề tại lớp, trong nhóm. 
- Không được tính điểm quá trình, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ khi sinh viên: không tham dự lớp theo quy chế, báo cáo cho giảng 

viên theo đúng thời hạn quy định, không tham dự làm bài tập thảo luận, thuyết trình cùng nhóm, không dự thi cuối kỳ, không 
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tham gia các hoạt động trực tuyến gồm: diễn đàn, video, clip, bài tập, báo cáo... (nếu có) theo yêu cầu trên hệ thống quản lý học 
tập LMS./. 
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(Ký và ghi rõ họ tên) 
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