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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM  
 ----------------------  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1 Tên môn học:   Chính sách ngoại thương và công nghiệp 

  - Mã môn học: ECON3307 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3 Số tín chỉ:  3 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng phát triển mạnh mẽ khách quan trong những 
thập kỷ gần đây. Sự phụ thuộc lẫn nhau của các nền kinh tế đã trở thành nhân tố chính tạo 
ra ảnh hưởng sâu sắc và không cân xứng giữa các quốc gia hoặc giữa các ngành bên 
trong một quốc gia. Chúng ta không thể hiểu được một vấn đề, một chính sách hay một 
học thuyết kinh tế mà không xem xét đến tính ảnh hưởng quốc tế trực tiếp hay gián tiếp 
của nó, cũng như không thể hiểu được nền kinh tế quốc gia nếu không hiểu về mối quan 
hệ tương tác của nền kinh tế đó với nền kinh tế toàn cầu. 

Môn học này giới thiệu những chính sách khác nhau được các quốc gia sử dụng để 
can thiệp vào việc phân phối nguồn lực trong thương mại quốc tế và phân tích ảnh hưởng 
của những công cụ này đến lợi ích đạt được của quốc gia sử dụng chúng, mô tả một số 
hình thức can thiệp thương mại quan trọng nhất và xem xét đến những người hưởng lợi 
và mất mát khi những biện pháp bóp méo thương mại được thực hiện. Thảo luận một vài 
tranh luận về việc bảo hộ mậu dịch trong nhiều thập kỷ qua và vẫn còn tiếp tục ảnh 
hưởng đến những nhà hoạch định chính sách. Điểm qua các loại hình hợp nhất kinh tế 
khác nhau và trình bày một khuôn khổ cho việc phân tích những ảnh hưởng về phúc lợi 
của những mối quan hệ đặc biệt này, đồng thời xem xét những nỗ lực hợp nhất gần đây 
trong nền kinh tế thế giới trong việc tháo dỡ các rào cản thương mại quốc tế. Đặc biệt, 
khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương mại để đạt 
được các lợi thế so sánh nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững cũng được chú 
trọng. Hơn nữa, môn học này còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại và đầu tư 
ở Việt Nam cũng như các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này. 

3. Mục tiêu môn học 

* Mục tiêu tổng quát:  

Mục tiêu của môn học này nhằm: (1) cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ sở 
về chính sách thương mại quốc tế để có thể giải thích các mô thức trao đổi thương mại 
giữa các quốc gia với nhau; (2) trang bị cho sinh viên các công cụ cần thiết để phân tích 
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ảnh hưởng của thị trường toàn cầu đến nền kinh tế quốc gia; (3) giúp cho sinh viên hiểu 
được lợi ích và mất mát từ các chính sách ngoại thương được áp dụng trong bối cảnh toàn 
cầu hóa hiện nay; (4) đánh giá xu hướng thương mại quốc tế ngày nay và sự chuyển 
hướng từ chính sách ngoại thương sang lựa chọn chính sách công nghiệp để đạt được các 
lợi thế so sánh của quốc gia. 

* Mục tiêu cụ thể: 

 Kiến thức: Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể: 

- Nêu được khái niệm và vai trò của chính sách ngoại thương trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, mối quan hệ của quá trình phát triển thương mại quốc tế và sự dịch 
chuyển nguồn lực (đầu tư và lao động) giữa các quốc gia, và chính sách chiến lược và sự 
xung đột quyền lợi của các công ty đa quốc gia (MNEs). 

- Mô tả được các công cụ chính sách ngoại tthương và phân tích được tác động của 
các công cụ đó đến sản xuất và thương mại của quốc gia để có thể vận dụng phù hợp vào 
việc xây dựng chính sách ngoại thương nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho nền kinh tế 
quốc gia. 

- Chỉ ra được các vấn đề bên trong của chính sách công nghiệp và sự lựa chọn 
chính sách công nghiệp phù hợp đối với các quốc gia đang phát triển (chẳng hạn như Việt 
Nam) trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

- Đánh giá vai trò và tầm ảnh hưởng của sự hợp nhất kinh tế toàn cầu và khu vực 
để xác lập lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như giải thích được cách chọn lựa chính 
sách phù hợp cho một quốc gia trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh 
tế toàn cầu. 

 Kỹ năng:  

- Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có cơ sở lý luận khoa học để hiểu, phân 
tích thực chất và đánh giá các vấn đề liên quan đến thương mại và công nghiệp một cách 
khách quan và chính xác, góp phần xây dựng chính sách và giải quyết tranh chấp, nâng 
cao năng lực để tham gia làm việc trong các công ty trong nước và các tập đoàn đa quốc 
gia, thích nghi tốt với quan hệ hội nhập kinh tế quốc tế trong thời đại kinh tế toàn cầu.  

- Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách thương 
mại quốc tế. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu chính sách cho sinh viên. 

 Thái độ: 

- Hình thành quan điểm đúng đắn về tính hai mặt của chính sách để có thái độ 
chấp nhận hoặc phê phán tích cực trong việc xây dựng chính sách để có thể khai thác tốt 
nhất những mặt lợi ích và hạn chế đến mức thấp nhất những bất lợi của quá trình toàn cầu 
hóa và khu vực hóa trong điều kiện có thể. 
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4. Nội dung môn học 

Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

Chương 1: 
Giới thiệu 
môn học 

1.1. Khái quát 
về ngoại 
thương? 

[1] Khái niệm và 
những vấn đề nghiên 
cứu của ngoại thương 
[2] Tại sao phải 
nghiên cứu ngoại 
thương 
[3] Những yếu tố ảnh 
hưởng đến ngoại 
thương 

3 3 0 0 Xem nội 
dung 
chương  
1 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 
Phân nhóm 
nghiên cứu  
và thuyết 
trình (Các 
đề tài sẽ 
được bổ 
sung sau) 

1.2. Toàn cầu 
hóa và ngoại 
thương 

[1] Tính tất yếu khách 
quan của toàn cầu hóa 
[2] Các làn sóng toàn 
cầu hóa 
[3] Tầm quan trọng và 
ảnh hưởng của toàn 
cầu hóa đến mức sống 
[4] Sự phụ thuộc các 
hoạt động kinh tế 
[5] Hợp tác – Cạnh 
tranh 
[6] Toàn cầu hóa và 
ngoại thương 

1.3. Xu hướng 
ngoại thương 

[1] Xu hướng giao 
dịch hàng hóa 
[2] Xu hướng ngành 

1.4. Cuộc 
khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu 
2007-2009 

 

Chương 2: 
CÁC HỌC 
THUYẾT CƠ 
SỞ VỀ 
NGOẠI 
THƯƠNG 

2.1. Lý thuyết 
cổ điển về 
thương mại 
quốc tế 
 

[1] Thuyết trọng 
thương (Mercantilism) 
[2] Lý thuyết về lợi 
thế tuyệt đối (Adam 
Smith) 
[3] Lý thuyết về lợi 
thế so sánh 
(D.Ricardo) 
[4] Lý thuyết chi phí 
cơ hội (Gottffried 
Haberler) 

7 5 2 0 Xem nội 
dung 
chương  
2 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  



4 

Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

[5] Lợi thế kinh tế nhờ 
quy mô (Economy of 
scale) 

quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 

2.2. Lý thuyết 
hiện đại về 
ngoại thương 

[1] Chi phí cơ hội gia 
tăng và mô hình 
thương mại q.tế (The 
Standard Theory of 
International Trade) 
[2] Mô hình 
Heckcher-Ohlin (H-O) 
[3] Lý thuyết S – S 
(Stolper – Samuelson) 
[4] Lý thuyết về chu 
kỳ sống của sản phẩm 
quốc tế (International 
Product Life Cycle 
Theory / IPLC) 
[5] Lý thuyết về khả 
năng cạnh tranh quốc 
gia – mô hình kim 
cương của Michael 
Porter 

    

 

 

 

Chương 3: 
CÁC VẤN 
ĐỀ VỀ 
CHÍNH 
SÁCH 
NGOẠI 
THƯƠNG 

3.1. Khái quát 
về chính sách 
ngoại thương 

[1] Khái niệm chính 
sách ngoại thương 
[2] Vai trò của chính 
sách ngoại thương 
[3] Lợi ích của chính 
sách ngoại thương 

5 4 1 0 Xem nội 
dung 
chương  
3 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 

3.2. Phân loại 
chính sách 
ngoại thương 

[1] Chính sách thương 
mại tự do 
[2] Chính sách thương 
mại có bảo hộ 
[3] Chính sách thương 
mại quốc tế công bằng 
[4] Chính sách thay 
thế nhập khẩu 
[5] Chính sách hướng 
về xuất khẩu 
[6] Chính sách thương 
mại chiến lược 
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Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

3.3. Các 
phương pháp áp 
dụng trong 
chính sách 
ngoại thương 

[1] Phương pháp tự 
định 
[2] Phương pháp 
thương lượng 

3.4. Các nguyên 
tắc điều chỉnh 
thương mại 
quốc tế 

[1] Nguyên tắc tương 
hỗ 
[2] Nguyên tắc “Tối 
huệ quốc” (Most 
Favoured Nation- 
MFN) 
[3] Chế độ tối huệ 
quốc dành cho các 
nước đang phát triển 
(GSP) 
[4] Nguyên tắc đối xử 
trong nước (National 
Treatment-NT) 

3.5. Các khái 
niệm khác 

[1] Tỷ lệ thương mại 
(Term of Trade - ToT) 
[2] Giá quốc tế 
[3] Cân bằng thương 
mại nội địa 
[4] Đường cong ngoại 
thương 

Chương 4: 
CHÍNH 
SÁCH THUẾ 
QUAN 
TRONG 
THƯƠNG 
MẠI QUỐC 
TẾ (Tariff) 

4.1. Những vấn 
đề chung về 
thuế quan  

[1] Khái niệm 
[2] Các phương pháp 
đánh thuế 
[3] Các loại thuế quan 
[4] Chi phí và lợi ích 
của thuế quan 

5 3 2 0 Xem nội 
dung 
chương  
4 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 

4.2. Phân tích 
tác động của 
thuế 
 

[1] Phân tích tác động 
của thuế nhập khẩu 
[2] Phân tích tác động 
của thuế xuất khẩu 
[3] Mối quan hệ giữa 
thuế XK và thuế NK 
[4] Thuế NK tối ưu và 
sự trả đũa 

4.3. Bảo hộ 
danh nghĩa và 
bảo hộ SX nội 
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Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

địa thật sự 

Chương 5:  
CÁC BIỆN 
PHÁP VÀ 
HÀNG RÀO 
PHI THUẾ 
QUAN (NON-
TARIFF 
MEASURES 
& NON-
TARIFF 
BARIERS) 

5.1. Khái quát 
về rào cản phi 
thuế quan 

[1] Khái niệm 
[2] Mục đích của bảo 
hộ 
[3] Phân loại rào cản 
phi thuế quan 

5 3 2 0 Xem nội 
dung 
chương  
5 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 

5.2. Các biện 
pháp về hạn chế 
định lượng 
nhập khẩu 

[4]  Cấm XNK 
[5]  Hạn ngạch NK 
(Quota) 
[6] Giấy phép nhập 
khẩu 

5.3. Các biện 
pháp hạn chế 
NK tương 
đương thuế 

 

5.4. Hạn chế 
XK tự nguyện 
(Voluntary 
Export 
Restraints - 
VERs) 

 

5.5. Cartel quốc 
tế 

 

5.6. Rào cản kỹ 
thuật 

[1]  Rào cản kỹ thuật 
của sản phẩm 
[2]  Rào cản kỹ thuật 
của quản trị 

5.7. Bán phá 
giá (Dumping) 

[1] Khái niệm 
dumping 
[2] Cơ sở xác định 
hành vi dumping 

5.8. Trợ cấp 
xuất khẩu 
(Export 
Subsidies) 

[1] Đối với sản xuất 
nội địa 
[2] Đối với quốc gia 
NK 

5.9. Rào cản 
phi thuế quan 
của một số 
quốc gia 

[1]  Thị trường Hoa 
Kỳ 
[2] Thị trường Châu 
Âu 
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Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

[3]  Thị trường Nhật 
Bản 

Chương 6: 
CHÍNH 
SÁCH 
NGOẠI 
THƯƠNG 
CỦA CÁC 
NƯỚC ĐANG 
PHÁT TRIỂN 

6.1. Ngoại 
thương đối với 
các nước đang 
phát triển 

[1] Đặc điểm các nước 
đang phát triển 
[2] Vai trò của ngoại 
thương đối với các 
nước đang phát triển 

5 3 2 0 Xem nội 
dung 
chương  
6 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 

6.2. “ToT” ở 
các nước đang 
phát triển 

 

 6.3. Các vấn đề 
thương mại của 
các nước đang 
phát triển 

[1] Thị trường xuất 
khẩu 
[2] Giá hàng hóa 

     

6.4. Chính sách 
ngoại thương 
của Việt Nam 

[1] Đặc điểm và sự 
phát triển chính sách 
thương mại của Việt 
nam kể từ giữa những 
năm 1990. 
[2] Các liên kết kinh tế 
và hành trình hội nhập 
của Việt Nam vào 
WTO 
[3] Chính sách thương 
mại và vấn đề nhập 
siêu ở Việt Nam 

Chương 7: 
CHÍNH 
SÁCH 
NGUỒN LỰC 

7.1. Chính sách 
di chuyển 
nguồn vốn quốc 
tế 

[1] Thị trường vốn 
quốc tế 
[2] Các hình thức đầu 
tư quốc tế (FDI, FII) 

5 3 2 0 Xem nội 
dung 
chương  
7 bài giảng 
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Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

KINH TẾ 
QUỐC TẾ VÀ 
CÔNG TY 
ĐA QUỐC 
GIA 

[3] Tác động và hiệu 
quả của sự chuyển dịch 
vốn quốc tế 

CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 

7.2. Chính sách 
di chuyển 
nguồn lực lao 
động quốc tế 

[1] Thị trường lao 
động quốc tế 
[2] Tác động và hiệu 
quả của sự chuyển dịch 
lao động quốc tế  

7.3. Công ty đa 
quốc gia 
(Multinational 
Enterprises - 
MNE) 

[1] Đặc điểm của 
MNEs 
[2] Những chính sách 
chiến lược của MNEs 
[3] Phân tích rủi ro và 
tác động đến phúc lợi 
[4] MNEs và nguồn 
gốc của sự xung đột 
quyền lợi 

Chương 8: 
CHÍNH 
SÁCH CÔNG 
NGHIỆP Ở 
CÁC QUỐC 
GIA 

8.1. Khái quát 
về chính sách 
công nghiệp 

[1] CS công nghiệp là 
gì? 
[2] Mục tiêu của CS 
công nghiệp 
[3] Công cụ của CS 
công nghiệp 
[4] Tại sao phải có CS 
công nghiệp 
[5] CS công nghiệp 
trong bối cảnh toàn cầu 
hóa 

5 3 2 0 Xem nội 
dung 
chương  
8 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  
đính kèm 
bài giảng. 
 

8.2. Công 
nghiệp hóa ở 
các nước đang 
phát triển 

[1] Tiến trình thực 
hiện công nghiệp hóa 
[2] Công nghiệp hóa 
thay thế hàng nhập 
khẩu 
[3] Chính sách công 
nghiệp hóa thay thế 
hàng nhập khẩu và nền 
kinh tế nhị nguyên 
[4] Công nghiệp hóa 
hướng về xuất khẩu: 
“Sự diệu kỳ Đông Á” 
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Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

8.3. Chính sách 
công nghiệp 
của các nước 
phát triển 

[1] CS công nghiệp 
của Nhật Bản 
[2] Ngành luyện thép 
ở Nhật những năm 
1960-70 
[3] CS công nghiệp 
của các nước khác 
[4] Ngành chế tạo máy 
bay ở Châu Âu giai 
đoạn thập niên 70-80 

8.4. Mâu thuẫn 
giữa các nước 
phát triển và 
các nước đang 
phát triển 

 

8.5. Chính sách 
công nghiệp ở 
Việt Nam 

[1] Quá trình chuyển 
đổi sang nền kinh tế thị 
trường 
[2] Nền kinh tế đa 
thành phần 
[3] Chính sách cho 
doanh nghiệp nhà nước 
[4] Chính sách mới 
[5] Chính sách đối với 
các doanh nghiệp trong 
nước 
[6] Các vấn đề đối với 
chính sách công 
nghiệp VN 

Chương 9: 
HỢP NHẤT 
KINH TẾ 

9.1. Các mức 
độ của hợp nhất 
kinh tế 

[1] Liên minh về thuế 
quan (Custom Unions) 
[2] Khu vực mậu dịch 
tự do (Free trade Zone) 
[3] Liên minh tiền tệ 
[4] Thị trường chung 

5 3 2 0 Xem nội 
dung 
chương  
9 bài giảng 
CS Ngoại 
thương và 
công 
nghiệp; 
 
Đọc thêm 
tài liệu liên  
quan trong 
phụ lục  

9.2. Tác động 
của hợp nhất 
kinh tế 

[1] Tác động tĩnh 
[2] Tác động động 

9.3. Quan hệ 
của Việt Nam 

[1] VN và APEC 
[2] VN và WTO 
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Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

và các tổ chức, 
định chế quốc 
tế 

[3] VN và ASEAN 
[4] VN và AFTA 
[5] VN và các liên kết 
song phương (VN – 
Nhật Bản; VN-USA; 
VN-EU) 

đính kèm 
bài giảng. 
 

 9.4. Hợp nhất 
kinh tế là tốt 
hay xấu 

[1] Lập luận ủng hộ 
[2] Lập luận chống đối 

     

Tổng cộng 45 30 15 00  

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành.  

5. Học liệu 

5.1 Tài liệu bắt buộc 

[1] PGS TS Nguyễn Phú Tụ: Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Tổng hợp TP.HCM, 
2012. 

[2] GS TS Hoàng Thị Chính, PGS TS Nguyễn Phú Tụ và các tác giả: Bài Tập Kinh 
Tế Quốc Tế, NXB Thống kê, 2010. 

[3] ThS. Võ Thị Ngọc Trinh: Bài giảng Chính sách ngoại thương và công nghiệp. Tài 
liệu lưu hành nội bộ, 2014.  

5.2 Tài liệu tham khảo 

[1] A. Kokko (1997), Quản lý quá trình chuyển sang chế độ thương mại tự do: Chính 
sách thương mại của Việt Nam cho thế kỷ XXI, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 

[2] A. Kokko (2002), “Tăng trưởng định hướng xuất khẩu ở Đông Á: những bài học 
đối với những nền kinh tế chuyển đổi của Châu Âu”, Bài viết của EI JS số 142, 
Tháng Hai. 

[3] GS TS Bui  Xuan  Luu,  Nguyen  Huu  Khai: Giáo trình Kinh tế ngoại thương, 
NXB lao động, 2007 

[4] MBA.Nguyễn Văn Dung: Kinh Tế Quốc Tế Bài Tập và Đáp Án Dành Cho Sinh 
Viên ĐH-CĐ, MBA, Nhà xuất bản Phương Đông, 2012 

[5] M. Blomstrưm và A. Kokko (1997), “Đầu tư nước ngoài tác động đối với các 
nước tiếp nhận như thế nào”, Bài viết nghiên cứu chính sách Số 1745, Ngân hàng 
Thế giới, Washington, D.C., tháng Ba.  

[6] Nguyễn Xuân Thành (2003), “Cuộc chiến Catfish: Xuất khẩu cá tra và cá basa của 
Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ”, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. 
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[7] Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld: Kinh tế học quốc tế – Lý thuyết và chính 
sách, tập I (Những vấn đề về thương mại quốc tế)  –  bản dịch. NXB Chính trị 
quốc gia, 1996. 

[8] Robert J. Carbaugh, International Economics, 13rd edition, South-Western 
Publishing Company, 2010. 

[9] Thomas L. Friedman: Chiếc Lexus và cây ô liu (The Lexus and the olive tree). 
Dịch giả: Lê Minh. NXB Khoa học xã hội, 2005. 

[10] Websites: 

- http://www.chinhphu.vn (Cổng điện tử Chính phủ Việt Nam). 

- http://www.mpi.gov.vn (Bộ Kế hoạch & Đầu tư). 

- http://www.mofa.gov.vn (Bộ Ngoại giao). 

- http://www.moit.gov.vn (Bộ Công thương). 

- http://www.mof.gov.vn (Bộ Tài chính). 

- http://www.customs.gov.vn (Hải quan Việt Nam). 

- http://www.vietrade.gov.vn (Cục xúc tiến thương mại). 

- http://www.vietnam-ustrade.org (Vietnam Trade Office in the US) 

- http://www.vcci.vn (VCCI – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam). 

- http://www.vnep.org.vn (VNEP – Vietnam Economic Portal). 

- http://www.tbtvn.org (TBT Việt Nam). 

- http://chongphagia.vn (Thông tin về chống phá giá). 

- http://www.apecsec.org  (APEC  –  Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á  –  
Thái Bình Dương). 

- http://www.aseansec.org (ASEAN – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). 

- http://www.imf.org (IMF – Quỹ tiền tệ quốc tế). 

- http://www.oecd.org (OECD – Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế). 

- http://europa.eu (Gateway to the European Union). 

- http://www.unctad.org  (UNCTAD  –  Diễn đàn Liên Hiệp Quốc về thương 
mại và phát triển). 

- http://www.worldbank.org (World Bank – Ngân hàng thế giới). 

- http://www.adb.org (ADB – Ngân hàng phát triển Châu Á). 

- http://www.wto.org (WTO – Tổ chức thương mại thế giới). 
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- http://www.weforum.org (WEF – World Economic Forum) 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 
100% 

Ghi chú:  
- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  
- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1  Trình bày mục tiêu của môn học; phổ biến kế hoạch 
giảng dạy; qui định hình thức thuyết trình. 

 Giảng chương 1: Giới thiệu môn học. 

 Giảng chương 2: Các học thuyết cơ sở về ngoại thương 
(nội dung 2.1) 

 

2 Buổi 2  Giảng chương 2 tiếp theo (nội dung 2.2). 

 Giảng chương 3: Các vấn đề về chính sách ngoại thương 
(nội dung 3.1 –> 3.3). 

 

3 Buổi 3  Giảng chương 3: Các vấn đề về chính sách ngoại thương 
(nội dung 3.4 & 3.5). 

 Giảng chương 4: Chính sách thuế quan trong thương mại 
quốc tế. 

 

4 Buổi 4  Giảng chương 5: Các biện pháp và hàng rào phi thuế 
quan. 

 Giảng chương 6: Chính sách ngoại thương của các nước 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

đang phát triển (nội dung 6.1 & 6.2) 

5 Buổi 5  Giảng chương 6 tiếp theo (nội dung 6.3 & 6.4) 

 Giảng chương 7: Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế và 
công ty đa quốc gia (nội dung 7.1 & 7.2) 

 

6 Buổi 6  Giảng chương 7: Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế và 
công ty đa quốc gia (nội dung 7.3) 

 Giảng chương 8: Chính sách công nghiệp ở các quốc gia 
(nội dung 8.1 -> 8.4) 

 

7 Buổi 7  Giảng chương 8: Chính sách công nghiệp ở các quốc gia 
(nội dung 8.5). 

 Chương 9: Hợp nhất kinh tế 

 

8 Buổi 8  Thuyết trình lần 1 (tiểu luận số 1, 2 & 3).  

9 Buổi 9  Thuyết trình lần 2 (tiểu luận số 4, 5 & 6).  

10 Buổi 10  Thuyết trình lần 3 (tiểu luận số 7 & 8). 

 Phụ đạo ôn thi cuối kỳ. 

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1  Trình bày mục tiêu của môn học; phổ biến kế hoạch 
giảng dạy; qui định hình thức thuyết trình. 

 Giảng chương 1: Giới thiệu môn học. 

 

2 Buổi 2  Giảng chương 2: Các học thuyết cơ sở về ngoại thương 
(nội dung 2.1 và 2.2 : [1] -> [3]) 

 

3 Buổi 3  Chương 2 tiếp theo: nội dung 2.2 : [4] & [5]  

 Giảng chương 3: Các vấn đề về chính sách ngoại thương 
(nội dung 3.1 -> 3.3). 

 

4 Buổi 4  Giảng chương 3: Các vấn đề về chính sách ngoại thương 
(nội dung 3.4 & 3.5). 

 Giảng chương 4: Chính sách thuế quan trong thương mại 
quốc tế (nội dung 4.1 & 4.2). 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

5 Buổi 5  Giảng chương 4 tiếp theo (nội dung 4.3). 

 Giảng chương 5: Các biện pháp và hàng rào phi thuế 
quan (nội dung 5.1 -> 5.7) 

 

6 Buổi 6  Giảng chương 5 tiếp theo (nội dung 5.8 & 5.9) 

 Giảng chương 6: Chính sách ngoại thương của các nước 
đang phát triển (nội dung 6.1 –> 6.3) 

 

7 Buổi 7  Giảng chương 6 tiếp theo (nội dung 6.4) 

 Giảng chương 7: Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế và 
công ty đa quốc gia  

 

8 Buổi 8  Giảng chương 8: Chính sách công nghiệp ở các quốc gia   

9 Buổi 9  Giảng chương 9: Hợp nhất kinh tế  

 Thuyết trình lần 1 (tiểu luận số 1). 

 

10 Buổi 10  Thuyết trình lần 2 (tiểu luận số 2 & 3).  

11 Buổi 11  Thuyết trình lần 3 (tiểu luận số 4 & 5)  

12 Buổi 12  Thuyết trình lần 4 (tiểu luận số 6 & 7).  

13 Buổi 13  Thuyết trình lần 5 (tiểu luận số 8). 

 Phụ đạo ôn thi cuối kỳ. 

 

 
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2014 
 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 
 
 
 
 
 Đặng Văn Thanh 

 


