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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 

Tên môn học:  Mua bán và sáp nhập công ty - Mã môn học: ECON3201 

1.1 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.2 Số tín chỉ:  2 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Môn học mang lại những kiến thức cơ bản của hoạt động mua bán và sát nhập doanh 
nghiệp. Sinh viên được cung cấp những kiến thức về cơ sở của hoạt động mua bán doanh 
nghiệp, những kỹ năng phân tích để đưa ra các quyết định cho một doanh nghiệp nên được 
mua, được bán hay sát nhập với nhau 

3. Mục tiêu môn học 

* Mục tiêu tổng quát:  

Môn học mang lại những kiến thức cơ bản của hoạt động mua bán và sát nhập doanh 
nghiệp. Sinh viên được cung cấp những kiến thức về cơ sở của hoạt động mua bán doanh 
nghiệp, những kỹ năng phân tích để đưa ra các quyết định cho một doanh nghiệp nên được 
mua, được bán hay sát nhập với nhau. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Kiến thức: 

- Mục đích của việc thực hiện mua bán – sáp nhập. 

- Nắm được quy trình thực hiện một giao dịch mua bán – sáp nhập. 

- Áp dụng những kiến thức liên quan đã học tại các môn học khác 

- Kỹ năng: Đánh giá tình hình tài chính, định giá doanh nghiệp. Kỹ năng đàm phán 
trong M&A. 

- Thái độ: đề cao tính sáng tạo của sinh viên trong xử lý các tình huống giả định. 

4. Nội dung môn học 

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

Giới thiệu về 

M&A 

Giới thiệu về 

mua bán – sát 

nhập – tái cấu 

trúc doanh 

Động lực để thực 

hiện M&A, các điều 

kiện pháp lý trong 

và ngoài doanh 

4.5 2.5 2 0  
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Tên chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

nghiệp nghiệp 

Tiến trình M&A Lập kế hoạch 

M&A 

Tìm kiếm đối tác 

Lập kế hoạch 

sau khi sát nhập 

Khái quát tiến trình 

M&A, các bước cần 

tiến hành 

4.5 2 2.5 0  

Định giá doanh 

nghiệp 

Các mô hình 

định giá 

Định giá doanh 

nghiệp tư nhân 

Nắm được kiến thức 

các phương pháp 

phân tích tài chính, 

lập mô hình định giá 

doanh nghiệp 

8.5 4 4.5 0  

Thương thảo và 

tìm nguồn vốn 

tài trợ 

Thương thảo 

phương án 

M&A 

Tìm kiếm nguồn 

vốn để thực hiện 

Phương thức thanh 

toán, chuyển đổi 

quyền. Cách tìm 

kiếm nguồn vốn để 

phục vụ thương vụ 

4.5 2 2.5 0  

Kế hoạch kinh 

doanh và chiến 

lược tái cấu trúc 

Tái cấu trúc mô 

hình hoạt động 

Phá sản, giải thể 

Phương án tái cấu 

trúc công ty, dự 

phòng khả năng phá 

sản, giải thể 

8 4 4 0  

Tổng cộng 30 14.5 15.5 0  

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

5. Học liệu 

5.1 Học liệu chính 

[1] MERGERS, ACQUISITIONS, AND OTHER RESTRUCTURING ACTIVITIES. 

Donald M. DePamphilis, Ph.D. 2012 

[2] M&A MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP THÔNG MINH - Kim chỉ nam trên trận đồ sáp nhập 

và mua lại. Scott Moeller - Chris Brady. 2009 

[3] MUA LẠI & SÁP NHẬP TỪ A ĐẾN Z. Andrew J.Sherman - Milledge A.Hart. 2009 

[4] M&A SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (HƯỚNG DẪN 

CƠ BẢN DÀNH CHO BÊN BÁN) Đặng Thế Đức, Phạm Trí Hùng. 2011 

5.2 Học liệu tham khảo 

[1] Các giáo trình phân tích tài chính, kế toán, luật doanh nghiệp… 
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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 (thuyết trình + làm bài tập) 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 - Khái quát về hoạt động Mua bán & Sát nhập 

 Giới thiệu về mua bán – sát nhập – tái cấu trúc doanh nghiệp 

 Môi trường pháp lý 

 Phương pháp tìm kiếm và xác định đối tượng để mua bán – 
sát nhập 

Kiến thức cần nắm: Các khái niệm về hoạt động mua bán – sát 
nhập, tính phổ biến của hoạt động này, một số quy định pháp luật 
cần phải cần chú ý và chiến thuật tiếp cận đối tượng. 

Bài tập: tìm hiểu và trình bày một thương vụ M&A. 

 

2 Buổi 2 - Tiến trình Mua bán & Sát nhập 

 Lập kế hoạch M&A 

 Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng 

 Thương thuyết và thỏa thuận 

Kiến thức cần nắm: cách phân tích, đánh giá các vấn đề có thể xảy 
ra trong quá trình thâu tóm, lựa chọn chiến thuật thâu tóm phù hợp 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

với điều kiện hiện có. Lựa chọn đối tượng phù hợp, thương lượng 
và đi đến thỏa thuận ban đầu về việc tiến hành sát nhập. 

Bài tập: Bài tập tình huống về M&A 

3 Buổi 3 - Phân tích và định giá (phần 1) 

 Định giá doanh nghiệp 

 Các vấn đề cơ bản liên quan đến định giá 

Kiến thức cần nắm: Phương pháp định giá theo chiết khấu dòng 
tiền, các yếu tố cần phân tích trong mô hình định giá. 

Bài tập: Bài tập tình huống, định giá doanh nghiệp niêm yết 

 

4 Buổi 4 - Phân tích và dịnh giá (phần 2) 

 Lập mô hình dự phóng tài chính 

 Định giá doanh nghiệp tư nhân 

Kiến thức cần nắm: Cách lập mô hình để đánh giá phương án cấu 
trúc sau khi mua bán – sát nhập. Phương pháp định giá doanh 
nghiệp chưa được cổ phần hóa. 

Kiểm 
tra giữa 

kỳ 

5 Buổi 5 - Dàn xếp và tài trợ thương vụ 

 Đánh giá tác động của quy định pháp luật, kế toán, thuế và 
các bên liên quan 

 Tìm kiếm nguồn tài chính để thực hiện thương vụ 

 Sử dụng đòn bẩy tài chính trong mua bán – sát nhập 

Kiến thức cần nắm: những tác động của luật pháp, thuế đến quá 
trình thực hiện thâu tóm. Sắp xếp tài chính để tài trợ cho thương 
vụ. Mặt lợi và hại của việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong hoạt 
động thâu tóm. 

Bài tập: bài tập tình huống. 

 

6 Buổi 6 - Quản lý kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp (phần 1) 

 Mô hình quản lý công ty 

 Phương án hoạt động 

 

7 Buổi 7 - Quản lý kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp (phần 1I) 

 Phá sản và giải thể 

- Ôn tập 
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7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp đêm (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 - Khái quát về hoạt động Mua bán & Sát nhập 

 Giới thiệu về mua bán – sát nhập – tái cấu trúc doanh nghiệp 

 Môi trường pháp lý 

 Phương pháp tìm kiếm và xác định đối tượng để mua bán – 
sát nhập 

Kiến thức cần nắm: Các khái niệm về hoạt động mua bán – sát 
nhập, tính phổ biến của hoạt động này, một số quy định pháp luật 
cần phải cần chú ý và chiến thuật tiếp cận đối tượng. 

Bài tập: tìm hiểu và trình bày một thương vụ M&A. 

 

2 Buổi 2 - Khái quát về hoạt động Mua bán & Sát nhập (tt) 

- Tiến trình Mua bán & Sát nhập 

 Lập kế hoạch M&A 

 Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng 

 Thương thuyết và thỏa thuận 

Kiến thức cần nắm: cách phân tích, đánh giá các vấn đề có thể xảy 
ra trong quá trình thâu tóm, lựa chọn chiến thuật thâu tóm phù hợp 
với điều kiện hiện có. Lựa chọn đối tượng phù hợp, thương lượng 
và đi đến thỏa thuận ban đầu về việc tiến hành sát nhập. 

Bài tập: Bài tập tình huống về M&A 

 

3 Buổi 3 - Tiến trình Mua bán & Sát nhập (tt) 

- Phân tích và định giá (phần 1) 

 Định giá doanh nghiệp 

 Các vấn đề cơ bản liên quan đến định giá 

Kiến thức cần nắm: Phương pháp định giá theo chiết khấu dòng 
tiền, các yếu tố cần phân tích trong mô hình định giá. 

Bài tập: Bài tập tình huống, định giá doanh nghiệp niêm yết 

 

4 Buổi 4 - Phân tích và định giá (phần 1) (tt) 

- Phân tích và dịnh giá (phần 2) 

 Lập mô hình dự phóng tài chính 

 Định giá doanh nghiệp tư nhân 

Kiểm tra 
giữa kỳ  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

Kiến thức cần nắm: Cách lập mô hình để đánh giá phương án cấu 
trúc sau khi mua bán – sát nhập. Phương pháp định giá doanh 
nghiệp chưa được cổ phần hóa. 

5 Buổi 5 - Phân tích và dịnh giá (phần 2) (tt) 

 Lập mô hình dự phóng tài chính 

 Định giá doanh nghiệp tư nhân 

Kiến thức cần nắm: Cách lập mô hình để đánh giá phương án cấu 
trúc sau khi mua bán – sát nhập. Phương pháp định giá doanh 
nghiệp chưa được cổ phần hóa. 

 

6 Buổi 6 - Dàn xếp và tài trợ thương vụ 

 Đánh giá tác động của quy định pháp luật, kế toán, thuế và 
các bên liên quan 

 Tìm kiếm nguồn tài chính để thực hiện thương vụ 

 Sử dụng đòn bẩy tài chính trong mua bán – sát nhập 

Kiến thức cần nắm: những tác động của luật pháp, thuế đến quá 
trình thực hiện thâu tóm. Sắp xếp tài chính để tài trợ cho thương 
vụ. Mặt lợi và hại của việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong hoạt 
động thâu tóm. 

Bài tập: bài tập tình huống. 

 

7 Buổi 7 - Quản lý kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp (phần 1) 

 Mô hình quản lý công ty 

 Phương án hoạt động 

 

 Buổi 8 - Quản lý kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp (phần 1I) 

 Phá s`ản và giải thể 

 

 Buổi 9 - Ôn tập  

 

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


