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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:  Phân tích kinh tế dự án  - Mã môn học: ECON4311 

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 

Với phân tích tài chính, góc nhìn của nhà phân tích là đối tượng tham gia dự án còn 
phân tích kinh tế dự án thì góc nhìn của nhà phân tích là toàn bộ nền kinh tế. Ở phân tích 
tài chính, thuế và các khoản trợ cấp được xem như một khoản ngân lưu nhưng ở phân 
tích kinh tế dự án thì các giá trị này chỉ là khoản chuyển giao giữa từ các đối tượng tham 
gia dự án với chính phủ. 

Bên cạnh đó, sự khác biệt cơ bản của khung phân tích kinh tế và phân tích tài chính 
còn nằm ở ‘giá’. Ở phân tích tài chính, mức giá một hàng hóa/sản phẩm là giá giao dịch 
trên thị trường thì ở phân tích kinh tế giá (giá mờ) của một hàng hóa thể hiện chi phí cơ 
hội để sử dụng hàng hóa/sản phẩm đó. Hay nói một cách khác, phân tích kinh tế còn kể 
đến các lợi ích/chi phí do ngoại tác mà dự án mang lại so với phân tích tài chính dự án. 
Đó có thể là lợi ích với những ngoại tác tốt hoặc chi phí đối với những ngoại tác xấu. 

Việc đo lường lợi ích và chi phí kinh tế được xây dựng trên những thông tin xuất 
phát từ phần thẩm định tài chính, nhưng thêm vào đó những nguyên tắc kinh tế hình 
thành trong lĩnh vực kinh tế học phúc lợi ứng dụng cũng được sử dụng rộng rãi. 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Môn học giúp cho sinh viên mở rộng phạm vi phân tích tài chính để có thể nhìn dự án 
dưới góc độ của nhiều đối tượng liên quan khác nhau.  

Bên cạnh đó, qua phân tích có thể xem xét việc nhà nước nên có vai trò như thế nào 
đối với những dự án công, những dự án cung cấp hàng hóa và dịch vụ công khác nhau. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

 Kiến thức: Mục đích của môn học là giúp sinh viên có những khái niệm cơ bản về 
phân tích kinh tế dự án, sự tác động của những chính sách của chính phủ đến dự án.  

 Kỹ năng: Qua môn học, sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về một dự án đầu tư 
công. Trong đó, ngoài việc đánh giá dư án ở khía cạnh tài chính, sinh viên còn biết 



2 

việc chuyển các bảng dữ liệu để phục vụ việc phân tích kinh tế dự án đồng thời tính 
được giá trị kinh tế của các hàng hóa khi có kể đến những tác động xã hội. 

 Thái độ: Tôn trọng những nguyên lý của phân tích dự án, thực hiện công việc đạt 
kết quả tốt trong một dự án có tham gia.  

4. Nội dung chi tiết môn học 

Tên 
chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu 

tự học TC LT BT TH 

Chương 1 Tổng quan về 
phân tích kinh tế 
dự án. Các lý 
thuyết, khái 
niệm cơ bản về 
phúc lợi xã hội 

Tổng quan phân tích kinh 
tế dự án, nêu rõ sự khác 
nhau giữa phân tích tài 
chính và phân tích kinh tế 
dự án. 
Các lý thuyết, khái niệm 
cơ bản (lý thuyết thặng dư) 

5 5 0 0 HIID, 
Chương 7 

Chương 2 Xác định lợi ích 
và chi phí trong 
thị trường không 
biến dạng 

Tính toán lợi ích kinh tế 
sản phẩm gia tăng (đầu ra 
dự án) & chi phí kinh tế 
của các nhập lượng (đầu 
vào dự án) trong trường 
hợp thị trường không có 
biến dạng. 

Việc đo lường lợi ích và 
chi phí giúp ta loại bớt một 
số vấn đề liên quan tới ảnh 
hưởng cân bằng tổng quát 
của một sự thay đổi về 
cung và cầu của một thị 
trường đối với thị trường 
hàng hóa, dịch vụ trong 
nền kinh tế. 

5 5 0 0 HIID, 
Chương 8 

NCTH Phân tích dự án 
trong trường 
hợp thị trường 
không có biến 
dạng 

Giảng viên biên soạn hoặc 
sưu tầm những NCTH 

5 0 5 0 Tình 
huống 

Chương 3 Xác định lợi ích 
và chi phí trong 
thị trường có 
biến dạng (thuế, 
trợ cấp, giá 
sàn/trần, …) 

Trong thực tế, thị trường 
chịu sự can thiệp của chính 
phủ các quốc gia vì những 
mục tiêu khác nhau. Do 
đó, phân tích kinh tế có 
xem xét đến biến dạng của 
thị trường sẽ giúp ta có 
được kết quả đáng tin cậy 
hơn. Ta sẽ phân tích kinh 
tế có biến dạng khi xem 

15 10 5 0 HIID, 
Chương 9 
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Tên 
chương Mục Nội dung khái quát Số tiết Tài liệu 

tự học TC LT BT TH 
xét đến tác động của  

- Thuế doanh thu đối với 
sản phẩm dự án 

- Trợ giá cho sản xuất cho 
những nhà cung cấp 

- Khi tồn tại cả thuế doanh 
thu và trợ cấp 

- Giới hạn giá trần, phân 
phối hạn chế sản phẩm 

- Tình trạng độc quyền đối 
với sản phẩm 

Chương 4 Giá trị kinh tế 
của hàng ngoại 
thương và giá trị 
kinh tế của 
ngoại tệ 

- Hàng ngoại thương và 
hàng không ngoại thương 

- Lợi ích/chi phí kinh tế 
hàng ngoại thương đầu 
ra/vào 
- Hệ số chuyển đổi cho 
hàng ngoại thương 

- Giá kinh tế của ngoại tệ 
(tỷ giá hối đoái kinh tế) 

5 5 0 0 HIID, 
Chương1

0 

Chương 5 Chi phí cơ hội 
kinh tế của vốn 
và chi phí cơ hội 
kinh tếcủa lao 
động 

Chi phí cơ hội kinh tế của 
vốn là yếu tố quan trọng 
trong việc xác định quy mô 
và thời điểm đầu tư của dự 
án. 

Giá cung lao động, giá cầu 
lao động. Từ đó xác định 
sự khác biệt giữa tiền 
lương tài chính và tiền 
lương kinh tế 

5 5 0 0 HIID, 
Chương1

2, 
Chương1

3 

NCTH Phân tích dự án 
trong trường 
hợp thị trường 
có tồn tại biến 
dạng 

Giảng viên biên soạn hoặc 
sưu tầm những NCTH 

5 0 5 0 Tình 
huống 

Tổng cộng: 45 30 15 00  

5. Học liệu 

5.1 Tài liệu bắt buộc 

[1] Hướng dẫn phân tích chi phí - lợi ích cho các quyết định đầu tư, Glenn Jenkín - 
Đại học Harvard và Arnold Harberger - Đại học Chicago, 1995 (HIID). 
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[2] Bài giảng của giảng viên. 

[3] Các nghiên cứu tình huống. 

5.2 Tài liệu tham khảo 

[4] Phân tích kinh tế của các hoạt động đầu tư, công cụ phân tích và ứng dụng thực 
tiễn, Viện Ngân hàng thế giới, Ngân hàng thế giới, 2002 (WBI). 

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 Chương 1, Tổng quan về phân tích kinh tế dự án  

2 Buổi 2 Chương 2, Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong thị 
trường không biến dạng 

 

3 Buổi 3 Nghiên cứu tình huống, Phân tích kinh tế trong trường hợp 
thị trường không có biến dạng 

 

4 Buổi 4 Chương 3, Phân tích kinh tế khi có biến dạng thị trường với 
thuế và trợ cấp 

 

5 Buổi 5 Chương 3, Phân tích kinh tế khi có biến dạng thị trường với 
giá trần, hạn ngạch  

 

6 Buổi 6 Chương 3, Phân tích kinh tế khi có biến dạng thị trường với 
sản phẩm độc quyền 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

7 Buổi 7 Kiển tra giữa kỳ  

8 Buổi 8 Chương 4, Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và giá trị 
kinh tế của ngoại tệ 

 

9 Buổi 9 Chương 5, Chi phí cơ hội kinh tế của vốn và chi phí cơ hội 
kinh tế của lao động 

 

10 Buổi 10 Nghiên cứu tình huống, Phân tích kinh tế trong trường hợp 
có biến dạng thị trường 

 

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

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1, Tổng quan về phân tích kinh tế dự án  

2 Buổi 2 Chương 2, Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong thị 
trường không biến dạng. 

 

3 Buổi 3 Chương 2, Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong thị 
trường không biến dạng (tt). 

 

4 Buổi 4 Nghiên cứu tình huống, Phân tích kinh tế trong trường hợp 
không có biến dạng thị trường. 

 

5 Buổi 5 Chương 3, Phân tích kinh tế khi có biến dạng thị trường với 
thuế và trợ cấp. 

 

6 Buổi 6 Chương 3, Phân tích kinh tế khi có biến dạng thị trường với 
thuế và trợ cấp (tt). 

 

7 Buổi 7 Chương 3, Phân tích kinh tế khi có biến dạng thị trường với 
giá trần, hạn ngạch. 

 

8 Buổi 8 Chương 3, Phân tích kinh tế khi có biến dạng thị trường với 
sản phẩm độc quyền. 

 

9 Buổi 9 Kiển tra giữa kỳ.  

10 Buổi 10 Chương 4, Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và giá trị 
kinh tế của ngoại tệ. 

 

11 Buổi 11 Chương 4, Giá trị kinh tế của ngoại tệ (tt) & Chương 5, Chi 
phí cơ hội kinh tế của vốn. 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

12 Buổi 12 Chương 5, Chi phí cơ hội kinh tế của vốn (tt) và chi phí cơ 
hội kinh tế của lao động. 

 

13 Buổi 13 Nghiên cứu tình huống, Phân tích kinh tế trong trường hợp 
có biến dạng thị trường. 

 

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

 


