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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

1.1 Tên môn học: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

1.2 Mã môn học:

1.3 Trình độ: Đại học

1.4 Ngành: Tài chính ngân hàng

1.5 Khoa phụ trách: Khoa Tài chính ngân hàng

1.6 Số tín chỉ: 3

1.7 Yêu cầu đối với môn học:

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tài chính – tiền tệ, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên:

- Tại lớp: lên lớp nghe giảng theo qui định và tham gia các hoạt động học tập.

- Ở nhà: làm bài tập, tự học theo hướng dẫn.

2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU

Ngân hàng trung ương là một thể chế tài chính đặc biệt của một quốc gia. Với vai trò điều tiết

vĩ mô lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, ngân hàng trung ương trở thành trung tâm thần kinh của toàn bộ

nền kinh tế, và hoạt động ngân hàng trung ương có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ nhất đến sự

phát triển của nền kinh tế.

Thông qua môn học này, học viên tìm hiểu được cơ cấu tổ chức, điều hành của NHTW, vai

trò hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ của NHTW và các nghiệp vụ của NHTW.

3. NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương I: Tổng quan về ngân hàng trung ương

1.1.Qúa trình ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương

1.2.Chức năng của ngân hàng trung ương

1.3.Hệ thống tổ chức ngân hàng trung ương

1.4.Ngân hàng trung ương ở Việt Nam

Chương II: Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ

2.1.Một số vấn đề chung

2.2.Nguyên tắc phát hành tiền

2.3.Các kênh phát hành tiền



Chương III: Nghiệp vụ tín dụng của NHTW

3.1.Nguyên tắc chung

3.2.Các mặt hoạt động tín dụng của NHTW

Chương IV: Nghiệp vụ thị trường mở

4.1.Những vấn đề chung về thị trường mở

4.2.Các nghiệp vụ trên thị trường mở

4.3.Các phương thức đấu thầu trên thị trường mở

4.4.Phương thức xét thầu

4.5.Quy trình tổ chức đấu thầu trên thị trường mở

Chương V: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối

5.1.Những vấn đề chung về ngoại hối và quản lý ngoại hối

5.2.Chính sách quản lý ngoại hối

5.3.Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW

Chương VI: Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng

6.1.Những vấn đề chung về hệ thống thanh toán qua ngân hàng

6.2.Các phương thức thanh toán qua ngân hàng

6.3.Tổ chức và điều hành hệ thống thanh toán qua ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước

Chương VII: Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia

7.1.Khái niệm và mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia

7.2.Cơ cấu chính sách tiền tệ quốc gia

7.3.Các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia

4. HỌC LIỆU
4.1. Sách, giáo trình chính:
4.2. Tài liệu tham khảo:

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Chương
Thời lượng (tiết)

Học ở trường Tự nghiên cứu
(bao gồm lý thuyết và bài tập) Tổng

Lý thuyết
1 5 10 15
2 8 16 24
3 8 16 24
4 8 16 24
5 8 16 24
6 8 16 24
7 5 10 15

Tổng 50 100 150

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

STT Hình thức đánh giá Trọng số



1 Kiểm tra giữa kỳ 30%

2 Thi hết môn 70%

Ban giám hiệu

TS. Lê Thị Thanh Thu

Trưởng phòng QLĐT

Th.S Nguyễn Thành Nhân

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Thuận


