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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1. Tên môn học:     CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC Ở ĐÔNG NAM Á 

1.2. Mã môn học:   SEAS3210  

1.3. Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.4. Số tín chỉ:    02 LT (02LT/0TH) 

1.5.Điều kiện tiên quyết: học trước các môn Địa lý Đông Nam Á, Cơ sở Văn hóa  

                                     Việt Nam, Văn hóa Đông Nam Á. 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

- Toàn cầu hóa và khu vực hóa xóa tan không gian quốc gia giúp các nước xích lại gần 

nhau cùng hợp tác, cùng tồn tại và phát triển. Trong thế kỷ 21, các quốc gia ngày càng 

phụ thuộc vào nhau, chia sẻ lợi ích cùng nhau; không một quốc gia nào có thể phát triển 

độc lập dù đó là một nước lớn hay nhỏ. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, các tổ chức 

quốc tế và khu vực ra đời ngày càng nhiều, đóng vai trò vô cùng quan trọng vào sự ổn 

định và hòa bình thế giới. 

- Môn học này được thiết kế nhằm giới thiệu cho người học lý thuyết, quá trình hình thành 

và phát triển của các tổ chức quốc tế và khu vực đặc biệt là vai trò và tác động của các tổ 

chức này tại Đông Nam Á. Người học sẽ có cái nhìn toàn diện về các yếu tố địa lý, chính 

trị, kinh tế, cơ cấu tổ chức, những đóng góp, những cơ hội và thách thức, những nổ lực 

hợp tác của các tổ chức quốc tế và khu vực  này trong việc hổ trợ phát triển một khu vực 

Đông Nam Á hòa bình, văn minh, phồn vinh và bền vững. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung:  

- Đảm bảo sau khi học xong môn này sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng nhận thức, 

phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động cá tổ chức quốc tế và khu vực tại 

Đông Nam Á để làm việc trong các cơ quan ngoại vụ, nội vụ, các cơ quan quản lý, ngoại 

giao, các tổ chức quốc tế, các lãnh sự quán trong nước và khu vực.  

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Về kiến thức: 

- Giúp cho người học hiểu rõ các vấn đề cơ bản của các tổ chức quốc tế và khu vực tại 

Đông Nam Á trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng ASEAN sau 2015, nhận thức được cơ 

hội và thách thức của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cả trên cấp độ 



hội nhập toàn cầu và hội nhập khu vực. Qua đó, người học sẽ am hiểu được cơ chế hoạt 

động và hợp tác của các tổ chức này để phát triển quan hệ hợp tác, tranh thủ sự giúp đở 

của họ cho công cuộc xây dựng của đất nước.  

3.2.2. Về kỹ năng: 

- Trang bị cho người học có đủ năng lực phân tích, xem xét, tư vấn các cơ quan quản lý, 

các tổ chức hành chính, ngoại giao, kinh tế các cấp trong việc xây dựng các dự án hợp 

tác về kinh tế, phát triển cộng đồng, văn hóa xã hội trong đó, có chú trọng đến vấn đề rèn 

luyện kỹ năng làm việc trong các tổ chức quốc tế và khu vực. 

3.2.3. Về thái độ: 

- Làm cho người học có cái nhìn đúng đắn về hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu 

vực, các cơ hội và thách thứ để từ đó có thái độ linh hoạt và tích cực để tranh thủ và phát 

huy tối đa các mặt lợi ích, hạn chế những thử thách, hạn chế của các tổ chức này trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa, tạo điều kiện thúc đẩy cho Việt Nam phát triển 

bền vững và thịnh vượng. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

Chƣơng Mục Nội dung cơ bản 
Số tiết 

Tài liệu tự học 
TC LT BT TH 

Chương 1:  

Tổ chức là gì? 

Lý thuyết về tổ chức. 

Tổ chức và toàn cầu hóa.  

- Giới thiệu môn học 

- Khái niệm về tổ chức 

- Các hình thái về tổ chức. 

- Cơ cấu tổ chức. 

- Vai trò của tổ chức trong 

thời đại toàn cầu hóa. 

 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Chương 2: 

Tổ chức nhà 

nước quốc tế. 

 

Lý thuyết về tổ chức nhà 

nước quốc tế. 

Tổ chức nhà nước quốc tế 

và toàn cầu hóa. 

 

(1) Khái niệm về tổ chức quốc 

tế. 

(2) Lịch sử hình thành và phát 

triển các tổ chức quốc tế. 

(3) Tổ chức nhà nước quốc tế 

và khu vực, tổ chức liên chính 

phủ. 

(4) Vai trò của tổ chức quốc tế 

trong thời đại toàn cầu hóa. 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Chương 3: 

Tổ chức phi 

chính phủ. 

Lý thuyết về tổ chức phi 

chính phủ. 

Tổ chức phi chính phủ và 

toàn cầu hóa. 

 

(1) Khái niệm về tổ chức phi 

chính phủ. 

(2) Lịch sử hình thành và phát 

tiển tổ chức phi chính phủ. 

(3) Xã hội dân sự và các tổ 

chức phi chính phủ. 

(4) Vai trò của tổ chức quốc tế 

trong thời đại toàn cầu hóa. 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

 

Chương 4: 

ASEAN và các 

Cơ cấu tổ chức ASEAN. 

Tổ chức thành viên. 

(1) Các tổ chức nhà nước. 

(2) Các tổ chức kinh tế. 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 



tổ chức thành 

viên 

(3) Các tổ chức dân sự. 

(4) Các tổ chức khác. 

 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Chương 5: 

Các tổ chức 

quốc tế tại 

ASEAN 

ASEAN và các tổ chức 

quốc tế. 

Vai trò của các tổ chức 

quốc tế trong quá trình 

phát triển ASEAN. 

(1) Các tổ chức phát triển 

(2) Các tổ chức thương mại. 

(3) Các tổ chức văn hóa xã 

hội. 

(4) Các tổ chức khác. 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Chương 6:  

Các tổ chức 

phi chính phủ 

tại ASEAN 

ASEAN và các tổ chức 

phi chính phủ. 

Vai trò của các tổ phi 

chính phủ trong quá trình 

phát triển ASEAN. 

 (1) Các tổ chức nhân đạo. 

(2) Các tổ chức phát triển. 

(3) Các tổ chức văn hóa xã 

hội. 

(4) Các tổ chức khác. 

5 5   - Tài liệu bài 

giàng. 

- Đọc thêm tài 

liệu liên quan 

trong phụ lục 

đính kèm bài 

giảng. 

Tổng cộng 30 30    

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

[1] https://www.britannica.com/topic/international-organization 

5.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] David M.Herold, Donald B.Fedor (2013), Dẫn dắt công cuộc thay đổi bằng cách 

khác (Change the Way You Lead Change), Hồng Đức. 

[2] Gareth Morgan (1994), Cách nhìn nhận tổ chức từ nhiều góc độ, Nxb Khoa học và 

kỹ thuật, Hà Nội. 

[3] Helen Deresky (2011), International management: Managing across borders and 

cultures, text and cases, Prentice Hall. 

[4] TS. Lưu Thúy Hồng (2015), Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế 

đương đại, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ (viết báo cáo chuyên đề, thuyết trình theo nhóm) 40% 

2 Thi cuối kỳ (viết Tiểu luận) 60% 

Ghi chú:  



- Điểm kiểm tra giữa kỳ: là tổng số của điểm báo cáo chuyên đề và các điểm thành phần 

đánh giá theo quá trình khác (nếu có). 

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do nhà trường tổ 

chức. 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

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 làm báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 1: Tổ chức là gì? 

 

2 Buổi 2  Giảng chương 2: Tổ chức nhà nước quốc tế.  

3 Buổi 3  Giảng chương 3: Tổ chức phi chính phủ.  

4 Buổi 4  Giảng chương 4: ASEAN và các tổ chức thành viên.  

5 Buổi 5  Giảng chương 5: Các tổ chức quốc tế tại ASEAN.  

6 Buổi 6  Giảng chương 6: Các tổ chức phi chính phủ tại 

ASEAN. 

 

7 Buổi 7  Tổng kết môn học. 

 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 làm báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 1: Tổ chức là gì? 

 

2 Buổi 2  Giảng chương 2: Tổ chức nhà nước quốc tế. 

 Báo cáo chuyên đề. 

 

3 Buổi 3  Giảng tiếp chương 2.  

 Báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 3: Tổ chức phi chính phủ. 

 

4 Buổi 4  Giảng tiếp chương 3.  

 Báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 4: ASEAN và các tổ chức thành viên. 

 

5 Buổi 5  Giảng tiếp chương 4. 

 Báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 5: Các tổ chức quốc tế tại ASEAN. 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

6 Buổi 6  Giảng tiếp chương 5. 

 Báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 6: Các tổ chức phi chính phủ tại 

ASEAN. 

 

7 Buổi 7  Giảng tiếp chương 6. 

 Báo cáo chuyên đề. 

 

8 Buổi 8  Báo cáo chuyên đề 

 

 .Tổng kết môn học 

 

 

9 Buổi 9  Ôn thi cuối kỳ  

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên: LÝ QUYẾT TIẾN 

 Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 
 


