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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT 
 

 

Môn học 

Luật Kinh tế 

Mã môn 

 

Dùng cho các ngành 

Quẩn trị doanh nghiệp 

Kế toán – Kiểm toán 

Tài chính – Ngân hàng 

 

Bộ môn phụ trách 

Quản trị kinh doanh 



THÔNG TIN VỀ CÁC GIẢNG VIÊN 

CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY MÔN HỌC 

1. ThS. Vũ Thị Thanh Lan – Giảng viên cơ hữu 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ Luật ...........................................................................  

- Thuộc bộ môn: Cơ bản –Cơ sở ..............................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ......................................................................................................................  

- Điện thoại: 0982888328 ........................   Email: lanvtt@hpu.edu.vn ...................................  

- Các hướng nghiên cứu chính:   ..............................................................................................  

2. GVC. Phạm Vũ Lợi – Giảng viên thỉnh giảng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính ....................................................................  

- Thuộc bộ môn: Nhà nước và pháp luật .................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: Trường Chính trị Tô Hiệu ............................................................................  

- Điện thoại:  ............................................   Email: ...................................................................  

3. Ths. Nguyễn Văn Hiểu – Giảng viên thỉnh giảng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ....................................................................................  

- Thuộc bộ môn: Nhà nước và pháp luật .................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: Trường Chính trị Tô Hiệu ............................................................................  

Điện thoại                                                 Email: ...................................................................  

4. Ths. Trần Phú Vƣơng – Giảng viên thỉnh giảng 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ....................................................................................  

- Thuộc bộ môn: Nhà nước và pháp luật .................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: Trường Chính trị Tô Hiệu ............................................................................  

Điện thoại                                                 Email: ...................................................................  

 

5. Thông tin về trợ giảng (nếu có): 

Họ và tên:  ......................................................................................................................................  

- Chức danh, học hàm, học vị:  ................................................................................................  

- Thuộc bộ môn/lớp:  ...............................................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ......................................................................................................................  

- Điện thoại:  ............................................   Email:  ..................................................................  

- Các hướng nghiên cứu chính:  ...............................................................................................  



THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

1. Thông tin chung: 

- Số đơn vị học trình/ tín chỉ:  3 tín chỉ ....................................................................................  

- Các môn học tiên quyết:  Pháp luật đại cương, .....................................................................  

- Các môn học kế tiếp:  ............................................................................................................  

- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):  ................................................................................  

- Thời gian phân bổ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 32 ...................................................................................................  

+ Làm bài tập trên lớp:  ........................................................................................................  

+ Thảo luận: 15 .....................................................................................................................  

+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, điền dã,...):  .........................................................  

+ Hoạt động theo nhóm:  ......................................................................................................  

+ Tự học: 18 .........................................................................................................................  

+ Kiểm tra: 3 .........................................................................................................................  

2. Mục tiêu của môn học: 

- Kiến thức: trang bị các kiến thức pháp lý cơ bản cho sinh viên về địa vị pháp lý của các loại 

hình doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, vấn đề thành lập, giải thể, 

phá sản doanh nghiệp; chế độ pháp lý đối với hợp đồng kinh doanh thương mại; các phương 

thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại và các vụ việc 

cạnh tranh. 

- Kỹ năng: trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành luật, kỹ năng giải quyết các tình huống  

pháp lý giả định và thực tế.    

- Thái độ: nâng cao ý thức tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật cho sinh 

viên.  

3. Tóm tắt nội dung môn học: 

- Trên cơ sở trình bày khái quát các vấn đề pháp lý cơ bản đối với hoạt động kinh doanh 

thương mại của các chủ thể kinh doanh, môn học đề cập tới các vấn đề pháp lý cơ bản về 

thành lập, tổ chức hoạt động, tổ chức lại, giải thể, phá sản của các loại hình doanh nghiệp 

hoạt động của pháp luật VN.  

- Các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động ký kết thực hiện hợp đồng kinh doanh thương 

mại và các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm hợp đồng 

- Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình tiến hành hành vi kinh 

doanh thương mại và việc giải quyết các vụ việc cạnh tranh. 

4. Học liệu:  

- Giáo trình Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân 

- Giáo trình Luật Thương mại, Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân 

- Giáo trình Pháp luật Kinh tế, Học viện tài chính, NXB Tài chính 

-Luật Kinh tế, Ths Nguyễn việt Khoa, Ths Từ Thanh Thào, NXB Phương Đông 

- Luật Doanh nghiệp 2005 



- Luật Thương mại 2005 

- Luật Phá sản 2004 

- Luật Hợp tác xã 2003 

- Luật Đầu tư  

- Luật Trọng tài thương mại 2010 

- Các văn bản thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại…. 

- Các tạp chi chuyên ngành: Tạp chí Luật học, Nhà nước và Pháp luật… 

- Các website: luatvietnam.com.vn, thongtinphapluatdansu.com.vn… 

 

1. Nội dung và hình thức dạy – học: 

Nội dung 

(Ghi cụ thể theo từng chương, 

mục, tiểu mục) 

Hình thức dạy – học 
Tổng 

(tiết) 
Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

TH, TN, 

điền dã 

Tự học,  

tự NC 
Kiểm tra 

Chương 1: Những vấn đề 

cơ bản về Luật KT 

I.Khái quát chung 

II.Chủ thể của Luật KT 

III.Nguồn của Luật KT 

4      4 



Chương II: Pháp luật về 

Doanh nghiệp thành lập 

theo Luật DN 2005 

Bải 1: Quy chế pháp lý 

chung về doanh nghiệp 

theo Luật Doanh nghiệp 

2005 

I.Khái niệm, đặc điểm, 

phân loại DN 

II.Những vấn đề pháp lý 

cơ bản về thành lập DN 

III.Quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của DN 

IV.Tổ chức lại & giải thể 

DN 

Bài 2: Địa vị pháp lý của 

Cty  

I.Cty TNHH 2 thành viên 

trở lên  

1.Đặc điểm pháp lý 

2.Tổ chức, quản lý  

II.Cty TNHH 1 thành viên  

1.Đặc điểm pháp lý  

2.Tổ chức, quản lý  

III. Cty Cổ phần 

1.Đặc điểm pháp lý 

2.Cổ phần, cổ phiếu 

3.Tổ chức, quản lý 

IV. Cty Hợp danh 

1.Đặc điểm pháp lý 

2.Tổ chức, quản lý  

Bài 3: Địa vị pháp lý của 

DN Tƣ nhân 

I.Đặc điểm pháp lý 

II.Tổ chức, quản lý  

11 

 

 

 

 

   6  17 



Chƣơng III: Pháp luật về 

các chủ thể kinh doanh 

khác 

Bài 1: Hợp tác xã 

I.Đặc điểm pháp lý 

1.Khái niệm, đặc điểm 

2.Nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động  

3.Tài chính và tài sản của 

HTX 

II.Thành lập HTX 

III.Tổ chức quản lý HTX 

IV.Liên hiệp HTX và liên 

minh HTX 

Bài 2: Hộ kinh doanh cá 

thể và cá nhân có đăng 

ký kinh doanh  

    3  3 

Sinh viên nghỉ tự nghiên 

cứu viết thu hoạch về Địa 

vị pháp lý của các loại 

hình doanh nghiệp  

Sinh viên trình bày, thảo 

luận và đánh giá 

Kiểm tra 

   

 

 

 

10 

 6  

 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

10 

2 

Chƣơng IV: Pháp luật về 

hợp đồng kinh doanh 

thƣơng mại 

I.Khái quát chung về hợp 

đồng theo quy định của 

pháp luật VN 

II. Hợp đồng kinh doanh 

thương mại  

III. Chế tài trong hoạt động 

kinh doanh thương mại   

6      6 



Chƣơng V: Pháp luật về 

giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh thƣơng 

mại 

I.Tranh chấp trong kinh 

doanh và giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh 

II.Giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại tại 

Tòa án nhân dân 

III. Giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại 

bằng Trọng tài thương mại 

3      3 

Chƣơng VI: Pháp luật về 

phá sản 

I.Khái quát về phá sản và 

pháp luật về phá sản 

II.Những quy định chung 

về phá sản theo Luật Phá 

sản 2004 

III.Thủ tục về phá sản DN 

6      6 

Sinh viên tự nghiên cứu 

tổng hợp chƣơng 4,5,6 

Sinh viên trình bày, thảo 

luận, đánh giá 

Kiểm tra 

   

 

5 

 

 9  

 

 

 

1 

15 

 

 

 

1 

ôn tập 2      2 

Tổng (tiết) 32  15  18 3 68 

 

2. Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể: 

Tuần Nội dung 
Chi tiết về hình thức 

tổ chức dạy – học 

Nội dung yêu cầu sinh viên 

phải chuẩn bị trƣớc 
Ghi chú 

1 

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò 
c¬ b¶n vÒ LuËt KT 

I. Kh¸i qu¸t chung  

II. Chñ thÓ cña LKT 

III. Nguån luËt KT 

Ch¬ng II: Ph¸p luËt vÒ 

Doanh nghiÖp thµnh lËp 

theo LuËt doanh nghiÖp 

2005 

Bµi 1: Quy chÕ ph¸p lý 

Thuyết trình Tài liệu học tập 

 



chung vÒ DN theo LDN 
2005 

I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, 

ph©n lo¹i DN 

2 

II. Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý 
c¬ b¶n vÒ thµnh lËp DN 

III. QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ 

b¶n cña doanh nghiÖp 

Thuyết trình Tài liệu học tập  

3 

IV.Tổ chức lại & giải thể 

DN 

Bài 2: Địa vị pháp lý của 

Cty  

I.Cty TNHH 2 thành viên 

trở lên  

II.Cty TNHH 1 thành viên 

III. Cty Cổ phần 

IV. Cty Hợp danh 

Thuyết trình 

 

 

 

Tự học + Thảo 

luận 

Tài liệu học tập 

 

 

 

Bài thuyết trình theo 

nhóm+các câu hỏi thảo luận 

 

 

4 

Bài 3: Địa vị pháp lý của 

DN Tƣ nhân 

Chƣơng III: Pháp luật về 

các chủ thể kinh doanh 

khác 

Bài 1: Hợp tác xã 

Bài 2: Hộ kinh doanh cá 

thể và cá nhân có đăng 

ký kinh doanh 

 

Tự học + Thảo 

luận 

Bài thuyết trình theo 

nhóm+các câu hỏi thảo luận 

 

 

5 
Sinh viên trình bày, thảo 

luận, đánh giá 
Thảo luận 

Bài thuyết trình theo 

nhóm+các câu hỏi thảo luận 

 

 

6 

Sinh viên trình bày, thảo 

luận, đánh giá 

Kiểm tra 

Thảo luận 

Trình bày theo nhóm + các 

câu hỏi thảo luận  

7 

Chƣơng IV: Pháp luật về 

hợp đồng kinh doanh – 

thƣơng mại 

I.Khái quát chung về hợp 

đồng theo quy định của 

pháp luật Việt Nam 

II.Những quy định chung 

về hợp đồng trong hoạt 

động thương mại 

III.Chế tài trong kinh 

Thuyết trình Tài liệu học tập  



doanh thương mại 

 

8 

Chƣơng V: Pháp luật về 

giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh thƣơng 

mại 

I.Tranh chấp trong kinh 

doanh và giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh 

II.Giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại tại 

Tòa án nhân dân 

III. Giải quyết tranh chấp 

kinh doanh thương mại 

bằng Trọng tài thương mại 

Chƣơng VI: Pháp luật về 

phá sản 

I.Khái quát về phá sản và 

pháp luật về phá sản 

II.Những quy định chung 

về phá sản theo Luật Phá 

sản 2004 

Thuyết trình  Tài liệu học tập  

9 

III.Thủ tục về phá sản DN, 

Hợp tác xã 

Nghỉ tự học ôn tập chương 

4,5,6 theo đề cương và bài 

tập của giáo viên giao 

Thuyết trình  

 

 

Tự học 

Tài liệu học tập  

 

Nghỉ tự học ôn tập chương 

4,5,6 theo đề cương và bài 

tập của giáo viên giao 

Tự học Tài liệu học tập  

11 

Trình bày, thảo luận, đánh 

giá 

Kiểm tra 

Thảo luận 

Tài liệu học tập  

12 ôn tập Thuyết trình Tài liệu học tập  

 

7. Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ nhiÖm vô gi¶ng viªn giao cho sinh viªn: 

Sinh viên tự học, tự làm việc theo nhóm (không lên lớp) theo từng nhiệm vụ cụ thể trong đề 

cương chi tiết và theo sự phân công của giảng viên, nhóm trưởng. Môn học này có 06 bài tập nhóm 

theo chủ để, sinh viên phải tích cực hoàn thành. Sản phẩm đạt được sau mỗi lần làm việc nhóm là 01 

bài thuyết trình và bài trình bày powerpoint, cả nhóm sẽ trình bày trước lớp. Các nhóm còn lại tham 

gia chất vấn, đóng góp ý kiến. 

8. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên: 



Giảng viên sẽ đánh giá kết quả làm việc chung của nhóm và từng cá nhân thông qua: 

 + Bài thuyết trình: 

- Nội dung bài thuyết trình: đầy đủ, khoa học, chính xác 

- Hình thức: đẹp, rõ ràng, logic. 

- Khuyến khích liên hệ thực tế. 

+ Phần trả lời câu hỏi của giảng viên và sinh viên khác tham gia thảo luận. 

+ Sinh viên tích cực tham gia thảo luận, có ý kiến đóng góp, chất vấn hay sẽ được thưởng điểm 

(theo đánh giá của giảng viên). 

Thời hạn trình bày kết quả: Theo yêu cầu cụ thể trong đề cương chi tiết. 

9.    Đánh giá kết quả và trọng số của từng loại điểm: 

 -  Điểm bài tập nhóm và thảo luận: 30% 

 - Thi hết môn: 70% 

10.     Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: 

   -    Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học (giảng đường, phòng máy,...): Máy chiếu, 

thiết bị tăng âm thanh. 

H¶i Phßng, ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2013 

Chñ nhiÖm bé m«n Phª duyÖt cÊp trêng 

 

 

 

 

 

Ngêi viÕt ®Ò c¬ng chi tiÕt 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Ths. Vò ThÞ Thanh Lan 

 

 

 


