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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 KHOA: TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN  

- Tên học phần: LUẬT KINH TẾ (BUSINESS LAW) 

- Mã số học phần:  06010012 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ (3 TC lý thuyết, 0 TC thực hành)   

- Thuộc chương trình đào tạo bậc, ngành: Bậc Đại học, Ngành Tài chính – Ngân 

hàng 

- Số tiết học phần:   

 Nghe giảng lý thuyết: 36 tiết  

 Làm bài tập trực tiếp trên lớp: 0 tiết  

 Thảo luận: 0 tiết  

 Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 0 tiết  

 Hoạt động theo nhóm: 9 tiết  

 Đi tham quan thực tế: 0 tiết  

 Sinh viên tự học: 135 giờ  

- Học phần trước: Pháp luật đại cương 

- Học phần tiên quyết: Không 

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Goals)   

G1. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về việc thành lập doanh nghiệp, ký 

kết hợp đồng, giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh. 

G2. Học phần cũng cung cấp các kiến thức pháp lý cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh về 

việc đối mặt với việc giải thể hay phá sản của doanh nghiệp. 

3. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN:  

Chuẩn Nội dung 
Đáp ứng Chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo 

Kiến thức 

3.1.1. Mô tả được hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập các 

loại hình doanh nghiệp. 

3.1.2. Có khả năng phân tích và đánh giá những khác biệt 

cũng như những ưu, nhược điểm của các loại hình doanh 

nghiệp để lựa chọn cho loại hình kinh doanh phù hợp. 

LO-1 

 

 

LO-2 
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3.1.3. Hiểu và áp dụng được những quy định pháp luật 

về hợp đồng thương mại. 

3.1.4. Nắm được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào 

tiến trình giải quyết tranh chấp. 

3.1.5. Hiểu được những quy định pháp luật về phá sản. 

3.1.6. Vận dụng những kiến thức đã được nghiên cứu để 

giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. 

 

LO-2 

 

LO-2 

 

LO-1 

 

LO-2 

 

 

Kỹ năng 

3.2.1. Phát huy khả năng phân tích, đánh giá vấn đề một 

cách toàn diện, khách quan. 

3.2.2. Trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức 

công việc, báo cáo chuyên nghiệp, phản ứng vấn đề và 

làm việc nhóm. 

LO-8 

 

LO-8 

Mức độ tự 

chủ và 

trách 

nhiệm 

3.3.1. Chuyên cần, đọc tài liệu trước khi đến lớp, tham 

gia bài giảng tích cực. 

3.3.2. Tự tin, năng động, chấp hành nghiêm túc pháp 

luật của Nhà nước 

LO-11; LO-12 

 

4. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN:   

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về quá trình thành lập, hoạt động, tổ chức 

lại, giải thể, phá sản của các chủ thể kinh doanh mà trọng tâm là doanh nghiệp. Ngoài ra, 

học phần Luật Kinh tế còn cung cấp các kiến thức pháp lý cần thiết cho các chủ thể kinh 

doanh có thể hạn chế các rủi ro và tổn thất khi giao kết hợp đồng kinh doanh, đồng thời 

trang bị những kiến thức pháp lý về giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh. 
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5. NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY: 

- Lý thuyết:  

 Buổi/ Tiết  
Nội dung  

Hoạt động của 

giảng viên  

Hoạt động của 

sinh viên  

Giáo trình 

chính  

Tài liệu 

tham khảo  
Ghi chú  

  1 

(3 tiết)  

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ 

LUẬT KINH TẾ 

1.1. Khái niệm về luật kinh tế 

1.2. Các loại văn bản pháp luật trong 

hoạt động kinh tế 

1.3. Vai trò của Luật kinh tế trong 

nền kinh tế thị trường 

 

 

 

- Thuyết giảng 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 1 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.3.1. 

2 

 (3 tiết)  

Chương 2: CHỦ THỂ KINH 

DOANH 

2.1. Hộ kinh doanh 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

2.1.2. Thành lập hộ kinh doanh 

2.1.3. Thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh, tạm ngừng và chấm dứt 

kinh doanh 

 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 2 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 

3  

(3 tiết)  
2.2. Doanh nghiệp 

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm 
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2.2.2. Quy chế thành lập doanh nghiệp 

2.2.3. Các loại hình doanh nghiệp theo 

Luật Doanh nghiệp Việt Nam  

2.2.4. Tổ chức lại và giải thể doanh 

nghiệp 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 [1]: Chương 2 Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 

4  

(3 tiết) 

2.3.  Hợp tác xã 

2.3.1. Khái niệm, đặc điểm và nguyên 

tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã 

2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác 

xã 

2.3.3. Quyền và nghĩa vụ của xã viên 

hợp tác xã 

2.3.4. Quy chế pháp lý về tài sản và tài 

chính của hợp tác xã 

2.3.5. Tổ chức quản lý 

 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 2 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 

5  

(3 tiết) 

Chương 3: HỢP ĐỒNG TRONG 

KINH DOANH 

3.1. Sơ lược về pháp luật điều chỉnh 

hợp đồng ở Việt Nam 

3.2. Khái niệm - Đặc điểm - Phân loại 

hợp đồng trong kinh doanh 

3.2.1. Khái niệm hợp đồng kinh doanh 

3.2.2. Đặc điểm 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 3 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 
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3.2.3. Phân loại hợp đồng trong kinh 

doanh       

3.3. Giao kết hợp đồng trong kinh 

doanh 

3.3.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng 

3.3.2. Thẩm quyền và thủ tục ký kết 

hợp đồng 

 

6  

(3 tiết) 

3.4. Thực hiện hợp đồng 

3.4.1. Khái niệm 

3.4.2. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

3.4.3. Các nội dung của việc thực hiện 

hợp đồng 

3.4.4. Các biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng 

3.5. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng 

3.5.1. Sửa đổi hợp đồng 

3.5.2. Chấm dứt hợp đồng 

3.5.3. Hủy bỏ hợp đồng 

 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 3 

 

 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 

7  

(3 tiết) 

3.6. Hợp đồng vô hiệu 

3.6.1. Điều kiện có hiệu lực của hợp 

đồng 

3.6.2. Hợp đồng vô hiệu 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

  

 

[1]: Chương 3 

 

 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 
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3.6.3. Thời hạn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố hợp đồng vô hiệu 

3.7. Trách nhiệm vật chất và chế tài 

trong quan hệ hợp đồng 

3.7.1. Trách nhiệm vật chất do vi phạm 

hợp đồng 

3.7.2. Căn cứ pháp lý để áp dụng trách 

nhiệm do vi phạm hợp đồng 

3.7.3. Các biện pháp chế tài trong 

thương mại 

 

8  

(3 tiết) 

Chương 4: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG 

THÔNG DỤNG TRONG KINH 

DOANH 

4.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong 

thương mại 

4.1.1. Khái quát về hàng hóa 

4.1.2. Khái quát về mua bán hàng hóa  

4.2. Các hợp đồng trung gian thương 

mại 

4.2.1. Hợp đồng môi giới thương mại 

4.2.2. Hợp đồng đại lý thương mại 

 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 4 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 
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9  

(3 tiết) 

4.3. Các hợp đồng thương mại khác 

4.3.1. Hợp đồng gia công trong 

thương mại 

4.3.2. Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu 

giá hàng hóa 

4.3.3. Hợp đồng dịch vụ logistics 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 4 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.3.1. 

10 

(3 tiết) 

Thảo luận nhóm -Nghe nhóm 

thảo luận 

-Đặt câu hỏi 

 

-Thảo luận 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

[1]: Chương 4 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.5, 3.1.6, 

3.2.2, 3.3.1. 

11 

(3 tiết) 

Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ 

SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC 

XÃ 

5.1. Khái quát về phá sản 

5.1.1. Khái niệm về phá sản 

5.1.2. Phân biệt phá sản và giải thể 

5.1.3. Vai trò của Pháp luật về phá sản 

trong nền kinh tế thị trường 

5.2. Pháp luật về phá sản ở Việt Nam 

5.2.1. Pháp luật về phá sản ở Việt Nam 

qua các thời kỳ 

5.2.2. Những quy định chung 

5.2.3. Các biện pháp bảo toàn tài sản 

của doanh nghiệp lâm vào tình trạng 

phá sản 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 5 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.5, 3.1.6, 

3.2.1, 3.3.1. 
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5.2.4. Thủ tục phá sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã 

12 

(3 tiết) 

Thảo luận nhóm -Nghe nhóm 

thảo luận 

-Đặt câu hỏi 

 

-Thảo luận 

-Trả lời câu hỏi 

  

[1]: Chương 5 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.5, 3.1.6, 

3.2.2, 3.3.1. 

13 

(3 tiết) 

Chương 6: GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP TRONG KINH DOANH 

6.1. Tranh chấp trong kinh doanh và 

các phương thức giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh 

6.1.1. Tranh chấp trong kinh doanh 

6.1.2. Các phương thức giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh 

6.2. Giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh thông qua Trọng tài thương mại 

và Tòa án 

6.2.1. Giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thông qua Trọng tài thương mại 

6.2.2  Giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thông qua Tòa án 

 

 

 

 

- Thuyết giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

 

-Nghe giảng, ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: Chương 6 

 

 

 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.3, 3.1.4, 

3.3.1. 

14 

(3 tiết) 

Thảo luận nhóm -Nghe nhóm 

thảo luận 

-Đặt câu hỏi 

-Thảo luận 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

 

[1]: Chương 6 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.5, 3.1.6, 

3.2.2, 3.3.1. 
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15 

(3 tiết) 

Ôn tập - Giải đáp câu 

hỏi 

- Đặt câu hỏi. 

- Nghe hướng dẫn 

 [2]: Chương 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.4, 3.1.5, 

3.3.1. 
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6. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN:  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  

- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.  

- Tham dự kiểm tra trên học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN:  

7.1. Cách đánh giá  

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:  

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1  Điểm chuyên cần  80%/tổng số tiết 10% G1 

2  Điểm bài tập  80%/tổng số bài tập được giao 10% G1 

3  Điểm kiểm tra quá trình  Kiểm tra viết 20% G1, G2 

4  Điểm thi kết thúc học phần  Thi viết 60% G1, G2 

7.2 . Cách tính điểm  

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.   

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với  trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 

phân.   

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP:   

8.1.  Giáo trình chính: 

[1] TS. Nguyễn Thị Dung, Luật kinh tế, Nxb. Lao động, 2017. 

8.2 Tài liệu tham khảo:  

[1] PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật kinh tế, Nxb. CAND Hà Nội, 2015.  

[2] TS. Nguyễn Hợp Toàn, Giáo trình Pháp luật kinh tế, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2015.  

[3] PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Giáo trình Pháp luật kinh tế, Nxb. Giáo 

dục Việt Nam, 2013. 

9. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC:  

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 

 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ 

LUẬT KINH TẾ 
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Tuần/ 

Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1.1.Khái niệm về luật kinh tế 

1.2.Các loại văn bản pháp luật trong 

hoạt động kinh tế 

1.3.Vai trò của Luật kinh tế trong nền 

kinh tế thị trường 

 

 

9 

-Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 1 

 

2 

 

Chương 2: CHỦ THỂ KINH 

DOANH 

2.1. Hộ kinh doanh 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

2.1.2. Thành lập hộ kinh doanh 

2.1.3. Thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh, tạm ngừng và chấm dứt 

kinh doanh 
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-Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 2 

 

3 2.2. Doanh nghiệp 

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm 

2.2.2. Quy chế thành lập doanh nghiệp 

2.2.3. Các loại hình doanh nghiệp theo 

Luật Doanh nghiệp Việt Nam  

2.2.4. Tổ chức lại và giải thể doanh 

nghiệp 

 

 

 

 

9 

  

 

 

-Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 2 

 

4 2.3.  Hợp tác xã 

2.3.1. Khái niệm, đặc điểm và nguyên 

tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã 

2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác 

xã 

2.3.3. Quyền và nghĩa vụ của xã viên 

hợp tác xã 

2.3.4. Quy chế pháp lý về tài sản và tài 

chính của hợp tác xã 

2.3.5. Tổ chức quản lý 

 

 

 

 

 

9 

  

 

 

 

-Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 2 

 

5 Chương 3: HỢP ĐỒNG TRONG 

KINH DOANH 

3.1. Sơ lược về pháp luật điều chỉnh 

hợp đồng ở Việt Nam 
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Tuần/ 

Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

3.2. Khái niệm - Đặc điểm - Phân loại 

hợp đồng trong kinh doanh 

3.2.1. Khái niệm hợp đồng kinh doanh 

3.2.2. Đặc điểm 

3.2.3. Phân loại hợp đồng trong kinh 

doanh       

3.3. Giao kết hợp đồng trong kinh 

doanh 

3.3.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng 

3.3.2. Thẩm quyền và thủ tục ký kết 

hợp đồng 

 

 

9 

 

- Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 3 

 

6 3.4. Thực hiện hợp đồng 

3.4.1. Khái niệm 

3.4.2. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

3.4.3. Các nội dung của việc thực hiện 

hợp đồng 

3.4.4. Các biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng 

3.5. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng 

3.5.1. Sửa đổi hợp đồng 

3.5.2. Chấm dứt hợp đồng 

3.5.3. Hủy bỏ hợp đồng 

 

 

 

 

9 

  

 

 

- Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 3 

 

7 3.6. Hợp đồng vô hiệu 

3.6.1. Điều kiện có hiệu lực của hợp 

đồng 

3.6.2. Hợp đồng vô hiệu 

3.6.3. Thời hạn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố hợp đồng vô hiệu 

3.7. Trách nhiệm vật chất và chế tài 

trong quan hệ hợp đồng 

3.7.1. Trách nhiệm vật chất do vi 

phạm hợp đồng 

3.7.2. Căn cứ pháp lý để áp dụng trách 

nhiệm do vi phạm hợp đồng 

3.7.3. Các biện pháp chế tài trong 

thương mại 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  

 

 

 

 

 

 

- Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 3 
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Tuần/ 

Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

 

8 Chương 4: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG 

THÔNG DỤNG TRONG KINH 

DOANH 

4.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong 

thương mại 

4.1.1. Khái quát về hàng hóa 

4.1.2. Khái quát về mua bán hàng hóa  

4.2. Các hợp đồng trung gian thương 

mại 

4.2.1. Hợp đồng môi giới thương mại 

4.2.2. Hợp đồng đại lý thương mại 
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- Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 4 

 

9 4.3. Các hợp đồng thương mại khác 

4.3.1. Hợp đồng gia công trong 

thương mại 

4.3.2. Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu 

giá hàng hóa 

4.3.3. Hợp đồng dịch vụ logistics 
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- Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 4 

 

10 Thảo luận nhóm 9  - Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 4 

11 Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ 

SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP 

TÁC XÃ 

5.1. Khái quát về phá sản 

5.1.1. Khái niệm về phá sản 

5.1.2. Phân biệt phá sản và giải thể 

5.1.3. Vai trò của Pháp luật về phá sản 

trong nền kinh tế thị trường 

5.2. Pháp luật về phá sản ở Việt Nam 

5.2.1. Pháp luật về phá sản ở Việt Nam 

qua các thời kỳ 

5.2.2. Những quy định chung 

5.2.3. Các biện pháp bảo toàn tài sản 

của doanh nghiệp lâm vào tình trạng 

phá sản 

5.2.4. Thủ tục phá sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  

 

 

 

 

 

 

- Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 5 

 

12 Thảo luận nhóm 9  - Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 5 

 



14  

  

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

13 Chương 6: GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP TRONG KINH DOANH 
6.1. Tranh chấp trong kinh doanh và 

các phương thức giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh 

6.1.1. Tranh chấp trong kinh doanh 

6.1.2. Các phương thức giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh 

6.2. Giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh thông qua Trọng tài thương mại 

và Tòa án 

6.2.1. Giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thông qua Trọng tài thương 

mại 

6.2.2  Giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thông qua Tòa án 

 

 

 

 

 

 

9 

  

 

 

 

 

 

- Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 6 

 

14 Thảo luận nhóm 9  - Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 6 

15 Ôn tập 9  -Nghiên cứu trước: 

[1]: Chương 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

10. DỰ KIẾN DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

1. ThS.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 

2. ThS. Trần Hữu Hiệp 

11. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Tài chính – Kế toán 

- Giảng viên phụ trách:  Nguyễn Thị Ngọc Anh 

- Email: anhminh161@yahoo.com.vn 

- Điện thoại: 0974227566 

Trưởng khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

PGS. TS. Bùi Văn Trịnh 

Trưởng Bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

PGS. TS. Bùi Văn Trịnh 

Ngày 24 tháng 02 năm 2022 

Người biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

Nguyễn Thị ngọc Anh 

 

 


