
 

Đại Học Quốc Gia TP.HCM Vietnam National University - HCMC
Trường Đại Học Bách Khoa Ho Chi Minh City University of Technology
Khoa Quản Lý Công Nghiệp School of Industrial Management

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Luật kinh doanh 

  Course title: Business Law 

- Mã học phần (Course ID): IM2025 
- Số tín chỉ (Credits): 2 (ETCS: 4 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20191 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

15

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

21

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

0

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

13.5

Tự học (Self-study) 54

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 70.66 2

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

15%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

10%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

35% Tự luận
 (Constructed response)

50 phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

40% Tự luận
 (Constructed response)

50 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
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Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

Mã học phần 
(Course ID)

Tên học phần 
(Course title)

Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) 
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)

IM4033 Đồ án chuyên ngành 
Project

TQ

IM3325 Thực tập ngoài trường 
Internship

TQ

IM2029 Thực tập nhận thức 
Field Trip

HT

IM1001 Giới thiệu ngành 
Orientation to Management Studies

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM2017 Hành vi tổ chức 
Organizational Behavior

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

HT

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1007 Quản trị đại cương 
Fundamentals of Management

HT

IM1017 Thống kê trong kinh doanh 
Statistics for Business

TQ

IM1019 Tiếp thị căn bản 
Principle of Marketing

HT

IM1003 Kinh tế học vi mô 
Microeconomics

HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block) 

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) 

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major) 
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) 

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)
Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) -- - -- 

(--)

Văn phòng (Office) --

Điện thoại (Phone number) --

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-
charge)

E-mail

2. Mô tả học phần (Course description)
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Luật kinh doanh là môn học bao gồm các chương về pháp luật chủ thể kinh doanh, pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại,
pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp.

Business Law includes legal business forms, legal contract in business, bankruptcy law, dispute settlement and enforcement. 

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính:

1. ThS. Nguyễn Việt Khoa & ThS. Từ Thanh Thảo (2010), Luật Kinh Tế, NXB Phương Đông

2. Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Đình Cung (2009) Công ty vốn, quản lý và tranh chấp theo Luật Doanh nghiệp 2005, NXB Tri thức.

3. Bùi Ngọc Cường (2004), Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh trong pháp luật kinh tế hiện hành ở Việt Nam, NXB CTQG, HN.

Texbooks:

1. ThS. Nguyễn Việt Khoa & ThS. Từ Thanh Thảo (2010), Luật Kinh Tế, NXB Phương Đông

2. Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Đình Cung (2009) Công ty vốn, quản lý và tranh chấp theo Luật Doanh nghiệp 2005, NXB Tri thức.

3. Bùi Ngọc Cường (2004), Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh trong pháp luật kinh tế hiện hành ở Việt Nam, NXB CTQG, HN. 

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn Luật kinh doanh nhằm cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận và pháp lý về các loại hình doanh nghiệp, về việc kí kết và thực hiện hợp
đồng nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng. Từ đó giúp sinh viên sau khi ra trường có thể thành lập doanh nghiệp để kinh
doanh 

Business Law aims at providing students with the logical and legal basis of the business forms, general contract and enforcement,
especially in business, thus learners can be able to set up their own business.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

Chưa có thông tin (No content)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 
Loại hoạt động 

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động 

(Compoments activities)
Nội dung 
(Content)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên cần đọc giáo trình trước khi đến lớn. Tham khảo các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các tin tức về các
vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp.

Chủ động phát biểu và đặt câu hỏi trong quá trình học.

Bài tập (15%) và bài tập nhóm (10%), soạn thảo một hợp đồng thương mại. Chi tiết sẽ được giảng viên trình bày vào tuần thứ 3.

Điểm kiểm tra (35%) và thi (40%): sẽ là những bài thi tự luận liên quan đến nội dung đã học và thảo luận trên lớp.

Sinh viên cần đọc giáo trình trước khi đến lớn. Tham khảo các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các tin tức về các
vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp.

Chủ động phát biểu và đặt câu hỏi trong quá trình học.

Bài tập (15%) và bài tập nhóm (10%), soạn thảo một hợp đồng thương mại. Chi tiết sẽ được giảng viên trình bày vào tuần thứ 3.

Điểm kiểm tra (35%) và thi (40%): sẽ là những bài thi tự luận liên quan đến nội dung đã học và thảo luận trên lớp.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)
L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 
Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20191 
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.IM2025.1.1 

- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2022
HCM City, July 27 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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