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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: Tài chính quốc tế 

  Course title: International Finance 

- Mã học phần (Course ID): IM3085 
- Số tín chỉ (Credits): 3 (ETCS: 6 ) 

- 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)

30

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

0

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

0

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

45

Tự học (Self-study) 105

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 136.67 3

- 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)

20%

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

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

30%

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

--
 (--)

-- phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Trắc nghiệm và tự luận
 (MCQ & Constructed response)

100 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần 
 (Course ID)

Tên học phần 
 (Course title)

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

IM1009 Kinh tế học vĩ mô 
Macroeconomics

TQ

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)

Kiến thức môn học được dẫn dắt từ kiến thức kinh tế học vĩ mô, tài chính quốc tế nhằm lý giải các biến động của tỉ giá hối đoái.

Tiếp đến, môn học trình bày các vấn đề và công cụ quản trị tài chính quốc tế ở cấp độ vi mô của doanh nghiệp. Hai khía cạnh
quản trị tài chính doanh nghiệp quốc tế được tìm hiểu bao gồm:

(1) Các vấn đề về quản lý rủi ro tỉ giá, rủi ro kinh tế, rủi ro qui đổi tỉ giá;

(2) Thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại quốc tế.

This course presents knowledge about macroeconomics, international finance to explain for the fluctuations of foreign exchange
rates.

Then, the course discusses micro issues embracing corporations in international financial environment. Two topics will be covered:

1. Exchange rate risk management, tools to hedge transaction risk, economic risk and translation risk.

2. Payment methods for international trade, trade finance methods.

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

Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các slide bài giảng được cập nhật hàng
tuần theo tiến độ học tập trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau:

Sách, Giáo trình chính:

[1] Madura, J. (2012). International Corporate Finance. 11th Edition. Cengage Learning.

Sách dịch: Tài chính quốc tế, Bản dịch của sách International Financial Management – Jeff Madura, 10th ed., 2012 (Sách do
UEL, VNU-HCM dịch).
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[2] Madura, J. (2020). International Financial Management, 14th Edition. Cengage Learning.

[3] Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffett, M. H. (2016). Multinational Business Finance GE. Pearson Australia Pty Limited.

Sách tham khảo:

[4] Hull, J., Treepongkaruna, S., Colwell, D., Heaney, R., & Pitt, D. (2013). Fundamentals of futures and options markets. Pearson
Higher Education AU.

Báo và tạp chí:

Báo Vneconomy: www.vneconomy.com.vn

Báo CafeF: www.cafef.vn

Báo Tài chính điện tử: www. taichinhdientu.vn

Materials could be downloaded from BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Students will do self study by using the following
materials:

Textbooks:

[1] Madura, J. (2012). International Corporate Finance. 11th Edition. Cengage Learning.

Translated book : Tài chính quốc tế, Bản dịch của sách International Financial Management – Jeff Madura, 10th ed., 2012 (Sách do
UEL, VNU-HCM dịch).

[2] Madura, J. (2020). International Financial Management, 14th Edition. Cengage Learning.

[3] Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffett, M. H. (2016). Multinational Business Finance GE. Pearson Australia Pty Limited.

Reference book:

[4] Hull, J., Treepongkaruna, S., Colwell, D., Heaney, R., & Pitt, D. (2013). Fundamentals of futures and options markets. Pearson
Higher Education AU.

Newspapers:

Báo Vneconomy: www.vneconomy.com.vn

Báo CafeF: www.cafef.vn

Báo Tài chính điện tử: www. taichinhdientu.vn  

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

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Cung cấp cho người học kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp trong môi trường kinh tế toàn cầu, các cơ hội và rủi ro đến
từ kinh doanh, đầu tư quốc tế, các công cụ quản trị rủi ro tỉ giá cho doanh nghiệp, các công cụ trong thanh toán quốc tế, tài trợ
thương mại quốc tế.

Provide to Student with knowledge about international corporate finance, opportunities and risks of international business and
investment, exchange rate risk hedging tools available for corporations, payment methods for international trade, trade finance
methods.
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4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Phân tích, giải thích nguồn gốc rủi ro tài chính quốc tế 
            (Analyze, explain sources of international financial risks.)
L.O.2 - Phân tích, đánh giá, dự báo rủi ro biến động tỉ giá 
            (Analyze, evaluate, forecast foreign exchange rate fluctuations. )
L.O.3 - Phân tích, xây dựng chiến lược, chọn lựa công cụ quản trị rủi ro tài chính quốc tế 
            (Analyze, formulate strategies, select tools to hedge international financial risks)
L.O.4 - Phân tích, chọn lựa sử dụng công cụ thanh toán, tài trợ thương mại quốc tế 
            (Analyze, select international payment methods, trade finance methods. )

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)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

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

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động 

(Compoments activities)
Nội dung 
(Content)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1 - Bài tập cá nhân (Individual
assignment)

Bài tập cá nhân 1 (Individual assignment 1)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.1 - Bài tập cá nhân 1 (Individual
assignment 1)

Bài tập cá nhân 1 (Individual assignment 1)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.2 - Bài tập cá nhân 2 (Individual
assignment 2)

Bài tập cá nhân 2 (Individual assignment 2)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.3 - Bài tập cá nhân 3 (Individual
assignment 3)

Bài tập cá nhân 3 (Individual assignment 3)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.1.4 - Bài tập cá nhân 4 (Individual
assignment 4)

Bài tập cá nhân 4 (Individual assignment 4)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.2 - Bài tập nhóm (Group project) Phân tích tình huống (Case analysis)

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.3 - Thi cuối kỳ (Final exam) Bài thi viết và trắc nghiệm (Essay and multiple
choice questions)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Phân tích, giải thích nguồn gốc rủi ro tài chính quốc tế
(Analyze, explain sources of international financial risks.)

A.O.1.1-Bài tập cá nhân 1 (Individual assignment 1) 
 A.O.1.2-Bài tập cá nhân 2 (Individual assignment 2) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 
L.O.2-Phân tích, đánh giá, dự báo rủi ro biến động tỉ giá (Analyze,
evaluate, forecast foreign exchange rate fluctuations. )

A.O.1.3-Bài tập cá nhân 3 (Individual assignment 3) 
 A.O.2-Bài tập nhóm (Group project) 

 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
 

L.O.3-Phân tích, xây dựng chiến lược, chọn lựa công cụ quản trị
rủi ro tài chính quốc tế (Analyze, formulate strategies, select tools
to hedge international financial risks)

A.O.2-Bài tập nhóm (Group project) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.4-Phân tích, chọn lựa sử dụng công cụ thanh toán, tài trợ
thương mại quốc tế (Analyze, select international payment
methods, trade finance methods. )

A.O.1.4-Bài tập cá nhân 4 (Individual assignment 4) 
 A.O.3-Thi cuối kỳ (Final exam) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Hướng dẫn tài liệu:

Bên cạnh các tài liệu được hướng dẫn ở mục 3, các tài liệu khác được đưa lên BKEL. Sinh viên lưu ý tải về, in ra và đem đến lớp
học để theo dõi và ghi chép, chú giải cho bài giảng.

Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm hai cột điểm: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối
kỳ (50%).

+ Bài tập:

Bài tập cá nhân       : 20%

10%: 5-minute quiz at beginning of every class

10%: At-home quizzes (4 quizzes on BKeL)

+ Bài tập lớn:

Thuyết trình nhóm         : 10% (each group present 1 of the end-chapter cases)

Viết báo cáo nhóm         : 20% (Write report on 1 big case)

Có 2 bài tập nhóm:

BTN 1: nhóm sẽ thực hiện bài thuyết trình tại lớp

BTN 2: nhóm sẽ phân tích bài tập tình huống và nộp báo cáo vào cuối kỳ

+ Thi:

Thi cuối kỳ             : 50%

Bài thi cuối kỳ bao gồm câu hỏi ngắn và bài toán.

Điều kiện dự thi:

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên cần). Ngoài ra, sinh viên phải
hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các phần báo cáo và thuyết trình của nhóm. Đây là những
điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này.

Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã được trình
bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với mỗi ngày nộp trễ.

Learning material guidance:

Beside the documents mentioned in item 3, other documents are posted on BKEL. Students are expected to download, print and bring
to class for taking notes.

The final score of the course is assessed throughout the course of study, basically consisting of two components: Assigment score
(50%) and Final exam score (50%).

+ Exercise:

Individual exercises: 20%, including

10%: 5-minute quiz at beginning of every class
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10%: At-home quizzes (4 quizzes on BKeL)

+ Big exercise:

Group Presentation: 10% (each group present 1 of the end-chapter cases)

Group Report writing: 20% (Write report on 1 big case)

Groups will have 2 assignments:

Presentation will be about one chapter

Group report writing will be about solving a case study, which will due at end of the semester.

+ Exam:

Final exam: 50%

Final exam will be both multiple choice and essay questions.

Qualification for passing the course:

Students are required to attend at least 70% of class sessions. In addition, students must complete all homework assignments on time
as well as complete all the group project tasks. These are the prerequisites for students to pass this course.

Students should respect the deadlines of assignments. Late submission will not be accepted without a valid reason presented and
approved by the lecturer prior to the due date. Late submissions will be deducted 2 points for each late submission day.

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)

Chương
1

Chương 1: Giới thiệu về môn học
 - Thông tin Thầy/Cô

 - Các vấn đề liên quan đến môn học
 - Cách thức dạy và học 

 Tài liệu: [1] Chapter 1 
(Chapter 1: Introduction to the subject

 - Teacher Information
 - Subject-related issues
 - Method of teaching and learning

 Reading: [1] Chapter 1)

L []
Lec: - Tự giới thiệu - Giới thiệu mục tiêu môn học, các
điểm nội dung chính của môn học - Video về nội dung các
chủ đề - Giới thiệu yêu cầu của 2 BTN (Thuyết trình và
Viết báo cáo). - Đề nghị sinh viên hình thành nhóm cho
môn học, để làm 2 BTN. 
(- Self-introduce - Introduce the subject's objectives, the
main contents, key points of the subject - Video for topics -
Introducing the request of GPJs. - Proposing students to
form a group for the subject, to do 2 GPJs.)
Stu: - Trao đổi về các yêu cầu môn học, các mong đợi
dành cho môn học và cho giảng viên, các kênh truyền
thông giữa sinh viên và giảng viên - Hình thành nhóm để
làm 2 BTN, nộp danh sách nhóm cho Giảng viên 
(- Discuss subject’s requirements, expectations for the
subject and for the lecturer, and communication channels
between students and lecturer - Form a group to do 2
GPJs, submit group lists to the lecturer)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
2

Chương 2: Vai trò các thị trường tài chính quốc tế
 Các thị trường tài chính quốc tế

 Vai trò các thị trường tài chính quốc tế
 Tài liệu: [1] Chapter 3 

(Chapter 2: The role of international financial markets
 - International financial markets

 - The role of international financial markets
 Reading: [1] Chapter 3

 )

L.O.1 [ A.O.1.1 , A.O.1.2 , A.O.3 ]
Lec: Trình bày các nội dung của chương - Video về nội
dung các chủ đề - Nêu các câu hỏi, bài tập nhỏ để sinh
viên thảo luận, luyện tập - Trả lời câu hỏi - Phân chủ đề
trình bày BTN 1 cho các nhóm vừa hình thành. 
(- Present the contents of the chapter - Video for topics -
Ask questions and assign small exercises for students to
discuss and practice - Answer questions - Assign GPJ#1
for student groups. - Listen to the group presentations and
give grades. - Ask questions, and grade the answers -
Explain and clarify issues that the presentation teams
have not presented effectively )
Stu: - Trình bày các nội dung của chương - Video về nội
dung các chủ đề - Nêu các câu hỏi, bài tập nhỏ để sinh
viên thảo luận, luyện tập - Trả lời câu hỏi - Phân chủ đề
trình bày BTN 1 cho các nhóm vừa hình thành. - Nghe
giảng, làm bài tập trong lớp. - Đặt câu hỏi - Thảo luận
nhóm chuẩn bị thuyết trình nhóm - Phân chia nhiệm vụ
các thành viên trong nhóm để làm BTN 1 (Thuyết trình):
tìm tài liệu, trình bày file ppt. - Chuẩn bị nội dung cho bài
thuyết trình tuần sau 
(- Listen to lectures, do homework in class. - Make a
question At home: - Do group discussion to prepare for
presentation of GPJ#1 - Assign tasks for group members
to do GPJ#1: find materials, present ppt files. - Make
group presentation - Listen to presentations of other
presentation groups and ask questions for the presentation
groups )

Chương
3

Chương 3: Các vấn đề về tỉ giá hối đoái
 Niêm yết tỉ giá

 Ba điều kiện cân bằng quốc tế
 Tỉ giá cân bằng

 Cơ hội kiếm lời từ thay đổi tỉ giá
 Tài liệu: [1] Chapter 7,8 

(Chapter 3: Exchange rate issues
 - Quotation of exchange rates

 - 3 international equilibrium conditions
 - Equilibrium exchange rate

 - Opportunity to make profit from exchange rates
 Reading: [1] Chapter 7,8

 )

L.O.2 [ A.O.1.3 , A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các nội dung của chương - Video về nội
dung các chủ đề - Nêu các câu hỏi, bài tập nhỏ để sinh
viên thảo luận, luyện tập - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe các
nhóm thuyết trình, cho điểm. - Đặt câu hỏi cho các nhóm,
chấm điểm các câu hỏi mà các nhóm khác đặt ra cho
nhóm thuyết trình - Giảng giải làm rõ các vấn đề mà nhóm
thuyết trình chưa trình bày hiệu quả 
(- Present the contents of the chapter - Video for topics -
Ask questions and assign small exercises for students to
discuss and practice - Answer question - Listen to the
group presentations and give grades. - Ask questions, and
grade the answers - Explain and clarify issues that the
presentation teams have not presented effectively )
Stu: - Nghe giảng, làm bài tập trong lớp. - Đặt câu hỏi Về
nhà: - Xem lại các nội dung bài giảng và làm bài tập cuối
chương với mục đích luyện tập. - Đi thực tế các NHTM
tìm hiểu niêm yết tỉ giá, lãi suất - Thuyết trình nhóm - Đặt
câu hỏi cho nhóm khác 
(- Listen to lectures, do homework in class. - Make a
question At home: - Review the lecture contents and do
the exercises at the end of the chapter for the purpose of
practice. - Learn from practices by visiting banks for forex
rates and interest rates quotations - Make group
presentation - Listen to presentations of other presentation
groups and ask questions for the presentation groups )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

Chương
4

Chương 4: Các hợp đồng phái sinh tiền tệ
 Các hợp đồng phái sinh tiền tệ

 Ý nghĩa và vận dụng
 Tài liệu: [1] Chapter 11

 Bài tập tình huống –Forward, MMH, Future, Option,
Currency and Interest rate Swap.

 Tài liệu: Cases 
(Chapter 4: Currency derivative contracts

 - Currency derivative contracts
 - Application of derivative contracts

 Reading: [1] Chapter 11
 Case studies discussion Forward, MMH, Future, Option,

Currency and Interest rate Swap.
 Reading: Cases

 )

L.O.3 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: - Trình bày các nội dung của chương - Video về nội
dung các chủ đề - Nêu các câu hỏi, bài tập nhỏ để sinh
viên thảo luận, luyện tập - Giao bài tập tình huống
(BTN2) cho các nhóm chuẩn bị. - Lắng nghe các nhóm
thuyết trình, cho điểm. - Đặt câu hỏi cho các nhóm, chấm
điểm các câu hỏi mà các nhóm khác đặt ra cho nhóm
thuyết trình - Giảng giải làm rõ các vấn đề mà nhóm
thuyết trình chưa trình bày hiệu quả 
(- Present the contents of the chapter - Video for topics -
Ask questions and assign small exercises for students to
discuss and practice - Assign the case study (GPJ#2). -
Listen to group presentations, and grade. - Ask questions,
grading the answers - Explain and clarify issues that the
presentation team have not presented effectively )
Stu: - Nghe giảng, làm bài tập trong lớp. - Đặt câu hỏi Về
nhà: - Thảo luận nhóm chuẩn bị trình bày BTN số 2 (Viết
báo cáo) - Phân chia nhiệm vụ các thành viên trong nhóm
để làm BTN 2: tìm tài liệu, trình bày file ppt, chuẩn bị nội
dung, viết báo cáo để nộp. - Thuyết trình nhóm - Đặt câu
hỏi cho nhóm thuyết trình 
(- Listen to lectures, do homework in class. - Make a
question At home: - Discuss in groups to prepare for
presentation of GPJ#2 - Assign tasks for group members
to do GPJ#2: find documents, present ppt files, prepare
content, write reports to submit. - Make group
presentation - Listen and ask questions )

Chương
5

Chương 5: Quản trị rủi ro giao dịch, rủi ro kinh tế và rủi ro
qui đổi

 
Tài liệu: [1] Chapter 12, 14

 
(Chapter 5: Managing transaction risks, economic risks and
conversion risks

 
Reading: [1] Chapter 12, 14

 
)

L.O.3 []
Lec: - Trình bày các nội dung của chương - Video về nội
dung các chủ đề - Nêu các câu hỏi, bài tập nhỏ để sinh
viên thảo luận, luyện tập - Trả lời câu hỏi Trình bày các
nội dung của chương 
(- Present the contents of the chapter - Video for topics -
Ask questions and assign small exercises for students to
discuss and practice - Answer question Present the
contents of the chapter )
Stu: - Nghe giảng, làm bài tập trong lớp. - Đặt câu hỏi Về
nhà: - Xem lại các nội dung bài giảng và làm bài tập cuối
chương với mục đích luyện tập. Nghe giảng, làm bài tập
trong lớp. 
(- Listen to lectures, do homework in class. - Make a
question At home: - Review the lecture contents and do
the exercises at the end of the chapter for the purpose of
practice. Listen to lectures, do homework in class. )

Chương
6

Chương 6: Tài trợ thương mại quốc tế
 

Tài liệu: [1] Chapter 19, 20
 

(Chapter 6: Financing international trade
 

Reading: [1] Chapter 19,20
 )

L.O.4 [ A.O.1.4 , A.O.3 ]
Lec: Tóm tắt lý thuyết các chương Video về nội dung các
chủ đề Giải bài tập 
(- Present the contents of the chapter - Video for topics -
Ask questions and assign small exercises for students to
discuss and practice - Answer question )
Stu: - Nghe giảng, làm bài tập ôn tập trong lớp. - Đặt câu
hỏi Về nhà: - Xem lại các nội dung các chương, làm bài
tập cuối các chương với mục đích luyện tập chuẩn bị thi
cuối kỳ 
(- Listen to lectures, do homework in class. - Make a
question At home: - Review the lecture contents and do
the exercises at the end of the chapter for the purpose of
practice. )
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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.IM3085.1.1 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 13 2022

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