
8/2/22, 8:17 PM DCMH.SP1033_Marxist - Leninist Political Economy

1/15

 

Đại Học Quốc Gia TP.HCM Vietnam National University - HCMC
Trường Đại Học Bách Khoa Ho Chi Minh City University of Technology
Khoa Khoa Học Ứng Dụng Faculty of Applied Science

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: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

  Course title: Marxist - Leninist Political Economy 

- Mã học phần (Course ID): SP1033 
- Số tín chỉ (Credits): 2 (ETCS: 4 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20221 

- 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)

24

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)

18

Tự học (Self-study) 57.17

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 100 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)

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 (chấm máy)
 (Multiple choice (MCQ))

50 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

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) Lý Luận Chính Trị - Khoa Khoa Học Ứng Dụng 
(Faculty of Applied Science)

Văn phòng (Office) Bộ môn Lý luận Chính trị - Khoa Khoa học Ứng dụng, Phòng 205B4

Điện thoại (Phone number) 028.3864.7256 (5307)

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Vũ Quốc Phong
 

E-mail vqphong1976@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về hàng hóa, thị trường; sản xuất giá trị thặng dư; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế của Việt Nam.

 
The subject includes knowledge such as: goods, markets; produce surplus value; competition and monopoly; the socialist-oriented
market economy in Vietnam; economic benefit relations in Vietnam; industrialization, modernization and international economic
integration of Viet Nam.

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

[01] Bộ Giáo dục & Đào tạo. (2021). Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác – Lênin. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 [02] Bộ Giáo dục & Đào tạo. (2006). Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 [03] C Mác – Ăngghen. (2004). Toàn tập – tập 20, 23, 25. Hà nội: NXB Chính trị Quốc gia.

 [04] Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua ba mươi năm đổi mới. Hà nội: NXB Chính
trị Quốc gia.

 [05] Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 [06] Đảng Cộng sản Việt Nam. (2017). Nghị quyết số 11-NQ/TW của BCHTW Đảng ngày 03/06/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
 [07] Jeremy Rifkin. (2014). Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Hà Nội: NXB Lao động xã hội.

 [08] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. (2004). Giáo trình Kinh tế
chính trị Mác – Lênin. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.

 [09] Klaus Schwab. (2018). Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.
 [10] Lênin. (2005). Toàn tập – tập 3, 27, 31. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.

 [11] Manfred B. Steger. (2011). Toàn cầu hóa. Hà Nội: NXB Tri thức.
 [12] Nguyễn Hồng Hải, Vũ Quốc Phong, Nguyễn Thị Thu Trang & Đỗ Thị Thúy Yến. (2016). Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh

tế. Tp.HCM: NXB Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 [13] Thủ tướng Chính phủ. (2017). Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/05/2017 về việc “Tăng cường năng lực tiếp cận

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.
 [14] Ngoài ra, còn có các tài liệu học tập khác từ trang BKEL: http://e-learning.hcmut.edu.vn

 

[01] Ministry of Education and Training. (2021). Textbook of Marxist - Leninist Political Economy. Hanoi: National Politics Publisher.
 [02] Ministry of Education and Training. (2006). Textbook of Marxist - Leninist Political Economy. Hanoi: National Politics Publisher.
 [03] Karl Marx – Engels. (2004). The Complete Series – Volume 20, 23, 25. Hanoi: National Politics Publisher.

 [04] Communist Party of Vietnam. (2016). Final report of some theoretical - practical issues during 30 years of innovation. Hanoi:
National Politics Publisher.

 [05] Communist Party of Vietnam. (2016). Documents of 12th National Congress of the Communist Party of Vietnam. Hanoi: National
Politics Publisher.

 [06] Communist Party of Vietnam. (2017). Resolution No.11-NQ/TW dated June 03rd 2017 of Party Central Committee on “The
completion of socialist-oriented market economy institutions”.
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[07] Jeremy Rifkin. (2014). The Third Industrial Revolution. Hanoi: Labour and Society Publisher.
[08] The Central Council’s direction on the compilation of national textbook of Marxist- Leninist science courses, Ho Chi Minh's
Ideology. (2004). Marxist-Leninist Scientific Socialism Textbook, Hanoi: National Politics Publisher.
[09] Lenin. (2005). The Complete Series – Volume 3, 27, 31. Hanoi: National Politics Publisher.
[10] Manfred B. Steger. (2011). Globalization. Hanoi: Knowledge Publisher.
[11] Klaus Schwab. (2018). The Fourth Industrial Revolution. Hanoi: National Politics Publisher
[12] Nguyen Hong Hai, Vu Quoc Phong, Nguyen Thi Thu Trang & Đo Thi Thuy Yen. (2016). The history of economic theories
Textbook. Ho Chi Minh City: Publishing House of Ho Chi Minh City University of Education.

[13] The Prime Minister. (2017). Directive No. 16/CT-TTg of the Prime Minister dated May 04th 2017 on “The strengthening of the
ability to access the Fourth Industrial Revolution”.

[14] Furthermore, there are other learning materials on website BKEL: http://e-learning.hcmut.edu.vn

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

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

- Một là, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phạm trù và các quy luật kinh tế để hình thành tư duy kinh tế.
 - Hai là, hình thành những kỹ năng vận dụng, phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển của đất nước và bản

thân sinh viên.
 - Ba là, góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ, trách nhiệm xã hội của sinh viên trong công việc và cuộc sống. 

- First, equipping students with basic knowledge about economic categories and laws to form economic thinking.
 - Secondly, formation of skills to apply, analyze and evaluate socio-economic issues in the development process of the country and the

students.
 - Thirdly, contribute to building stance, ideology, social responsibility of students in work and life. 

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

L.O.1 - Hiểu biết các khái niệm, nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lê nin 
             (Understanding the basic concepts and contents of Marxist-Leninist political economy )

L.O.1.1 - Trình bày các khái niệm kinh tế, phạm trù kinh tế của kinh tế chính trị. 
             (Presentation of economic concepts and economic categories of political economy.)

L.O.1.2 - Phân tích các quy luật kinh tế và nội dung cơ bản của kinh tế chính trị. 
             (Analysis of economic laws and the basic content of political economy. )

L.O.2 - Kĩ năng vận dụng, phân tích, đánh giá trong thực tiễn nghề nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước 
            (Skills to apply, analyze and evaluate in professional practice and socio-economic activities of the country )

L.O.2.1 - Vận dụng các phạm trù kinh tế và các quy luật kinh tế vào hoạt động thực tiễn. 
             (Applying economic categories and economic laws to practical activities.)

L.O.2.2 - Đánh giá chủ trương, đường lối kinh tế của Đảng; chính sách kinh tế và pháp luật của Nhà nước. 
             (Evaluate of the Party's economic policies and guidelines, the Government’s economic policies and laws.)

L.O.3 - Xây dựng mục đích, lí tưởng cho sinh viên 
             (Purpose-built, ideal for students )

L.O.3.1 - Hình thành tư duy kinh tế cho sinh viên. 
             (Forming economic thinking for students.)

L.O.3.2 - Giáo dục ý thức, trách nhiệm của sinh viên. 
             (Education awareness and responsibility of students. )

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

(Assessment methods)
Tên loại hoạt động 

(Compoments activities)
Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động trong lớp
(Acitvity in class )

A.O.1 - Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống.
(Listening, speaking, solving situations.)

Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống.
(Listening, speaking, solving situations.)

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

A.O.2 - Làm bài tập, bài kiểm tra trắc nghiệm. (Do
the homework, multiple choice test.)

Làm bài tập, bài kiểm tra trắc nghiệm. (Do the
homework, multiple choice test.)

GHW-Bài tập nhóm về nhà
(Group homework )

A.O.3 - Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.) Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.)

EXM-Thi cuối kỳ (Final
exam )

A.O.4 - Bài kiểm tra cuối kỳ. (Final exam.) Bài kiểm tra cuối kỳ. (Final exam.)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1.1-Trình bày các khái niệm kinh tế, phạm trù kinh tế của kinh
tế chính trị. (Presentation of economic concepts and economic
categories of political economy.)

A.O.1-Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống. (Listening,
speaking, solving situations.) 

 A.O.2-Làm bài tập, bài kiểm tra trắc nghiệm. (Do the homework,
multiple choice test.) 

 A.O.3-Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.) 
 A.O.4-Bài kiểm tra cuối kỳ. (Final exam.) 

 
L.O.1.2-Phân tích các quy luật kinh tế và nội dung cơ bản của kinh
tế chính trị. (Analysis of economic laws and the basic content of
political economy. )

A.O.1-Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống. (Listening,
speaking, solving situations.) 

 A.O.2-Làm bài tập, bài kiểm tra trắc nghiệm. (Do the homework,
multiple choice test.) 

 A.O.3-Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.) 
 A.O.4-Bài kiểm tra cuối kỳ. (Final exam.) 

 
L.O.2.1-Vận dụng các phạm trù kinh tế và các quy luật kinh tế vào
hoạt động thực tiễn. (Applying economic categories and economic
laws to practical activities.)

A.O.1-Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống. (Listening,
speaking, solving situations.) 

 A.O.2-Làm bài tập, bài kiểm tra trắc nghiệm. (Do the homework,
multiple choice test.) 

 A.O.3-Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.) 
 A.O.4-Bài kiểm tra cuối kỳ. (Final exam.) 

 
L.O.2.2-Đánh giá chủ trương, đường lối kinh tế của Đảng; chính
sách kinh tế và pháp luật của Nhà nước. (Evaluate of the Party's
economic policies and guidelines, the Government’s economic
policies and laws.)

A.O.1-Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống. (Listening,
speaking, solving situations.) 

 A.O.2-Làm bài tập, bài kiểm tra trắc nghiệm. (Do the homework,
multiple choice test.) 

 A.O.3-Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.) 
 A.O.4-Bài kiểm tra cuối kỳ. (Final exam.) 

 
L.O.3.1-Hình thành tư duy kinh tế cho sinh viên. (Forming
economic thinking for students.)

A.O.1-Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống. (Listening,
speaking, solving situations.) 

 A.O.3-Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.) 
 

L.O.3.2-Giáo dục ý thức, trách nhiệm của sinh viên. (Education
awareness and responsibility of students. )

A.O.1-Nghe giảng, phát biểu, giải quyết tình huống. (Listening,
speaking, solving situations.) 

 A.O.3-Làm bài tập lớn. (Do the Course Work.) 
 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Vì chương trình môn học cho một học kỳ khá dài, để đảm bảo kết quả học tập, sinh viên phải:

- Có giáo trình môn học;

- Nghiên cứu tài liệu môn học trước khi lên lớp;

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng trên lớp;

- Sinh viên làm bài tập lớn, báo cáo và thảo luận trên lớp...
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- Sinh viên phải nộp lại đề thi và bài thi.

Due to long term of a course, to ensure study outcomes, students have to:

- Have course textbooks;

- Study course materials before class;

- Fully attend class sessions;

- Participate in study groups to finish homework, presentations and class discussions...

- Students must return exam questions and exams.

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)

1 Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu & chức năng
của KTCT Mác – Lênin.

 1.1. Khái quát sự hình thành & phát triển của KTCT Mác –
Lênin.

 1.2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của
KTCT Mác – Lênin. 
(Chapter 1: Objects, research methodology & functions of
Marxist - Leninist political economy.

 1.1. Introduction on the formation & development of Marxist
- Leninist political economy.

 1.2. Objects, research methodology & functions of the
Marxist - Leninist political economy.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Lập nhóm và hướng dẫn SV làm BTL. - Hướng dẫn học
và giao bài tập cho SV. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Forming groups
and guiding students to do course work. - Guide to study
and assign homework to students. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Tham gia hướng dẫn và làm BTL. - Nghiên
cứu giáo trình, tài liệu học tập và làm bài tập chương 1 &
2. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Join guiding students and do
course work. - Study course textbooks, study materials &
do homework in chapters 1 & 2.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

2 Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể
tham gia thị trường.

 2.1. Sản xuất hàng hóa.
 2.2. Hàng hóa.

 
(Chapter 2: Commodity, market and the roles of market
participants.

 2.1. Commodity production.
 2.2. Commodity

 )

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Làm BTL. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu
học tập và làm bài tập chương 2. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Do course work. - Study
textbooks, study materials & do homework in chapters 2.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Giải quyết một số tình huống trong kinh doanh
để hạ thấp giá trị cá biệt của hàng hóa. 
(- Solve some business situations to lower the
particular value of commodity.)

3 Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể
tham gia thị trường. (tt)

 2.3. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ. 
 

(Chapter 2: Commodity, market and the roles of market
participants. (cont.)

 2.3. The origin, nature and function of money.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Làm BTL. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu
học tập và làm bài tập chương 2. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Do course work. - Study
textbooks, study materials & do homework in chapters 2.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Đánh giá một số vấn đề liên quan đến tiền tệ &
chính sách tiền tệ. 
(- Evaluate a number of issues related to currency &
monetary policy.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

4 Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể
tham gia thị trường. (tt)

 2.4. Thị trường và các quy luật kinh tế của nền thị trường thị
trường.

 
(Chapter 2: Commodity, market and the roles of market
participants. (cont.)

 2.4. The market and laws economic of market economy.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Làm BTL. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu
học tập và làm bài tập chương 3. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Do course work. - Study
textbooks, study materials & do homework in chapters 3.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Giải quyết và đánh giá một số tình huống trong
kinh doanh gắn liền với các quy luật kinh tế. 
(- Solve and evaluate some business situations
associated with economic rules. )

L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Giải quyết và đánh giá một số tình huống trong
kinh doanh gắn liền với các quy luật kinh tế. 
(- Solve and evaluate some business situations
associated with economic rules. )

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer. )
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

5 Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.
 3.1. Giá trị thặng dư.

 
(Chapter 3: Surplus value in market economy.

 3.1. The surplus value.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập và làm
bài tập chương 3. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Study textbooks, study materials
& do homework in chapters 3. )

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

6 Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. (tt)
3.2. Tiền công.

 3.3. Tích lũy tư bản. 
(Chapter 3: Surplus value in market economy. (cont.).

 3.2. The Wage.
 3.3. The capital accumulation.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Làm BTL. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu
học tập và làm bài tập chương 3. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Do course work. - Study
textbooks, study materials & do homework in chapters 3. )

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Giải quyết, đánh giá một số vấn đề liên quan đến
tiền lương và chính sách tiền lương. 
(- Solve and evaluate some issues related to salary and
salary policy. )

L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides. )
Stu: - Giải quyết, đánh giá một số vấn đề liên quan đến
tiền lương và chính sách tiền lương. 
(- Solve and evaluate some issues related to salary and
salary policy. )

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)
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(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

7 Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. (tt)
3.4. Tuần hoàn & chu chuyển tư bản. 
(Chapter 3: Surplus value in market economy. (cont.)

 3.4. The circulation & movement of capital.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập và làm
bài tập chương 3. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Study textbooks, study materials
& do homework in chapters 3. )

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Giải quyết một số tình huống trong kinh doanh
liên quan đến tuần hoàn & chu chuyển tư bản. 
(- Solve some business situations associated with the
circulation &movement of capital. )

L.O.3.1 [ A.O.1 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

8 Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. (tt)
2.5. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền
kinh tế thị trường. 
(Chapter 3: Surplus value in market economy. (cont.)

 3.5. Forms of expression the surplus value in market
economy.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Làm BTL. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu
học tập và làm bài tập chương 4. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Do course work. - Study
textbooks, study materials & do homework in chapters 4. )

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Giải quyết một số tình huống trong kinh doanh
liên quan đến chi phí sản xuất, lợi nhuận, tỷ suất lợi
nhuận bình quan, giá cả sản xuất... 
(- Solve some business situations relating to production
costs, profit, average rate of return, production price...)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer. )

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

9 Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị
trường.

 4.1.Quan hệ giữa cạnh tranh & độc quyền trong nền kinh tế
thị trường.

 4.2. Lý luận của V.I. Lênin về độc quyền trong nền kinh tế thị
trường.

 4.3. lý luận của V.I. Lênin về độc quyền nhà nước trong
CNTB. 
(Chapter 4: Competition and monopoly in market economy.

 4.1. The relationship between competition & monopoly in
market economy

 4.2. The theory of monopoly in market economy of V.I. Lenin.
 4.3. The theory of public monopoly in capitalism of V.I.

Lenin.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. - Hướng dẫn SV
làm BTL. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students. - Guide students to do
course work.)
Stu: Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Làm BTL. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu
học tập và làm bài tập chương 5. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Do course work. - Study
textbooks, study materials & do homework in chapters 5. )

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Đánh giá một số tình huống trong kinh doanh
liên quan đến cạnh tranh & độc quyền. - Đánh giá một
số tình huống trong liên quan đến lợi ích nhóm hay tư
bản thân hữu. 
(- Evaluate some business situations relating to
competition and monopoly. - Evaluate some business
situations relating to group interest or crony
capitalism.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

10 Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam. 

 5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam.

 5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam.

 5.3. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam. 
(Chapter 5: The socialist-oriented market economy and
economic benefits relations in Vietnam.

 5.1. The socialist-oriented market economy in Vietnam.
 5.2. The completion of socialist-oriented market economy

institutions in Vietnam.
 5.3. Economic benefits relations in Vietnam.

 )

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students.)
Stu: Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Nộp BTL và báo cáo làm việc nhóm. -
Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập và làm bài tập
chương 6. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Submit course work and reports
working group. - Study textbooks, study materials & do
homework in chapters 6.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Đánh giá một số tình huống trong liên quan đến
thể chế kinh tế. 
(- Evaluate some business situations relating to
economic institution.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

11 Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế của Việt Nam. 

 6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. 
(Chapter 6: Industrialization, modernization and
international economic integration of Vietnam.

 6.1. Industrialization and modernization in Vietnam.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Hướng dẫn học và giao bài tập cho SV. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Guide to study and
assign homework to students.)
Stu: Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập và làm
bài tập chương 6. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Study textbooks, study materials
& do homework in chapters 6.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Đánh giá một số tình huống trong kinh doanh
liên quan đến cách mạng công nghiệp, công nghiệp hóa
và hiện đại hóa. 
(- Evaluate some business situations relating to
industrial revolution; industrialization and
modernization.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

12 Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế của Việt Nam (tt). 

 6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
(Chapter 6: Industrialization, modernization and
international economic integration of Vietnam (cont.).

 6.2. International economic integration of Vietnam.)

L.O.1.1 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài giảng.
- Công bố điểm BT, BTL và giải đáp thắc mắc cho SV. 
(- Lecture and show the lesson slides. - Announce scores
of BT, BTL and answer questions from students.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức với
giảng viên. - Nghiên cứu các nội dung ôn tập cuối kỳ. 
(- Listen to the lectures, answer questions and exchange
knowledge with lecturer. - Study final revision content.)

L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Đánh giá một số tình huống trong kinh doanh
liên quan đến đến hội nhập kinh tế quốc tế. 
(- Evaluate some business situations relating to
international economic integration.)

L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: - Giảng bài và kết hợp trình chiếu các slide bài
giảng. 
(- Lecture and show the lesson slides.)
Stu: - Nghe giảng, trả lời câu hỏi và trao đổi kiến thức
với giảng viên. 
(- Listen to the lectures, answer questions and
exchange knowledge with lecturer.)

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): 20221 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.SP1033.8.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 2 2022
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