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1. Tên học phần: KINH TẾ QUỐC TẾ 

2. Số tín chỉ: 2 (2, 0, 2) 

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba 

4. Phân bổ thời gian: 

 - Lên lớp:  30 tiết ( 2 tiết lên lớp / tuần ) 

  + Giảng lý thuyết:  23 tiết. 

                     + Thảo luận, bài tập, kiểm tra: 7 tiết. 

 - Tự học:   (30x2) = 60 giờ  

5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

6. Mục tiêu của học phần 

Môn Kinh tế quốc tế trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế học 

quốc tế, bao gồm lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và 

xuất nhập khẩu lao động, những vấn đề về liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế . 

Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức của môn học này để tiếp tục học 

các môn học khác như: kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, tài chính quốc tế, 

thanh toán quốc tế. Về mặt thực tiễn, sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ sở lý luận, 

khoa học để hiểu, phân tích thực chất của thương mại giữa Việt Nam và các nước 

trên thế giới, đánh giá xu hướng thương mại quốc tế ngày nay, lợi ích của liên kết 

kinh tế quốc tế khu vực, toàn cầu. 

6.1.Về kiến thức 

 Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững các vấn đề sau: 

 Các học thuyết về thương mại quốc tế để trả lời các câu hỏi: 

 + Tại sao các quốc gia có quan hệ thương mại với nhau 

 + Các quốc gia cần phải làm gì khi có quan hệ thương mại với nhau 

 + Lợi ích thu được của các quốc gia từ hoạt động thương mại 

 - Các chính sách chung của các quốc gia và quốc tế trong thương mại quốc tế.  

 - Các liên kết kinh tế quốc tế khu vực và thế giới. 
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6.2.Về kỹ năng 

Có khả năng vận dụng những lý thuyết và các công cụ kinh tế để phân tích 

không chỉ bản chất  của việc buôn bán hàng hóa xuyên quốc gia mà còn của việc 

trao đổi tiền tệ và sự lưu thông các yếu tố sản xuất như lao động và tiền lương. 

6.3. Về thái độ 

 + Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

+ Có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và tuân thủ quy định đạo đức nghề 

nghiệp. 

Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến lĩnh vực thống kê 

Có định hướng tích lũy kiến thức cho nghề nghiệp về sau ngay từ khi còn là 

sinh viên 

7. Mô tả các nội dung học phần 

 Kinh tế quốc tế là một bộ phận quan trọng của Kinh tế học dựa trên nền tảng 

kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Kinh tế quốc tế nghiên cứu các quy luật của các mối 

quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông qua việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự lưu 

thông các yếu tố sản xuất và sự chuyển đổi tiền tệ giữa các quốc gia. Vì thế, môn 

học sẽ sử dụng các nhuyên lý kinh tế vi mô và các công cụ của Kinh tế học để phân 

tích các lý thuyết thương mại cũng như cơ cấu thị trường thế giới. Bên cạnh đó, 

môn học này cũng cung cấp nhiều kiền thức liên quan đến các môn học chuyên 

ngành. 

 Nội dung của môn học bao gồm 5 chương: 

 Chương 1: Tổng quan về nền kinh tế thế giới và giới thiệu môn học 

 Chương 2: Thương mại quốc tế và chính sách 

 Chương 3: Đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế 

 Chương 4: Cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế 

 Chương 5: Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học 

Thái Bình.  

- Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp . 

 - Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham 

gia thảo luận, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giáng viên. 

 - Có đủ 2 bài kiểm tra định kỳ 
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 - Thực hiện đủ các bài thảo luận, bài tập lớn, tiểu luận môn học (có báo cáo 

kết quả). 

 - Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần 

           - Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. 

9. Tài liệu học tập 

 - Giáo trình chính:  

Tài liệu [1]: Đại học Thái Bình (2012), Bài giảng Kinh tế quốc tế – Hệ Đại 

học 

Tài liệu [2]: Hệ thống bài tập, bài tập tình huống, thảo luận, câu hỏi trắc 

nghiệm, hệ thống câu hỏi ôn tập môn Kinh tế quốc tế. 

 - Sách tham khảo:   

Tài liệu [3]: GS.TS.Đỗ Đức Bình, PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (2008), 

Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 

Tài liệu [4]: PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết, PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận 

(2010), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Tài chính 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

10.1.Tiêu chí đánh giá: 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

Ghi 

chú 

1 

Điểm thường xuyên, 

đánh giá nhận thức, thái 

độ thảo luận, chuyên cần, 

làm bài tập ở nhà. 

- Số tiết dự học/Tổng số tiết 

- Số bài tập đã làm/tổng số 

bài tập được giao 

10%  

2 Điểm kiểm tra định kỳ 
- 2 bài kiểm tra viết 1 tiết 

trên lớp 
15%  

3  Điểm  thực tế 

 - Trung bình cộng các điểm 

của bài thực tế (tiểu luận 

môn học và bài tập lớn, thảo 

luận) 

15%  

4 Thi kết thúc học phần - Thi viết (60 )phút 60%  

 

10.2.Cách tính điểm: 

 - Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần 

đầu. 

- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân. 

- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.  

11. Thang điểm: 10 
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12. Nội dung chi tiết học phần 

Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1.  

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ 

NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ 

GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH 

TẾ QUỐC TẾ 

1.1 Quá trình hình thành và phát 

triển của nền kinh tế thế giới 

1.1.1 Khái niệm và cơ cấu nền 

kinh tế thế giới 

1.1.2 Các giai đoạn phát triển của 

nền kinh tế thế giới 

1.1.3 Bối cảnh mới của nền kinh 

tế thế giới 

1.2 Những xu thế lớn trong sự 

vận động của nền kinh tế thế giới 

và dự báo tương lai của nền kinh 

tế thế giới 

1.3 Những vấn đề có tính chất 

toàn cầu 

1.3.1 Tính tất yếu khách quan 

của việc hình thành những vấn đề 

có tính chất toàn cầu 

1.3.2 Khái quát về các vấn đề có 

tính chất toàn cầu 

1.3.3 Ý nghĩa của các vấn đề có 

tính chất toàn cầu 

1.4 Nội dung và tính chất của các 

quan hệ kinh tế quốc tê 

1.4.1 Khái niệm và nội dung 

1.4.2 Tính chất của các quan hệ 

kinh tế quốc tế 

1.5 Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu môn học 

1.6 Các quan điểm cơ bản của 

Đảng và Chính phủ Việt Nam về 

phát triển kinh tế đối ngoại 

1.7 Các nguồn lực và lợi thế của 

Việt Nam về phát triển kinh tế 

đối ngoại 

 

 

2 0 

TL[1] 

Chương 1 

Đọc thêm 

TL[3] Tr7-55 

TL[4] Tr 9-

18; 25-32 và 

47-71 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 1 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1.7.1 Vị trí của nền kinh tế Việt 

Nam trong nền kinh tế thế giới và 

khả năng mở rộng quan hệ kinh 

tế đối ngoại của Việt Nam 

1.7.2 Các nguồn lực và lợi thế 

trong việc phát triển lĩnh vực 

kinh tế đối ngoại ở Việt Nam 

1.7.3 Các điều kiện cần thiết để 

phát triển lĩnh vực kinh tế đối 

ngoại ở Việt Nam 

2 CHƯƠNG 2 THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH 

2.1 Khái niệm, nội dung và chức 

năng của thương mại quốc tế 

2.1.1 Khái niệm và nội dung của 

thương mại quốc tế 

2.1.2 Chức năng của thương mại 

quốc tế 

2.1.3 Đặc điểm của thương mại 

quốc tế 

2.2 Một số lý thuyết về thương 

mại quốc tế 

2.2.1 Quan điểm của phái trọng 

thương (Mercantilism) về mậu 

dịch quốc tế 

2.2.2 Lợi thế tuyệt đối của Adam 

Smith (1723 – 1970) 

2.2.3 Lợi thế so sánh của David 

Ricardo (1772 – 1823) 

1 1 

TL[1] 
chương 2 

phần 2.1, 2.2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 59-

86 

TL[4] Tr 75-

79 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 2 

+Làm bài tập chương 

2 

 

3 2.2.4 Lý thuyết của Haberler về 

lợi thế tương đối 

2.2.5 Lý thuyết của Heckscher – 

ohlin về lợi thế tương đối 

2.2.6 Một số lý thuyết hiện đại 

 
  

TL[1] 
chương 2 

phần 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 59-

86 

TL[4] Tr 75-

79 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 2 

+Làm bài tập C2 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

4 2.3 Các nguyên tắc cơ bản trong 

quan hệ kinh tế quốc tế 

2.3.1 Tối huệ quốc (MFN – Most 

Favoured Nation) 

2.3.2 Đối xử quốc gia (NT – 

National Treatment) 

2.3.3 Có đi có lại (reciprocity) 

2.3.4 Mở rộng tự do thương mại 

2.3.5 Cạnh tranh lành mạnh 

2.3.6 Minh bạch hóa chính sách 

kinh tế 

2.3.7 Ưu đãi cho các nước đang 

phát triển 

2.4 Các trường hợp ngoại lệ của 

các nguyên tắc cơ bản trong quan 

hệ kinh tế quốc tế 

2.4.1 Các ngoại lệ chung  

2.4.2 Ngoại lệ về an ninh 

2.4.3 Ngoại lệ trong trương hợp 

tự vệ về thương mại 

2.4.4 Điều khoản không áp dụng 

GATT (Non Application Clause) 

2.4.5 Ưu đãi thuế quan phổ cập 

(GSB Generalised System of 

Preference) 

2.4.6 Thành lập khu vực mậu 

dịch tự do và liên minh hải quan 

2.5 Chính sách thương mại quốc 

tế 

2.5.1 Khái niệm chính sách 

thương mại quốc tế  

2.5.2 Vai trò của chính sách 

thương mại quốc tế 

 

1 1 

TL[1] 
Chương 2, 

phần 2.3, 2.4, 

2.5 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 87-

99  

TL [4] Tr 

107-124 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Thảo luận 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 2 

+ Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 2.6 Các công cụ chủ yếu của 

chính sách thương mại quốc tế  

2.6.1 Thuế quan 

2.6.2 Hạn ngạch (Quotar) 

2.6.3 Giấy phép (Licence) 

2.6.4 Hạn chế xuất khẩu tự 

nguyện (Voluntary export 

restraint – VER) 

2 0 

TL[1] 
Chương 2 

phần 2.6, 2.7 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 100-

121  

TL [4] Tr 138 

– 145, 146-

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

2.6.5 Những quy định về tiêu 

chuẩn kỹ thuật (Technical 

barriers) 

2.6.6 Trợ cấp xuất khẩu (Export 

subsidise) 

2.6.7 Tín dụng xuất khẩu (Export 

Credits) 

2.6.8 Bán phá giá (Dumping) 

2.6.9 Phá giá tiền tệ (Exchange 

Dumping) 

2.6.10 Một số biện pháp khác 

2.7 Thuế quan nhập khẩu và 

những tác động của nó 

2.7.1 Phân tích cân bằng cục bộ 

của thuế quan 

2.7.2 Mối tương quan giữa thuế 

quan danh nghĩa và mức độ bảo 

hộ thực tế 

2.7.3 Phân tích cân bằng tổng 

quát về thuế quan đối với các 

nước nhỏ 

2.7.4 Một số phân tích khác về 

thuế quan  

 

 

148, 152-158, 

160-163 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 2 

 

6 2.8 Xu hướng tự do hóa thương 

mại và xu hướng bảo hộ mậu 

dịch trong chính sách thương mại 

quốc tế 

2.8.1 Xu hướng tự do hóa thương 

mại 

2.8.2 Xu hướng bảo hộ mậu dịch 

2.8.3 Mối quan hệ giữa xu hướng 

tự do hóa thương mại và xu 

hướng bảo hộ mậu dịch 

2.9 Đánh giá khái quát ngoại 

thương Việt Nam trong những 

năm đổi mới 

2.9.1 Ưu điểm 

2.9.2 Nhược điểm 

 

1 
1 (kiểm 

tra) 

TL[1] 
Chương 2 

mục 2.8, 2.9 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 121-

128 

TL [4] Tr 

124-132 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 2 

+ Làm bài tập chương 

2 



 
 

8 

Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

7 CHƯƠNG 3 ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ VÀ DI CHUYỂN LAO 

ĐỘNG QUỐC TẾ  

3.1 Khái niệm và tác động của 

đầu tư quốc tế 

3.1.1 Khái niệm và nguyên nhân 

của đầu tư quốc tế 

3.1.2 Tác động của đầu tư quốc 

tế 

3.1.3 Một số lý thuyết về đầu tư 

quốc tế 

3.2 Đầu tư gián tiếp nước ngoài 

3.2.1 Khái niệm và đặc điểm của 

đầu tư gián tiếp nước ngoài 

3.2.2 Các hình thức đầu tư gián 

tiếp nước ngoài 

2 0 

TL[1] 
Chương 3, 

phần 3.1, 3.2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 131-

145 

TL [4] Tr 

172-174 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 3 

 

 

8  

3.3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

3.3.1 Khái niệm và đặc điểm của 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

3.3.2 Các hình thức đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

3.3.3 Khu chế xuất và khu công 

nghiệp tập trung 

3.3.4 Lợi thế và bất lợi thế của 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

3.4 Một số vấn đề về đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

3.4.1 Những quan điểm chung về 

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam 

3.4.2 Đánh giá tình hình thu hút 

đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam thời gian qua 

3.4.3 Đánh giá tình hình thu hút, 

quản lý và sử dụng ODA tại Việt 

Nam thời gian qua 

3.4.4 Những định hướng và biện 

pháp để thu hút đầu tư nước 

ngoài vào Việt Nam 

 

2 0 

TL[1] 

Chương 3 

phần 3.3, 3.4 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 145-

160 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 3 

 



 
 

9 

Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

9 3.5 Di chuyển lao động quốc tế 

3.5.1 Khái niệm 

3.5.2 Xu hướng xuất – nhập khẩu 

lao động 

3.5.3 Ảnh hưởng phúc lợi của di 

chuyển lao động quốc tế 

 
1 1 

TL[1] 
Chương 3 

phần 3.5 

(mục 3.5.1, 

3.5.2) 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 160-

165 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 3 

+ Thảo luận 

10 3.5 Di chuyển lao động quốc tế 

3.5.4 Các tác động khác của di 

chuyển sức lao động quốc tế 

3.5.5 Tình hình xuất khẩu lao 

động của Việt Nam 

 1 1  

TL[1] 
Chương 5 

phần 5.4 

(mục 3.5.4, 

3.5.5) 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 166-

172 

TL  

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 3 

11 CHƯƠNG 4 CÁN CÂN 

THANH TOÁN VÀ THỊ 

TRƯỜNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ 

4.1 Cán cân thanh toán quốc tế 

4.1.1 Khái niệm và nguyên tắc 

hạch toán 

4.1.2 Các bộ phận của cán cân 

thanh toán  

4.1.3 Mối quan hệ giữa cán cân 

thường xuyên và thu nhập quốc 

dân 

4.2 Thị trường ngoại hối và tỷ giá 

hối đoái 

4.2.1 Thị trường ngoại hối 

4.2.2 Các nghiệp vụ kinh doanh 

cơ bản trên thị trường ngoại hối 

4.2.3 Rủi ro hối đoái, tự bảo hiểm 

và đầu cơ ngoại hối 

 

2 0 

TL[1] 
Chương 4 

phần 4.1, 4.2 

- Đọc thêm  

TL[3] Tr 176-

195 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 4 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

12 4.3 Tỷ giá hối đoái 

4.3.1 Khái niệm 

4.3.2 Phân loại 

4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự biến động của tỷ giá hối đoái 

4.3.4 Các chế độ tỷ giá hối đoái 

4.3.5 Tác động của tỷ giá hối 

đoái đến các quan hệ kinh tế 

quốc tế 

4.4 Hệ thống tiền tệ quốc tế 

4.4.1 Những vấn đề chung về hệ 

thống tiền tệ quốc tế 

4.4.2 Các hệ thống tiền tệ quốc tế 

 

2 0 

TL[1] 
Chương 4, 

phần 4.3, 4.4  

TL [3] Tr 

196-224 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 4 

 

13  

CHƯƠNG 5 LIÊN KẾT VÀ HỘI 

NHẬP KINH TẾ QUỐC TÊ 

5.1 Những vấn đề chung về liên 

kết và hội nhập kinh tế quốc tế 

5.1.1 Khái niệm và đặc trưng của 

liên kết kinh tế quốc tế 

5.1.2 Bản chất và tính tất yếu 

khách quan của hội nhập kinh tế 

quốc tế 

5.1.3 Các tác động của liên kết và 

hội nhập 

5.1.4 Các loại hình liên kết và hội 

nhập 

5.1.5 Các tác động kinh tế của 

liên minh thuế quan 

1 1 

TL[1] 
Chương 5, 

phần 5.1 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 234-

258 

TL [4] Tr 

203-

220 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 5 

+ Thảo luận 

 

14 5.2 Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) và khu vực 

mậu dịch tư do ASEAN (AFTA) 

5.2.1 Hiệp hội các nước Đông 

Nam Á (ASEAN) 

5.2.2 Khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN (AFTA) 

5.2.3 Liên minh châu Âu (EU) 

5.2.4 Diễn đàn hợp tác kinh tế 

châu Á – Thái Bình Dương 

(APEC) 

2 0 TL[1] 
Chương 5, 

phần 5.2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 258-

293 

TL [4] Tr 

220-

241 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 5 
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Tuần Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ 

chữa bài 

tập/ 

kiểm tra 

(tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 
Nhiệm vụ của sinh viên 

5.2.5 Các tổ chức kinh tế - tài 

chính quốc tế: WTO (Tổ chức 

Thương mại thế giới), IMF (Quỹ 

tiền tệ quốc tế) và ADB (Ngân 

hàng phát triển châu Á) 

5.2.6 Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) 

2.5.7 Ngân hàng phát triển châu 

Á (ADB) 

15 5.3 Vấn đề hội nhập kinh tế quốc 

tế của Việt Nam 

5.3.1 Tiến trình tự do hóa đơn 

phương 

5.3.2 Tham gia vào các thể chế 

liên kết 

5.3.3 Tham gia vào các liên kết 

kinh tế song phương 

5.3.4 Tham gia liên kết kinh tế 

khu vực 

 

1 
1 (kiểm 

tra) 

TL[1] 

Chương 5, 

phần 5.3 

TL [3] Tr 

293-300 

TL [4] Tr 

241-247 

 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài học 

trong giáo trình chính. 

+ Đọc thêm nội dung 

liên quan trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, câu hỏi cuối 

chương 5 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 

TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phạm Thị Ánh Nguyệt 
 

 

 


