UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ
Ngành đào tạo: Kinh tế
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017)
1. Tên học phần: KINH TẾ ĐẦU TƯ
2. Số tín chỉ: 3 (3, 0)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba
4. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp:
45 tiết ( 3 tiết lên lớp / tuần )
+ Giảng lý thuyết: 35 tiết.
+ Thảo luận, bài tập, kiểm tra: 10 tiết.
- Tự học:
(45x2) = 90 giờ
5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô
6. Mục tiêu của học phần
Học phần Kinh tế đầu tư trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về kinh tế đầu
tư bao gồm lý thuyết về đầu tư phát triển, quản lý và kế hoạch hóa đầu tư, các phương
pháp lập và thẩm định dự án đầu tư. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức
môn học này để tiếp tục các môn học khác. Về mặt thực tiễn, sau khi tốt nghiệp sinh
viên có cơ sở lý luận, khoa học để hiểu, phân tích những dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ
về dự án đầu tư và các hình thức tham gia đấu thầu.
6.1.Về kiến thức
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững các vấn đề sau:
Các học thuyết về kinh tế đầu tư để trả lời các câu hỏi:
+ Bản chất của đầu tư phát triển là gì?
+ Các nguyên tắc quản lý đầu tư, phân cấp quản lý nhà nước và thẩm quyền chấp
nhận đầu tư
+ Lập và thẩm định dự án đầu tư
+ Đấu thầu trong các dự án đầu tư
6.2.Về kỹ năng
Có khả năng vận dụng những lý thuyết và các công cụ kinh tế để lập và thẩm
định dự án đầu tư, các dự án được tham gia đấu thầu, lập kế hoạch đấu thầu và trình tự
các bước đấu thầu.
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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.
7. Mô tả các nội dung học phần
Làm rõ đối tượng nghiên cứu, bản chất, phương pháp luận của môn học và cung cấp
kiến thức kinh tế đầu tư một cách cơ bản mà các cử nhân kinh tế, quản lý dự án cần phải
nắm để vận dụng sáng tạo trong công tác sau này như: Phân loại, các giai đoạn của dự án,
hình thức đầu tư, công suất, nhu cầu các yếu tố đầu vào, chương trình sản xuất, nhu cầu
nguyên vật liệu, nhu cầu trang thiết bị và công nghệ, địa điểm đầu tư, phân tích tài chính kinh tế của dự án, quá trình soạn thảo một dự án đầu tư nói chung qua 3 cấp độ nghiên cứu:
Trình tự và nội dung, hình thức của một báo cáo nghiên cứu khả để tiến hành các bước
trong giai đoạn sau của chu trình dự án.
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 3 bài kiểm tra định kỳ
- 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]: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, PGS.TS Từ Quang Phương (2015),
Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân
Tài liệu [2]: Hệ thống bài tập, bài tập tình huống, câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống
câu hỏi ôn tập môn Kinh tế đầu tư
- Sách tham khảo:
Tài liệu [3]: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật
Đấu thầu
Tài liệu [4]: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật
Xây dựng
Tài liệu [5]: Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án xây
dựng
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Tài liệu [6]: Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của chính phủ về quản lý
dự án xây dựng
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
10.1.Tiêu chí đánh giá:

STT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng
số

1

Điểm thường xuyên, đánh
- Số tiết dự học/Tổng số tiết
giá nhận thức, thái độ thảo
- Số bài tập đã làm/tổng số bài
luận, chuyên cần, làm bài
tập được giao
tập ở nhà.
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Điểm kiểm tra định kỳ

- 3 bài kiểm tra viết 1 tiết
trên lớp

30%

3

Thi kết thúc học phần

- Thi viết (90 phút)

60%

Ghi
chú

10%

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
12. Nội dung chi tiết học phần

Tuần

Nội dung

1.

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ
NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU MÔN
HỌC
1. Hoạt động đầu tư và mối quan hệ
giữa môn học kinh tế đầu tư và các
môn học khác thuộc lĩnh vực đầu tư
1.1. Đầu tư và phạm vi nghiên cứu của
môn học kinh tế đầu tư
1.2. Mối quan hệ giữa môn học kinh tế
đầu tư và các môn học khác

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

2

1

3

Tài liệu đọc trước

TL[1] Chương
1
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

Nhiệm vụ của sinh
viên

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài
học trong giáo
trình chính.
+ Đọc thêm nội
dung liên quan
trong tài liệu
tham khảo

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

+Trả lời câu hỏi
cuối chương 1

2. Đối tượng nghiên cứu của môn
học kinh tế dầu tư
2.1. Đối tượng nghiên cứu của môn
học
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của môn
học
3. Cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp
luận của môn học kinh tế đầu tư
3.1. Cơ sở lý luận
3.2. Cơ sơ phương pháp luận của môn
học
4. Khái quát nội dung nghiên cứu của
môn học
CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
BẢN CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
1. Bản chất của đầu tư phát triển
1.1. Khái niệm đầu tư phát triển
1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển
1.3. Nội dung của đầu tư phát triển
1.4. Vốn và nguồn vốn đầu tư phát
triển
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2

2. Tác động của đầu tư phát triển đến
tăng trưởng và phát triển
2.1. Đầu tư phát triển tác động đến
tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế
2.2. Tác động của đầu tư phát triển đến
tăng trưởng kinh tế
2.3. Đầu tư phát triển tác động đến việc
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2.4. Tác động của đầu tư phát triển đến
khoa học và công nghệ
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1

TL[1] Chương
2 (mục 1, 2)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 2

Tuần

Nội dung

3. Các lý thuyết kinh tế về đầu tư
3.1. Số nhân đầu tư
3.2. Lý thuyết gia tốc đầu tư
3.3. Lý thuyết về quỹ nội bộ của đầu tư
3.4. Lý thuyết tân cổ điển
3.5. Mô hình Harrod – Domar

3

4

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

3

0

TL[1] Chương
2 (mục 3, 4)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 2
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1

TL[1] Chương
3
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài
học trong giáo
trình chính.
+ Đọc thêm nội
dung liên quan
trong tài liệu
tham khảo

Tài liệu đọc trước

4. Phân loại đầu tư phát triển
4.1. Theo bản chất của các đối tượng
đầu tư
4.2. Theo phân cấp quản lý
4.3. Theo lĩnh vực hoạt động của các
kết quả đầu tư
4.4. Theo đặc điểm hoạt động của các
kết quả đầu tư
4.5. Theo giai đoạn hoạt động của các
kết quả đầu tư trong quá trình tái sản
xuất xã hội
4.6. Theo thời gian thực hiện và phát
huy tác dụng của các kết quả đầu tư
4.7. Theo quan hệ quản lý của chủ đầu
tư
4.8. Theo nguồn vốn trên phạm vi
quốc gia
CHƯƠNG 3: NGUỒN VỐN ĐẦU
TƯ
1. Khái niệm và bản chất của nguồn
vốn đầu tư
1.1. Khái niệm
1.2. Bản chất của nguồn vốn đầu tư
2. Các nguồn huy động vốn đầu tư
2.1. Trên góc độ của toàn bộ nền kinh
tế (vĩ mô)
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Nhiệm vụ của sinh
viên

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

Tài liệu đọc trước

2.1.1. Nguồn vốn đầu tư trong nước
2.1.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
2.2. Trên góc độ các doanh nghiệp (vi
mô)
2.2.1. Nguồn vốn bên trong
2.2.2. Nguồn vốn bên ngoài

Nhiệm vụ của sinh
viên

+Trả lời câu hỏi
cuối chương 3

3. Điều kiện huy động có hiệu quả
các nguồn vốn đầu tư
3.1. Tạo lập và duy trì năng lực tăng
trưởng nhanh và bền vững cho nền
kinh tế
3.2. Đảm bảo ổn định môi trường kinh
tế vĩ mô
3.3. Xây dựng các chính sách huy
động các nguồn vốn có hiệu quả

5

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ VÀ KẾ
HOẠCH HÓA ĐẦU TƯ
1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc
quản lý đầu tư
1.1. Khái niệm quản lý đầu tư
1.2. Mục tiêu của quản lý đầu tư
1.3. Các nguyên tắc quản lý hoạt động
đầu tư
1.3.1. Thống nhất giữa chính trị và
kinh tế, kết hợp hài hòa giữa hai mặt
kinh tế và xã hội
1.3.2. Tập trung dân chủ
1.3.3. Quản lý theo ngành kết hợp với
quản lý theo địa phương và vùng lãnh
thổ
1.3.4. Kết hợp hài hòa các loại lợi ích
trong đầu tư

2

6

1

TL[1] Chương
4 (mục 1, 2)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 4

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

2

1

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

1.3.5. Tiết kiệm và hiệu quả
2. Nội dung, phương pháp và công cụ
quản lý đầu tư
2.1. Nội dung quản lý đầu tư
2.1.1. Nội dung quản lý đầu tư của nhà
nước
2.1.2. Nội dung quản lý đầu tư các Bộ,
ngành và địa phương
2.1.3. Nội dung quản lý đầu tư của các
cơ sở
2.1.4. Phân biệt sự khác nhau giữa
quản lý hoạt động đầu tư của Nhà nước
với cơ sở
2.2. Phương pháp quản lý hoạt động
đầu tư
2.2.1. Phương pháp kinh tế
2.2.2. Phương pháp hành chính
2.2.3. Phương pháp giáo dục
2.2.4. Áp dụng phương pháp toán và
thống kê trong quản lý hoạt động đầu
tư
2.2.5. Vận dụng tổng hợp các phương
pháp quản lý trong quản lý hoạt động
đầu tư
2.3. Các công cụ quản lý hoạt động đầu
tư
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3. Kế hoạch hóa hoạt động đầu tư
phát triển
3.1. Bản chất, tác dụng của kế hoạch
đầu tư
3.2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư

7

TL[1] Chương
4 (mục 3, 4, 5)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài
học trong giáo
trình chính.

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

Tài liệu đọc trước

3.3. Các loại kế hoạch đầu tư và những
chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch đầu tư
phát triển
3.4. Trình tự lập kế hoạch đầu tư
3.5. Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển
của doanh nghiệp
3.6. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát
triển

Nhiệm vụ của sinh
viên

+ Đọc thêm nội
dung liên quan
trong tài liệu
tham khảo
+Trả lời câu hỏi
cuối chương 4

4. Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu đầu
tư
4.1. Cơ cấu đầu tư và chuyển dịch cơ
cấu đầu tư
4.2. Các loại cơ cấu đầu tư
4.3. Một số nhận xét về cơ cấu đầu tư
thời kỳ 2010 – 2015 và định hướng đổi
mới cơ cấu đầu tư trong những năm tới
ở Việt Nam
5. Phân cấp quản lý nhà nước và
thẩm quyền chấp thuận đầu tư
5.1. Phân cấp quản lý nhà nước về hoạt
động đầu tư
5.2. Thẩm quyền chấp thuận và cấp
giấy chứng nhận đầu tư
5.3. Chứng nhận đầu tư
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CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ HIỆU
QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
1. Kết quả của hoạt động đầu tư phát
triển
1.1. Khối lượng vốn đầu thực hiện
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phương pháp tính khối lượng
vốn đầu tư thực hiện

2

8

1

TL[1] Chương
5 (mục 1, 2)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài
học trong giáo
trình chính.
+ Đọc thêm nội
dung liên quan

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

Tài liệu đọc trước

1.2. Tài sản cố định huy động và năng
lực sản xuất phục vụ tăng thêm

trong tài liệu
tham khảo
+Trả lời câu hỏi
cuối chương 5

2. Kết quả của hoạt động đầu tư phát
triển
2.1. Khái niệm, phân loại và nguyên
tắc xác định hiệu quả của hoạt động
đầu tư phát triển
2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá
hiệu quả của dự án đầu tư

8

9

Nhiệm vụ của sinh
viên

2.2.1. Hiệu quả tài chính của dự án đầu
tư
2.2.1.1. Một số vấn đề cần xem xét khi
đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
đầu tư
2.2.1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá
hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

3

0

TL[1] Chương
5 (mục 2)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 5

2.2.2. Hiệu quả kinh tế - xã hôi của dự
án đầu tư
2.2.2.1. Mục tiêu và tiêu chuẩn đánh
giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
đầu tư
2.2.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu
quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư
2.2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả
kinh tế - xã hội của đầu tư xem xét ở
tầm vĩ mô
2.2.2.4. Phân tích hiệu quả tổng hợp

3

0

TL[1] Chương
5 (mục 2)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 5
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Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

2

1

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

2.2.3. Sự khác nhau giữa phân tích
hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế
- xã hội của đầu tư
2.3. Hiệu quả đầu tư trong doanh
nghiệp
2.3.1. Hiệu quả đầu tư trong các doanh
nghiệp kinh doanh
2.3.2. Hiệu quả đầu tư đối với các
doanh nghiệp hoạt động công ích
2.4. Hiệu quả đầu tư của ngành, địa
phương, vùng và toàn bộ nền kinh tế
2.4.1. Hiệu quả kinh tế
2.4.2. Hiệu quả về mặt xã hội của hoạt
động đầu tư phát triển
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CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP
LUẬN VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
1. Khái niệm dự án đầu tư
1.1. Chu kỳ của dự án đầu tư
1.2. Lập dự án đầu tư
1.2.1. Khái niệm lập dự án đầu tư
1.2.2. Nguyên tắc lập dự án đầu tư
1.2.3. Nội dung của dự án đầu tư
2. Nội dung phân tích, đánh giá dự
án đầu tư (dự án khả thi)
2.1. Xem xét tình hình kinh tế tổng
quát có liên quan đến dự án đầu tư
2.2. Nghiên cứu về thị trường
2.3. Đánh giá về mặt kỹ thuật của dự
án
2.4. Xem xét về mặt tài chính của dự
án

10

TL[1] Chương
6
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 6

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

3

0

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

2.4.1. Phân tích khả năng huy động
vốn của dự án
2.4.2. Xác định hiệu quả tài chính của
dự án
2.5. Phân tích kinh tế xã hội của dự án
đầu tư
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CHƯƠNG 7: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
ĐẦU TƯ
1. Khái niệm, mục đích và yêu cầu
của thẩm định dự án đầu tư
1.1. Khái niệm
1.2. Mục đích và yêu cầu của thẩm
định dự án đầu tư
1.2.1. Mục đích
2.2.2. Yêu cầu của thẩm định dự án
đầu tư

TL[1] Chương
7 (mục 1, 2)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 7

TL[1] Chương
7 (mục 3, 4, 5)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài
học trong giáo
trình chính.
+ Đọc thêm nội
dung liên quan

2. Căn cứ tiến hành thẩm định
2.1. Hồ sơ dự án
2.2. Căn cứ pháp lý
2.3. Các tiêu chuẩn, quy phạm và các
định mức trong từng lĩnh vực kinh tế,
kỹ thuật cụ thể
2.4. Các quy ước, thông lệ quốc tế

12

3. Phương pháp thẩm định dự án đầu
tư
3.1. Thẩm định theo trình tự
3.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu
các chỉ tiêu
3.3. Phương pháp phân tích độ nhạy
3.4. Phương pháp dự báo
3.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro

2

11

1

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

trong tài liệu
tham khảo
+Trả lời câu hỏi
cuối chương 7

4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư
4.1. Thẩm định khía cạnh pháp lý của
dự án
4.2. Thẩm định khía cạnh thị trường
của dự án
4.3. Thẩm định khía cạnh kỹ thuật của
dự án
4.4. Thẩm định về phương diện tổ
chức, quản lý thực hiện dự án
4.5. Thẩm định về các chỉ tiêu kinh tế
- xã hội của dự án
5. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư
5.1. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu
tư
5.2. Quy trình tổ chức thẩm định dự án
5.3. Thời hạn và lệ phí thẩm định dự
án

13

CHƯƠNG 8: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ
BẢN VỀ ĐẤU THẦU TRONG CÁC
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Khái niệm và vai trò đấu thầu, gói
thầu
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò của đấu thầu
1.3. Gói thầu
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Phân loại gói thầu

2

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu và
phương thưc đấu thầu
2.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu
2.2. Phương thức thực hiện đấu thầu

12

1

TL[1] Chương
8 (mục 1, 2, 3)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 8

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

3

0

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

3. Lập kế hoạch đấu thầu cho một dự
án đầu tư
3.1. Vai trò và căn cứ lập kế hoạch đấu
thầu cho một dự án đầu tư
3.2. Trình tự và nội dung các bước lập
kế hoạch đấu thầu cho một dự án đầu
tư
4. Trình tư các bước thực hiện đấu
thầu với một gói thầu
4.1. Chuẩn bị đấu thầu
4.2. Thực hiện đấu thầu

14

5. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự
thầu và lựa chọn nhà thầu
5.1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự
thầu và lựa chọn nhà thầu tư vấn
5.1.1. Phương pháp dựa trên cơ sở chất
lượng tốt nhất
5.1.2. Phương pháp dựa trên cơ sở chất
lượng và chi phí hợp lý nhất
5.1.3. Phương pháp dựa trên cơ sở
ngân sách giới hạn
5.1.4. Phương pháp dựa trên cơ sở giá
thấp nhất
5.1.5. Phương pháp dựa trên năng lực
chuyên môn của nhà thầu
5.2. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự
thầu và lựa chọn nhà thầu xây lắp
5.2.1. Đánh giá nội dung kỹ thuật
5.2.2. Đánh giá đề xuất tài chính
5.3. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự
thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp
hàng hóa
13

TL[1] Chương
8 (mục 4, 5)
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 8

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

2

1

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

5.3.1. Phương pháp sử dụng giá đánh
giá
5.3.2. Phương pháp tính điểm
5.4. Phương pháp đánh giá hồ sư dự
thầu và lựa chọn nhà thầu EPC hay nhà
thầu thực hiện dự án
CHƯƠNG 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ
TRONG ĐẦU TƯ
1. Bản chất và vai trò của đầu tư quốc
tế
1.1. Bản chất của đầu tư quốc tế
1.2. Vai trò của đầu tư quốc tế
1.2.1. Đối với nước đi đầu tư
1.2.2. Đối với nước nhận đầu tư
2. Các hình thức đầu tư quốc tế
2.1. Hoạt động đầu tư gián tiếp
2.2. Hoạt động đầu tư trực tiếp

15

3. Chuyển giao công nghệ trong đầu
tư quốc tế
3.1. Định nghĩa, thành phần công nghệ
3.2. Vai trò chuyển giao công nghệ
trong đầu tư quốc tế
3.3. Nội dung chuyển giao công nghệ
3.4. Các bước tiến hành chuyển giao
công nghệ trong các dự án FDI
4. Quan hệ quốc tế trong đầu tư của
Việt Nam
4.1. Sự cần thiết phải xác lập quan hệ
quốc tế trong đầu tư của Việt Nam
4.2. Các cơ sở và các nguyên tắc cần
quán triệt khi xác lập quan hệ quốc tế
trong đầu tư của Việt Nam
14

TL[1] Chương
9
Đọc thêm
TL[3], TL[4]

- 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
cuối chương 9

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Thảo
luận/
bài
tập/
kiểm
tra
(tiết)

Tài liệu đọc trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

4.3. Chính sách đầu tư nước ngoài của
Việt Nam
4.4. Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài và chuyển giao công nghệ
ở Việt Nam từ 1988 đến nay
4.5. Những đóng góp của hoạt động
đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở Việt
Nam thời gian qua
Hệ thống môn học
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Đã ký)

TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phạm Thị Ánh Nguyệt
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