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quốc tế (Môn Pháp luật điều chỉnh Thương mại dịch vụ quốc tế) 

Phòng A.307, Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội 

Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.37731787  

E-mail: pltmhhdvqt@gmail.com 

Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và các 

ngày lễ). 

2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT 

- Luật thương mại Việt Nam (module 2); 

- Luật WTO. 

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC  

Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế là môn học nghiên 

cứu quan hệ pháp lí giữa các quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch 

vụ và vấn đề tự do hóa một số lĩnh vực dịch vụ cụ thể của các quốc 

gia.  

Mục đích của môn học này là cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức pháp lí cơ bản về thương mại dịch vụ quốc tế, nhằm giúp sinh 

viên nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực cụ thể của thương mại 

quốc tế. Đồng thời, môn học giúp cho sinh viên nâng cao khả năng 

phân tích, đánh giá và vận dụng để giải quyết các tình huống cụ thể 

có liên quan trong lĩnh vực thương mại dịch vụ quốc tế.  

Môn học gồm những vấn đề chính sau:  

1) Tổng quan về thương mại dịch vụ quốc tế và pháp luật điều chỉnh 

thương mại dịch vụ quốc tế. 

2) Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế trong khuôn khổ 

WTO. 

3) Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế trong khuôn khổ 

các liên kết kinh tế khu vực 

4) Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại dịch vụ quốc tế trong các 

hiệp định thương mại tự do của Việt Nam 

5) Tự do hoá thương mại trong một số lĩnh vực dịch vụ cụ thể. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC 
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Vấn đề 1. Tổng quan về thương mại dịch vụ quốc tế và pháp luật 

điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế  

1.1. Khái quát về thương mại dịch vụ quốc tế 

1.2. Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế 

1.3. Tự do hóa thương mại dịch vụ 

Vấn đề 2. Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế trong 

khuôn khổ WTO 

2.1. Tổng quan về pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế 

trong khuôn khổ WTO 

2.2. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) và các phụ lục 

2.3. Các nước đang phát triển và những ưu đãi trong khuôn khổ GATS 

2.4. Các cam kết của Việt Nam về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ 

WTO 

Vấn đề 3. Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế trong 

khuôn khổ các liên kết kinh tế khu vực 

3.1. Tổng quan về hội nhập kinh tế khu vực và pháp luật điều chỉnh 

thương mại dịch vụ quốc tế trong khuôn khổ các liên kết kinh tế khu 

vực. 

3.2. Pháp luật về thị trường nội khối của Liên minh Châu Âu (EU) và 

các quy định về thương mại dịch vụ quốc tế. 

3.3. Khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và các quy định về 

thương mại dịch vụ quốc tế. 

3.4. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và các quy định về thương 

mại dịch vụ quốc tế. 

3.5. Xu hướng phát triển, mối quan hệ và sự tác động của các hiệp 

định thương mại khu vực (RTAs) tới WTO. 

Vấn đề 4. Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại dịch vụ quốc 

tế trong các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam 

4.1. Tổng quan về các hiệp định thương mại tự do và xu hướng đàm 

phán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

4.2. Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại dịch vụ quốc tế trong 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA).  
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4.3. Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại dịch vụ quốc tế trong 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).  

4.4. Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại dịch vụ quốc tế trong  

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 

(Hiệp định CPTPP)  

Vấn đề 5. Tự do hoá thương mại trong một số lĩnh vực dịch vụ cụ thể 

5.1. Dịch vụ pháp lí 

5.2. Dịch vụ phân phối 

5.3. Dịch vụ giáo dục 

5. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 

5.1. Về kiến thức 

- Nắm được những vấn đề chung về thương mại dịch vụ quốc tế và 

pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hoá quốc tế; 

- Nắm được nội dung các quy định cơ bản của WTO về thương mại 

dịch vụ quốc tế; 

- Nắm được nội dung các quy định cơ bản trong pháp luật của EU, 

NAFTA và AEC về thương mại dịch vụ quốc tế; 

- Nắm được nội dung các quy định cơ bản điều chỉnh quan hệ 

thương mại dịch vụ quốc tế trong các Hiệp định thương mại tự do 

điển hình mà Việt Nam đã kí kết;Nắm được nội dung vấn đề tự do 

hoá thương mại trong một số lĩnh vực dịch vụ cụ thể. 

5.2. Về kĩ năng 

* Kỹ năng cứng: 

- Phát triển kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá các văn bản 

pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thương mại dịch vụ quốc tế; 

- Phát triển kỹ năng phân tích các tình huống cụ thể trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ quốc tế và đưa ra giải pháp chuyên môn để 

giải quyết tình huống đó; 

- Bước đầu hình thành kĩ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề 

pháp lí trong lĩnh vực thương mại dịch vụ quốc tế; 

Vận dụng kiến thức đã học để xử lí tình huống cụ thể trong lĩnh 
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vực thương mại dịch vụ quốc tế. 

* Kỹ năng mềm: 

- Phát triển kỹ năng liên tục tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình 

độ; 

- Phát triển kỹ năng lập kế hoạch công việc; 

- Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và bảo vệ quan điểm của 

mình; 

- Phát triển kỹ năng phối hợp với các đồng nghiệp (làm việc nhóm); 

- Phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh để hiểu được các 

ý chính của một báo cáo hay bài viết về các chủ đề liên quan đến 

lĩnh vực thương mại dịch vụ quốc tế; 

- Phát triển khả năng tìm kiếm tài liệu thông qua truy cập nguồn 

thông tin tư liệu điện tử trên mạng Internet. 

5.3. Về thái độ 

- Tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lí điều chỉnh trong lĩnh 

vực thương mại dịch vụ quốc tế và các tranh chấp liên quan tới 

Việt Nam; 

- Có tinh thần trách nhiệm đối với việc học tập; 

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; 

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia; 

- Bản lĩnh nghề nghiệp, trung thực và yêu nghề; 

- Ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, góp 

phần xây dựng xã hội công bằng dân chủ và văn minh; 

- Tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công 

việc; 

- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm và tự tin 

giải quyết công việc, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng 

nghe; 

- Tinh thần ủng hộ sáng tạo và đổi mới; 

- Tinh thần cầu thị, hợp tác, thân thiện với người khác trong công 

việc. 
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6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT 

 Mục 

tiêu 

Vấn đề 

 

Bậc 1 

 

Bậc 2 

 

Bậc 3 

1.  

Tổng 

quan về 

thương 

mại 

dịch vụ 

quốc tế 

và pháp 

luật 

điều 

chỉnh 

thương 

mại 

dịch vụ 

quốc tế  

1A1. Nêu được khái 

niệm thương mại 

dịch vụ quốc tế và 

pháp luật điều chỉnh 

thương mại dịch vụ 

quốc tế.  

1A2. Nêu được vị 

trí và vai trò của 

thương mại dịch vụ 

quốc tế trong 

thương mại quốc tế. 

1A3. Liệt kê được 

ít nhất 2 nhóm chủ 

thể của quan hệ 

thương mại dịch vụ 

quốc tế. 

1A4. Nêu được ít 

nhất 2 loại nguồn 

của pháp luật điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế. 

Cho ví dụ. 

1A5. Trình bày được 

những nội dung cơ 

bản của tự do hóa 

thương mại trong 

lĩnh vực dịch vụ. 

1B1. Phân tích 

được khái niệm 

thương mại dịch 

vụ quốc tế và pháp 

luật điều chỉnh 

thương mại dịch 

vụ quốc tế.  

1B2. Phân tích 

được vị trí và vai 

trò của thương 

mại dịch vụ quốc 

tế trong thương 

mại quốc tế. 

1B3. Phân tích 

được những nội 

dung cơ bản của tự 

do hóa thương mại 

trong lĩnh vực dịch 

vụ. 

1C1. Bình 

luận được vị 

trí và vai trò 

của thương 

mại dịch vụ 

trong thương 

mại quốc tế. 

1C2. Bình 

luận về xu 

hướng tự do 

hóa thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ. 

 

 

 

2. 

Pháp 

2A1. Trình bày được 

cấu trúc của GATS. 

2B1. Phân tích 

được phạm vi áp 

2C1. Đánh giá 

được sự thành 
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luật 

điều 

chỉnh 

thương 

mại 

dịch vụ 

quốc tế 

trong 

khuôn 

khổ 

WTO 

 

2A2. Trình bày 

được lịch sử hình 

thành và phát triển 

của GATS. 

2A3. Trình bày 

được phạm vi áp 

dụng của GATS. 

2A4. Liệt kê được 

bốn phương thức 

cung ứng dịch vụ 

theo qui định của 

GATS.  

2A5. Trình bày được 

khái niệm và đặc 

điểm của phương 

thức “cung ứng dịch 

vụ qua biên giới”. 

Nêu được 01 ví dụ. 

2A6. Trình bày 

được khái niệm và 

đặc điểm của 

phương thức “tiêu 

dùng dịch vụ ở 

nước ngoài”. Nêu 

được 01 ví dụ. 

2A7. Trình bày 

được khái niệm và 

đặc điểm của 

phương thức “hiện 

diện thương mại”. 

Nêu được 01 ví dụ. 

2A8. Trình bày 

được khái niệm và 

dụng của GATS. 

2B2. Phân tích 

được lịch sử hình 

thành và phát 

triển của GATS. 

2B3. So sánh 

được bốn phương 

thức cung ứng 

dịch vụ theo qui 

định của GATS. 

2B4. Phân tích 

được nội dung 

nguyên tắc mở 

cửa thị trường và 

đối xử quốc gia 

trong lĩnh vực 

thương mại dịch 

vụ theo qui định 

của GATS. 

2B5. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản các cam kết 

của Việt Nam về 

thương mại dịch 

vụ trong khuôn 

khổ WTO. 

2B6. Vận dụng 

được GATS để 

giải quyết bài tập 

tình huống cụ thể. 

công và hạn 

chế của 

GATS. 

2C2. Đưa ra 

được quan 

điểm cá nhân 

về vai trò của 

GATS đối với 

sự phát triển 

của thương 

mại dịch vụ 

quốc tế hiện 

nay.  
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đặc điểm của 

phương thức “hiện 

diện thể nhân”. 

Nêu được 01 ví dụ. 

2A9. Trình bày được 

nội dung nguyên 

tắc mở cửa thị 

trường và đối xử 

quốc gia trong lĩnh 

vực thương mại 

dịch vụ theo qui 

định của GATS. 

2A10. Trình bày 

được cấu trúc và 

nội dung cơ bản 

các cam kết của 

Việt Nam về 

thương mại dịch vụ 

trong khuôn khổ 

WTO. 

   
 

    

3. 

 Pháp 

luật 

điều 

chỉnh 

thương 

mại 

dịch vụ 

quốc tế 

trong 

3A1. Phát biểu được 

khái niệm hội nhập 

kinh tế khu vực. 

3A2. Nêu được tên 

của ít nhất 2 liên 

kết kinh tế khu vực 

và liệt kê được hệ 

thống các quy định 

điều chỉnh thương 

mại dịch vụ quốc 

3B1. Phân tích 

được nội dung 

các quy định 

trong pháp luật về 

thị trường nội 

khối của EU điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế. 

3B2.  Phân tích 

được nội dung 

3C1. Đánh giá 

được những cơ 

hội và thách 

thức của Việt 

Nam khi tham 

gia vào các 

hiệp định 

thương mại 

khu vực điều 

chỉnh lĩnh vực 

thương mại 
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khuôn 

khổ các 

liên kết 

kinh tế 

khu vực 

tế trong khuôn khổ 

liên kết kinh tế khu 

vực đó. 

3A3. Liệt kê được 

các quy định trong 

pháp luật về thị 

trường nội khối 

của EU điều chỉnh 

thương mại dịch vụ 

quốc tế. 

3A4.  Liệt kê được 

các quy định trong 

khuôn khổ NAFTA 

điều chỉnh thương 

mại dịch vụ quốc 

tế. 

3A5.  Liệt kê được 

các quy định trong 

khuôn khổ AEC 

điều chỉnh thương 

mại dịch vụ quốc 

tế. 

các quy định 

trong khuôn khổ 

NAFTA điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế. 

3B3.  Phân tích 

được nội dung 

các quy định 

trong khuôn khổ 

AEC điều chỉnh 

thương mại dịch 

vụ quốc tế. 

 

dịch vụ quốc 

tế. 

4. 

 Pháp 

luật 

điều 

chỉnh 

quan hệ 

thương 

mại 

dịch vụ 

quốc tế 

4A1. Trình bày 

được tổng quan về 

các hiệp định 

thương mại tự do 

và xu hướng đàm 

phán trong bối 

cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế hiện nay.  

4A2. Nêu được tên 

của những hiệp 

4B1. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của pháp luật 

điều chỉnh quan 

hệ thương mại 

hàng hoá quốc tế 

trong VKFTA. 

4B2.  Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của pháp luật 

4C1. Bình luận 

được về vai trò 

của các hiệp 

định thương 

mại tự do điều 

chỉnh thương 

mại dịch vụ 

quốc tế đối với 

sự phát triển 

của thương 
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trong 

các 

Hiệp 

định 

thương 

mại tự 

do của 

Việt 

Nam 

định thương mại tự 

do được Việt Nam 

kí kết trong năm 

2015. 

4A3. Trình bày 

được nội dung cơ 

bản của pháp luật 

điều chỉnh quan hệ 

thương mại dịch vụ 

quốc tếtrong Hiệp 

định VKFTA. 

4A4.  Trình bày được 

nội dung cơ bản của 

pháp luật điều chỉnh 

quan hệ thương 

mại dịch vụ quốc 

tế trong Hiệp định 

EVFTA. 

4A5.  Trình bày 

được nội dung cơ 

bản của pháp luật 

điều chỉnh quan hệ 

thương mại dịch vụ 

quốc tế trong Hiệp 

định CPTPP. 

điều chỉnh quan 

hệ thương mại 

hàng hoá quốc tế 

trong EVFTA. 

4B3.  Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của pháp luật 

điều chỉnh quan 

hệ thương mại 

hàng hoá quốc tế 

trong Hiệp định 

CPTPP. 

 

mại quốc tế 

hiện nay. 

4C2. Đánh giá 

được những cơ 

hội và thách 

thức của Việt 

Nam khi tham 

gia vào các 

hiệp định 

thương mại tự 

do điều chỉnh 

thương mại 

dịch vụ quốc 

tế. 

5. 

 Tự do 

hoá 

thương 

mại 

trong 

một số 

5A1. Liệt kê được 

ít nhất 03 lĩnh vực 

thương mại dịch vụ 

trong thương mại 

quốc tế.  

5A2. Trình bày 

được nội dung cơ 

5B1. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của vấn đề tự 

do hoá thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ pháp 

lí. Vận dụng được 

5C1. Đánh giá 

được tác động 

của tự do hoá 

thương mại 

đối với sự phát 

triển của 03 

lĩnh vực dịch 
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lĩnh vực 

dịch vụ 

cụ thể  

bản của vấn đề tự 

do hoá thương mại 

trong lĩnh vực dịch 

vụ pháp lí. 

5A3. Trình bày 

được nội dung cơ 

bản của vấn đề tự 

do hoá thương mại 

trong lĩnh vực dịch 

vụ phân phối. 

5A4. Trình bày 

được nội dung cơ 

bản của vấn đề tự 

do hoá thương mại 

trong lĩnh vực dịch 

vụ giáo dục. 

để giải quyết tình 

huống cụ thể. 

5B2. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của vấn đề tự 

do hoá thương mại 

trong lĩnh vực 

dịch vụ phân phối. 

Vận dụng được 

để giải quyết tình 

huống cụ thể. 

5B3. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của vấn đề tự 

do hoá thương mại 

trong lĩnh vực 

dịch vụ giáo dục. 

Vận dụng được 

để giải quyết tình 

huống cụ thể. 

vụ pháp lí, 

dịch vụ phân 

phối và dịch 

vụ giáo dục ở 

Việt Nam hiện 

nay. 

7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC 

Mục tiêu 

Vấn đề 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tổng 

Vấn đề 1 5 3 2 10 

Vấn đề 2 10 6 2 18 

Vấn đề 3 5 3 1 9 

Vấn đề 4 5 3 2 10 

Vấn đề 5 4 3 1 8 

Tổng 29 18 8 55 
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9.1. Lịch trình chung  

Tuần 
Vấn 

đề 

Hình thức tổ chức dạy-học  Tổng 

giờ 

TC 
Lí 

thuyết 

Seminar LVN Tự 

NC 

Kiểm tra đánh giá 

1 1 2   (3) 
Nhận BT lớn và BT 

nhóm 
3 

2 1  (2) (2) (3)  3 

3 2 2 (2)    3 

4 2 2 (2)    3 

5 2  (2) (2) (3) 
Kiểm tra BT cá nhân số 

1 trên lớp 
3 

6 3 2   (3)  3 

7 3 2 (2)    3 

8 4 2   (3)  3 

9 4 2 (2)    3 

10 5 2 (2)   
Kiểm tra BT cá nhân số 

2 trên lớp  
3 

11 5 2  (2)   3 

12 5  (2) (2) (3)  3 

13 5 2  (2)   3 

14 5  (2) (2) (3) 
Nộp BT nhóm và BT 

Học kỳ 
3 

15   (2) (4)  Thuyết trình BT nhóm  3 

Tổng số 

tiết 
20 20 16 21 

 
 

Tổng số 

giờ TC 
20 10 8 7  45 

9.2. Đề cương chi tiết 

Tuần 1: Vấn đề 1  
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Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ

TC 

- Giới thiệu Đề 

cương môn học; 

- Giới thiệu về: 

+ Tổng quan về 

thương mại dịch 

vụ quốc tế và 

pháp luật điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế; 

+ Tự do hóa 

thương mại dịch 

vụ 

 

* Nghiên cứu Đề cương môn 

học Pháp luật điều chỉnh 

thương mại hàng hoá quốc tế. 

* Những đề xuất, nguyện 

vọng. 

* Đọc: 

- Chương 1 Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017;- Giáo trình Luật 

thương mại quốc tế, Trường 

Đại học Luật Hà Nội, Nxb. 

CAND, Hà Nội, 2016; 

- WTO, Services trade, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/serv_e.htm;- 

Tài liệu khác. 

Tự NC 1 giờ 

TC 

Chủ thể trong hoạt 

động thương mại 

dịch vụ quốc tế 

Đọc tài liệu. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 
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Tuần 2: Vấn đề 1  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Seminar  1 

giờ 

TC 

Thảo luận về: 

+ Tổng quan về 

thương mại dịch 

vụ quốc tế và 

pháp luật điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế; 

+ Tự do hóa 

thương mại dịch 

vụ 

* Đọc: 

- Chương 1, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- WTO, Services trade, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/serv_e.htmWTO

;- Tài liệu khác. 

LVN 1 giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu phục vụ cho môn 

học. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1 giờ 

TC 

Nguồn của pháp 

luật điều chỉnh 

thương mại dịch 

vụ quốc tế.  

- Đọc tài liệu. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 
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hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

Tuần 3: Vấn đề 2  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ 

TC 

Giới thiệu về: 

+ Lịch sử hình 

thành và phát triển 

của GATS; 

+ Phạm vi áp dụng 

của GATS; 

+ Các phương thức 

cung ứng dịch vụ 

theo qui định của 

GATS; 

+ Các nguyên tắc 

chung điều chỉnh 

lĩnh vực thương 

mại dịch vụ theo 

qui định của GATS 

* Đọc: 

- Mục 4 Chương 2, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- WTO, Services trade, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/serv_e.htm; 

- Tài liệu khác. 

Seminar  1 

giờT

C 

Thảo luận về: 

+ Lịch sử hình 

thành và phát triển 

của GATS; 

+ Phạm vi áp dụng 

của GATS; 

+ Các phương thức 

cung ứng dịch vụ 

theo qui định của 

* Đọc: 

- Mục 4 Chương 2, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 
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GATS; 

+ Các nguyên tắc 

chung điều chỉnh 

lĩnh vực thương 

mại dịch vụ theo 

qui định của GATS 

2016; 

- WTO, Services trade, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/serv_e.htm; 

- Tài liệu khác. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

Tuần 4: Vấn đề 2 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ 

TC 

Giới thiệu về: 

- Mở cửa thị 

trường và đối xử 

quốc gia trong 

lĩnh vực thương 

mại dịch vụ theo 

qui định của 

GATS; 

- Các cam kết của 

Việt Nam về 

thương mại dịch 

vụ trong khuôn 

khổ WTO. 

* Đọc: 

- Mục 4 Chương 2, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- WTO, Services trade, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/serv_e.htm;- Tài 

liệu khác. 
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Seminar  1 

giờ

TC 

- Thảo luận về 

vấn đề mở cửa thị 

trường và đối xử 

quốc gia trong 

lĩnh vực thương 

mại dịch vụ theo 

qui định của 

GATS. 

 

* Đọc: 

- Mục 4 Chương 2, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- WTO, Services trade, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/serv_e.htms; 

- Tài liệu khác. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

 

Tuần 5: Vấn đề 2 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Seminar  1 

giờ

TC 

Vận dụng kiến 

thức về GATS để 

xử lý một vụ việc 

cụ thể. 

* Kiểm tra BT cá 

* Đọc: 

- Mục 4 Chương 2, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 
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nhân số 1 trên lớp 

  

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- WTO, Services trade, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/serv_e.htm; 

- Tài liệu khác. 

LVN 1 giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu phục vụ cho môn học. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1 giờ 

TC 

- Tổng quan pháp 

luật điều chỉnh 

thương mại dịch 

vụ quốc tế trong 

khuôn khổ WTO; 

- Các phụ lục của 

GATS; 

- Các nước đang 

phát triển và 

những ưu đãi 

trong khuôn khổ 

GATS. 

- Đọc tài liệu. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu,…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 
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KTĐG - Kiểm tra  BT cá nhân số 1 trên lớp vào giờ serminar 
 

Tuần 6: Vấn đề 3  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ 

TC 

- Giới thiệu: 

+ Tổng quan về 

pháp luật điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế 

trong khuôn khổ 

các liên kết kinh tế 

khu vực; 

+ Các qui định 

điều chỉnh 

thương mại dịch 

vụ trong khuôn 

khổ EU. 

* Đọc: 

- Chương 3, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- Tài liệu khác. 

Tự NC 1 giờ 

TC 

Hội nhập kinh tế 

khu vực  

- Đọc tài liệu. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu,…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

Tuần 7: Vấn đề 3 

Hình thức 

tổ chức 

Số 

giờ Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 
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dạy-học TC 

Lí thuyết  2 

giờ 

TC 

Giới thiệu về 

pháp luật điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế 

trong khuôn khổ 

NAFTA và AEC. 

* Đọc: 

- Chương 3, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- Tài liệu khác. 

Seminar  1 

giờ

TC 

Thảo luận về 

pháp luật điều 

chỉnh thương mại 

dịch vụ quốc tế 

trong khuôn khổ 

EU, NAFTA và 

AEC. 

 

* Đọc: 

- Chương 3, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- Tài liệu khác. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu,…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 
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Tuần 8: Vấn đề 4  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên               

chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ 

TC 

- Giới thiệu về: 

+ Pháp luật điều 

chỉnh quan hệ 

thương mại dịch 

vụ quốc tế trong 

Hiệp định thương 

mại tự do Việt 

Nam – Hàn Quốc 

(VKFTA).  

+ Pháp luật điều 

chỉnh quan hệ 

thương mại dịch 

vụ quốc tế trong 

Hiệp định thương 

mại tự do Việt 

Nam – EU 

(EVFTA). 

* Đọc: 

- Chương 3, chương 4, 

Textbook International Trade 

and Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- Tài liệu khác. 

Tự NC 1 

giờ 

TC 

Việt Nam và tiến 

trình hội nhập 

kinh tế khu vực về 

lĩnh vực thương 

mại dịch vụ 

- Đọc tài liệu 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 
 

Tuần 9: Vấn đề 4  



 30 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên                 

chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ 

TC 

Giới thiệu về pháp 

luật điều chỉnh 

quan hệ thương 

mại hàng hoá 

quốc tế trong  

Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến 

bộ Xuyên Thái 

Bình Dương 

(Hiệp định 

CPTPP) 

* Đọc: 

- Chương 3, Textbook 

International Trade and 

Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- Tài liệu khác. 

Seminar 1 giờ 

TC 

- Thảo luận về về 

pháp luật điều 

chỉnh quan hệ 

thương mại dịch 

vụ quốc tế trong 

các hiệp định 

thương mại tự do 

của Việt Nam. 

 

* Đọc: 

- Chương 3, chương 4, 

Textbook International Trade 

and Business Law, Hanoi Law 

University, People’s Public 

Security Publishing House, 

Hanoi, 2017; 

- Giáo trình Luật thương mại 

quốc tế, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 

2016; 

- Tài liệu khác. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 
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Tuần 10: Vấn đề 5 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ

TC 

Giới thiệu về tự 

do hoá thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ 

pháp lí. 

 

* Đọc: 

- WTO, Legal services, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tra

top_e/serv_e/legal_e/legal_e.ht

m; 

 

- Tài liệu khác. 

Seminar  1 

giờ 

TC 

Thảo luận về tự 

do hoá thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ 

pháp lí. 

* Kiểm tra  BT 

cá nhân số 2 

trên lớp 

* Đọc: 

- WTO, Legal services, nguồn: 

https://www.wto.org/english/tra

top_e/serv_e/legal_e/legal_e.ht

m; 

- Tài liệu khác. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

KTĐG Kiểm tra BT cá nhân số 2 trên lớp vào giờ seminar 

Tuần 11: Vấn đề 5  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết  2 Giới thiệu về tự * Đọc: 
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giờ 

TC 

do hoá thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ 

phân phối. 

- WTO, Distribution services, 

nguồn: 

https://www.wto.org/english/trat

op_e/serv_e/distribution_e/distri

bution_e.htm; 

- Tài liệu khác. 

LVN 1 giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

* Đọc: 

- WTO, Distribution services, 

nguồn: 

https://www.wto.org/english/trat

op_e/serv_e/distribution_e/distri

bution_e.htm;- Tài liệu khác. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

Tuần 12: Vấn đề 5 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Seminar  1 

giờ

TC 

Thảo luận về tự 

do hoá thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ 

phân phối. 

* Đọc: 

- WTO, Distribution services, 

nguồn: 

https://www.wto.org/english/tra

top_e/serv_e/distribution_e/dist

ribution_e.htm;- Tài liệu khác. 

LVN 1 giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu phục vụ cho môn 

học; 
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- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1 giờ 

TC 

Tác động của tự 

do hoá thương 

mại đối với sự 

phát triển của 

lĩnh vực dịch vụ 

phân phối ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Đọc tài liệu 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

Tuần 13: Vấn đề 5 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết  2 

giờ

TC 

Giới thiệu về tự 

do hoá thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ giáo 

dục.  

* Đọc: 

- WTO, Education services, 

nguồn: 

https://www.wto.org/english/tra

top_e/serv_e/education_e/educa

tion_e.htm;- Tài liệu khác. 

LVN 1 giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu phục vụ cho môn 

học; 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 
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- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

 

Tuần 14: Vấn đề 5 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Seminar   1 

giờ 

TC 

Thảo luận về tự 

do hoá thương 

mại trong lĩnh 

vực dịch vụ giáo 

dục. 

* Nộp BT nhóm 

và BT Học kỳ 

 

* Đọc: 

- WTO, Education services, 

nguồn: 

https://www.wto.org/english/tra

top_e/serv_e/education_e/educa

tion_e.htm;- Tài liệu khác. 

LVN 1 giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu phục vụ cho môn 

học; 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1 

giờ

TC 

Tác động của tự 

do hoá thương 

mại đối với sự 

phát triển của 

lĩnh vực dịch vụ 

giáo dục ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Đọc tài liệu 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 
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KTĐG Nộp BT nhóm và BT lớn vào giờ serminar 

Tuần 15: Thuyết trình BT nhóm 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

LVN 2 giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu phục vụ cho môn 

học; 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận; 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Seminar  1 

giờ 

TC 

Thuyết trình BT 

nhóm. 

 

- Chuẩn bị nội dung thuyết 

trình; 

- Phân công người thuyết trình. 

- Đọc các tài liệu liên quan tới 

buổi thuyết trình. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu…  

- Thời gian: 8h30 - 10h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại 

hàng hoá và dịch vụ quốc tế (A.307, tầng 3, nhà A) 

KTĐG - Thuyết trình BT nhóm vào giờ seminar  

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC 

- Theo qui chế đào tạo hiện hành. 

- Sinh viên nào làm BT vượt quá số trang qui định bị trừ điểm. Mức 

trừ điểm: vượt quá mỗi 25% số trang qui định bị trừ 1 điểm (một 

điểm). 

- BT phải được đánh máy trên khổ giấy A4. Số thứ tự của trang ở 

giữa trang, phía trên. Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dãn 

dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm. 

Không đóng bìa màu.  

- Không thu các BT không đáp ứng các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể 

của Bộ môn. 
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11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

11.1. Đánh giá thường xuyên 

- Kiểm diện; 

- Minh chứng tham gia LVN. 

11.2. Đánh giá định kì 

Hình thức Tỉ lệ 

BT cá nhân 10% 

BT nhóm  10% 

BT lớn 10% 

Thi kết thúc học phần 70% 
 

* BT Cá nhân 

- Hình thức: Làm bài kiểm tra trên lớp 

- Nội dung: Câu hỏi liên quan tới phạm vi kiến thức của từng bài kiểm 

tra cá nhân; 

- Tiêu chí đánh giá: 

1. Xác định đúng các sự kiện pháp luật và/hoặc các vấn 

đề pháp luật chủ yếu và trả lời được câu hỏi.  

6 điểm 

2. Lập luận một cách ngắn gọn, súc tích, trình bày được 

quan điểm của cá nhân.  

2 điểm 

3. Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng  2 điểm 

Tổng 10 điểm 

 

* BT Nhóm 

- Hình thức: Bài luận từ 5 đến 7 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có); 

- Nội dung: Bộ BT liên quan tới phạm vi kiến thức của từng bài tập 

nhóm;  

- Tiêu chí đánh giá: 

1. Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp 

luật chủ yếu liên quan đến BT.  

2 điểm 

2. Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng 

tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận dụng các 

lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn gọn, súc tích.  

3 điểm 

3. Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả 2 điểm 
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năng trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham 

khảo đầy đủ.  

4. Kĩ năng LVN và lãnh đạo nhóm 3 điểm 

Tổng 10 điểm 

* BT Học kỳ 

- Hình thức: Bài luận từ 3 đến 5 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có); 

- Nội dung: Bộ BT liên quan đến toàn bộ kiến thức trong chương trình; 

- Tiêu chí đánh giá: 

1. Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp 

luật chủ yếu liên quan đến BT. 

3 điểm 

2. Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả 

năng tóm tắt và giải thích pháp luật; có khả năng vận 

dụng các lập luận mang tính học thuyết một cách ngắn 

gọn, súc tích. 

5 điểm 

3. Thể hiện ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả năng 

trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ. 

2 điểm 

Tổng 10 điểm 

* Thi kết thúc học phần 

- Hình thức: Thi vấn đáp.  

- Tổng điểm: 10 điểm. 
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MỤC LỤC 

  Trang 

1. Thông tin về giảng viên 3 

2. Môn học tiên quyết 4 

3. Tóm tắt nội dung môn học  4 

4. Nội dung chi tiết của môn học 5 

5. Mục tiêu chung của môn học 6 

6. Mục tiêu nhận thức chi tiết  7 

7. Tổng hợp mục tiêu nhận thức 12 

8. Học liệu 13 

9. Hình thức tổ chức dạy-học 18 

10. Chính sách đối với môn học 35 

11. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá  35 

 

 

 

 


