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BẢNG TỪ VIẾT TẮT 

BT Bài tập 

CAND Công an nhân dân 

CTQG Chính trị quốc gia 

ĐĐ Địa điểm 

GV Giảng viên 

KTĐG Kiểm tra đánh giá 

LVN Làm việc nhóm 

NC Nghiên cứu 

Nxb Nhà xuất bản 

TC Tín chỉ 

TG Thời gian 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PHÁP  LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
 

Hệ đào tạo:      Cử nhân Luật thương mại quốc tế (chính quy)  

Tên môn học:  Pháp luật về thị trường nội khối EU  

Số tín chỉ:        02 

Loại môn học: Tự chọn 
 

1.  THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Khoa pháp luật Thương 

mại quốc tế, Trưởng bộ môn 

Tel: 04.37731787      

E-mail: luat_tmqt@yahoo.com 

2. TS. Trương Thị Thúy Bình – Phó trưởng bộ môn 

Tel: 04.37731787       

E-mail: luat_tmqt@yahoo.com 

3. ThS. Phạm Thanh Hằng 

Tel: 04.37731787      

E-mail: luat_tmqt@yahoo.com 

4. ThS. Lê Đình Quyết 

Tel: 04.37731787      

E-mail: luat_tmqt@yahoo.com 

5. ThS. Đỗ Thu Hương 

Tel: 04.37731787      

E-mail: luat_tmqt@yahoo.com 

Các giảng viên thỉnh giảng và kiêm nhiệm 

 

Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư 

quốc tế 
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Tầng 3, phòng A307, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội 

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

Điện thoại: 04.37731787  

E-mail: luat_tmqt@yahoo.com 

Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và 

ngày nghỉ lễ). 

2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT 

- Luật WTO (LTMQTBB 01). 

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC  

Thị trường nội khối EU là yếu tố phát triển nhất của sự hội 

nhập siêu quốc gia ở khu vực châu Âu. Mô hình này đã thành công 

trong một thời gian dài và có thể trở thành mô hình hội nhập kinh tế 

kiểu mẫu cho các khu vực khác trên thế giới. Pháp luật về thị trường 

nội khối EU là một phần của Luật EU, không chỉ là một khung thể chế 

mà còn bao gồm luật nội dung về hội nhập kinh tế-thương mại của 

EU. Môn học này trước hết sẽ giới thiệu ngắn gọn về Luật EU (trong 

điều kiện sinh viên chưa có kiến thức cơ bản về Luật EU); sau đó trình 

bày về pháp luật thị trường nội khối EU, tập trung giới thiệu «bốn tự 

do cơ bản» (tự do dịch chuyển hàng hóa; tự do dịch chuyển người lao 

động; tự do cung cấp dịch vụ và thành lập doanh nghiệp; tự do dịch 

chuyển vốn) - nền tảng của thị trường nội khối EU. Ngoài ra, môn học 

cũng giải thích mối quan hệ giữa pháp luật thị trường nội khối và luật 

cạnh tranh của EU - hai yếu tố đã được chứng minh là cần thiết cho 

việc thực hiện và bảo vệ thị trường nội khối. 

Môn học cung cấp các kiến thức: 

1) Tổng quan về luật EU và các quan hệ thương mại quốc tế 

của EU 

2) Khung pháp lí của thị trường nội khối EU 

3) Các qui định về “bốn tự do cơ bản” - nền tảng của thị 

trường nội khối EU 

4) Các qui định điều chỉnh các lĩnh vực khác của thị trường 

nội khối EU 

5) Chính sách thương mại quốc tế của EU với các đối tác 
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trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC 

Vấn đề 1. Tổng quan về Luật EU và các quan hệ thương mại quốc 

tế của EU 

1.1. Giới thiệu hệ thống Luật EU 

1.2. Khái quát về chính sách thương mại quốc tế của EU 

Vấn đề 2: Khung pháp lí của thị trường nội khối EU   

2.1. Hiệp ước thành lập Cộng đồng than thép châu Âu (“ECSC”) 

2.2. Các Hiệp ước thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu - ECC 

(“TEC”) 

2.3. Đạo luật châu Âu thống nhất 1986 

2.4. Hiệp ước Liên minh châu Âu (“TEU”) và các Hiệp ước sửa đổi 

2.4.1. Hiệp ước Liên minh châu Âu (“TEU”) 

2.4.2. Hiệp ước Amsterdam 

2.4.3. Hiệp ước Nice 

2.4.4. Hiệp ước Lisbon 

Vấn đề 3. Các qui định về “bốn tự do cơ bản” - nền tảng của thị 

trường nội khối EU 

3.1. Tự do dịch chuyển hàng hóa 

3.2. Tự do cung ứng dịch vụ và tự do thành lập doanh nghiệp 

3.3. Tự do dịch chuyển người lao động 

3.4. Tự do dịch chuyển vốn  

Vấn đề 4. Các qui định điều chỉnh các lĩnh vực khác của thị 

trường nội khối EU 

4.1. Chính sách xã hội 

4.2. Pháp luật cạnh tranh của EU 

4.3. Chính sách tiền tệ 

Vấn đề 5. Chính sách thương mại quốc tế của EU với các đối tác 

trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) 

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

5.2. Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (T-TIP) 

5.3. Một số FTA khác 
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5. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 

5.1. Về kiến thức 

Sau khi học xong môn học, người học sẽ hiểu được: 

- Tổng quan về Luật EU và quan hệ thương mại quốc tế của EU; 

- Các qui định về “bốn tự do cơ bản” (tự do dịch chuyển hàng hóa; tự 

do dịch chuyển người lao động; tự do cung cấp dịch vụ và thành lập 

doanh nghiệp; tự do dịch chuyển vốn) - nền tảng của thị trường nội 

khối EU; 

- Các qui định về chính sách xã hội, pháp luật cạnh tranh, và chính 

sách tiền tệ của thị trường nội khối EU. 

5.2. Về kĩ năng 

- Bước đầu tìm hiểu, phân tích những vấn đề pháp lí về thị trường nội 

khối EU;  

- Vận dụng kiến thức đã học để lí giải những tình huống cụ thể phát 

sinh trong thực tiễn của thị trường nội khối EU. Thí dụ: Khủng 

hoảng “Hy Lạp vỡ nợ” năm 2015; “Brexit” của Anh Quốc năm 

2016 và hệ quả pháp lí sau đó.  

- Phát triển kĩ năng đàm phán phục vụ cho các công việc liên quan 

đến thương mại quốc tế nói chung và EU nói riêng.  

5.3. Về thái độ với môn học 

- Phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với 

công việc; 

- Hình thành tính 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; 

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

việc 

- Quan tâm hơn đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Tự tin trong việc thực hành nghề nghiệp liên quan đến thương mại 

EU; 

- Tích cực, chủ động tìm hiểu pháp luật về thị trường nội khối EU; và 

sự tác động của nó đối với quan hệ thương mại Việt Nam-EU; 

- Có tinh thần trách nhiệm đối với việc học tập. 
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5.4. Các mục tiêu khác 

- Phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm; 

- Phát triển kĩ năng sắp xếp thời gian làm việc, tư duy sáng tạo, khám 

phá tìm tòi; 

- Trau dồi, phát triển năng lực phân tích, tổng hợp vấn đề; 

- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết để giải quyết vấn đề 

về thương mại quốc tế.  

 

6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT  

Mục tiêu 

Vấn đề 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

1. 

Tổng 

quan về 

Luật EU 

và các 

quan hệ 

thương 

mại quốc 

tế của 

EU 

1A1. Trình bày 

được quá trình 

phát triển của EU. 

1A2. Nêu được 

các thiết chế và 

thủ tục thông 

thường để ban 

hành các quyết 

định của EU. 

1A3. Nêu được 

các nguồn luật 

trong Luật EU. 

1A4. Nêu được ba 

trụ cột của Luật 

EU 

1A5. Nêu được 

các mục tiêu chính 

của chính sách 

thương mại của 

EU. 

1A6. Trình bày 

1B1. Phân tích 

được các thiết 

chế và thủ tục 

thông thường để 

ban hành các 

quyết định của 

EU. 

1B2. Giải thích 

được nguyên 

nhân EU đưa ra 

2 mục tiêu chính 

trong chính sách 

thương mại của 

mình. 

1B3. Phân tích 

về các cập độ 

chính sách 

thương mại của 

EU. 

 

1C1. Bình luận 

được về 2 mục 

tiêu chính trong 

chính sách 

thương mại của 

EU. 

1C2. Đưa ra 

quan điểm cá 

nhân về hiện tại 

và triển vọng 

quan hệ thương 

mại EU-Việt 

Nam. 
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được khái quát 

quan hệ thương 

mại EU-Việt Nam. 

2. 

Khung 

pháp lí 

của thị 

trường 

nội khối 

EU 

2.A.1. Trình bày 

được quá trình 

hình thành Hiệp 

ước ECSC. 

2.A.2. Trình bày 

được nội dung cơ 

bản của Hiệp ước 

ECSC. 

2.A.3. Trình bày 

được nội dung cơ 

bản của các Hiệp 

ước thành lập 

Cộng đồng kinh tế 

châu Âu (EEC). 

2.A.4. Trình bày 

được mục đích của 

Đạo luật châu Âu 

thống nhất 1986. 

2.A.5. Nêu được 

nội dung cơ bản 

của Đạo luật châu 

Âu thống nhất 

1986. 

2.A.6. Trình bày 

được mục đích của 

Hiệp ước Liên 

minh châu Âu 

(TEU). 

2.A.7. Nêu được 

2.B.1. Phân tích 

được vai trò của 

Hiệp ước ECSC 

trong quá trình 

hình thành thị 

trường nội khối 

EU. 

2.B.2. Phân tích 

được nội dung 

pháp lí cơ bản 

của Hiệp ước 

ECSC. 

2.B.3. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của các Hiệp 

ước thành lập 

Cộng đồng kinh 

tế châu Âu 

(EEC).  

2.B.4. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của Đạo luật 

châu Âu thống 

nhất 1986.  

2.B.5. Phân tích 

được nội dung cơ 

bản của Hiệp 

ước Liên minh 

châu Âu (TEU). 

2.C.1. Bình 

luận được về 

vai trò của các 

Hiệp ước và 

Đạo luật trong 

khung pháp lý 

của thị trường 

nội khối EU. 

2.C.2. Bình 

luận được về lí 

do sửa đổi Hiệp 

ước Liên minh 

châu Âu.   
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nội dung cơ bản 

của Hiệp ước Liên 

minh châu Âu 

(TEU). 

2.A.8. Nêu được 

điểm mới trong 

các Hiệp ước sửa 

đổi Hiệp ước Liên 

minh châu Âu 

(TEU). 

2.B.6. Phân tích 

được điểm mới 

trong các Hiệp 

ước sửa đổi Hiệp 

ước Liên minh 

châu Âu (TEU). 

3. 

Các qui 

định về 

“bốn tự 

do cơ 

bản” - 

nền tảng 

của thị 

trường 

nội khối 

EU 

3A1. Nêu được 

các qui định về tự 

do dịch chuyển 

hàng hóa trong thị 

trường nội khối 

EU. 

3A2. Trình bày 

được nội dung của 

các qui định về tự 

do dịch chuyển 

người lao động 

trong thị trường 

nội khối EU. 

3A3. Nêu được 

nội dung của các 

qui định về tự do 

dịch chuyển vốn 

trong thị trường 

nội khối EU. 

3A4. Nêu được 

nội dung các qui 

định về tự do cung 

3B1. Phân tích 

được nội dung 

các qui định về 

tự do dịch 

chuyển hàng hóa 

trong thị trường 

nội khối EU. 

3B2. Phân tích 

được nội dung 

các qui định về 

tự do dịch 

chuyển người lao 

động trong thị 

trường nội khối 

EU. 

3B3. Phân tích 

được nội dung 

các qui định về 

tự do dịch 

chuyển vốn trong 

thị trường nội 

khối EU. 

3C1. Bình luận 

được về nội 

dung các qui 

định về tự do 

dịch chuyển 

hàng hóa trong 

thị trường nội 

khối EU. 

3C2. Bình luận 

được vai trò 

của tự do dịch 

chuyển người 

lao động trong 

thị trường nội 

khối EU. 

3C3. Bình luận 

nội dung các 

qui định về tự 

do dịch chuyển 

vốn trong thị 

trường nội khối 

EU. 3C4. Đưa 
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ứng dịch vụ và tự 

do thành lập 

doanh nghiệp 

trong thị trường 

nội khối EU. 

3B4. Phân tích 

được nội dung 

các qui định về 

tự do cung ứng 

dịch vụ và tự do 

thành lập doanh 

nghiệp. 

ra nhận xét của 

cá nhân về tự 

do cung ứng 

dịch vụ và 

thành lập doanh 

nghiệp trong thị 

trường nội khối 

EU.  

4.  

Các qui 

định điều 

chỉnh các 

lĩnh vực 

khác của 

thị 

trường 

nội khối 

EU 

4A1. Nêu được 

nội dung các qui 

định điều chỉnh 

chính sách xã hội 

của thị trường nội 

khối EU.  

4A2. Nêu được 

nội dung pháp luật 

cạnh tranh của thị 

trường nội khối 

EU. 

4A3. Trình bày 

được các qui định 

điều chỉnh chính 

sách tiền tệ của thị 

trường nội khối 

EU. 

 

4B1. Phân tích 

được nội dung 

các qui định điều 

chỉnh chính sách 

xã hội của thị 

trường nội khối 

EU. 

4B2. Phân tích 

được nội dung 

pháp luật cạnh 

tranh của thị 

trường nội khối 

EU. 

4B3. Phân tích 

được nội dung 

các qui định điều 

chỉnh chính sách 

tiền tệ của thị 

trường nội khối 

EU. 

4C1. Đưa ra 

được quan điểm 

cá nhân về nội 

dung pháp luật 

cạnh tranh của 

thị trường nội 

khối EU.  

4C2. Bình luận 

được về cuộc 

khủng hoảng 

“Hy Lạp vỡ 

nợ” 2015.  

 

5. Chính 

sách 

thương 

mại quốc 

5A1. Nêu được 

chính sách của EU 

khi ký kết FTA 

với Việt Nam.  

5B1. Phân tích 

sự thay đổi trong 

chính sách của 

EU trong các 

4C2. Đánh giá 

việc lựa chọn 

chính sách 

thương mại 
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tế của 

EU với 

các đối 

tác trong 

Hiệp 

định 

thương 

mại tự do 

(FTA) 

5A2. Nêu chính 

sách của EU trong 

TTIP. 

 

FTA qua các giai 

đoạn 

5B2. Phân tích 

mục tiêu của EU 

khi ký kết 

EVFTA, TTIP 

 

quốc tế của EU 

trong các FTA 

gần đây. 

 

 

7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT  

Mục tiêu 

Vấn đề 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tổng 

Vấn đề 1 6 3 2 11 

Vấn đề 2 8 6 2 16 

Vấn đề 3 4 4 4 12 

Vấn đề 4 3 3 2 8 

Vấn đề 5 2 2 1 5 

Tổng 23 18 11 52 

 

8. HỌC LIỆU  

A. GIÁO TRÌNH  

1. Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business 

Law, Youth Publishing House, Hanoi, (2017) (Giáo trình song ngữ 

Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam 

MUTRAP III, download miễn phí từ website của Khoa Pháp luật 

Thương mại quốc tế (nguồn: http://pltmqt.hlu.edu.vn); hoặc nhận 

bản mềm hoặc giáo trình miễn phí tại Khoa Pháp luật thương mại 

quốc tế - liên lạc theo địa chỉ email của Bộ môn; 

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại quốc tế, 
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Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2016. 

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC 

* Sách (download từ website EU) 

1. European Union, Consolidated Treaties; Charter of Fundamental 

Rights, 2010 (download từ website EU) 

2. European Union, Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European 

Union Law, 2010 (download từ website EU) 

3. European Union, Pascal Fontaine, Europe in 12 Lessons, 2014 

(download từ website EU: http://europa.eu/pol/index_en.htm) 

4. European Union, Europe: What’s It All about?, 2013 (download từ 

website EU) 

5. European Union, Competition in Europe: It’s Your Deal, 2013 

(download từ website EU) 

6. Friedl Weiss and Clemens Kaupa, European Union Internal Market 

Law, Cambridge, July 31, 2014. 

* Án lệ của Tòa án công lý châu Âu: (download từ website EU) 

1. Van Gend & Loos [1963] 

2. Costa v. ENEL [1964] 

3. Francovich [1991] 

4. Cassis de Dijon [1979] 

5. Defrenne v. Sabena [1976] 

6. BECTU [2001] 

7. Kraus [1993] 

* Học liệu khác: (download từ website EU) 

1. European Union, The EU in Slides  

2. Hiệp ước Lisbon 

3. Hiệp ước Nice 

4. Hiệp ước Amsterdam 

5. Hiệp ước Maastricht 

6. Đạo luật châu Âu thống nhất (Single European Act) 

7. Hiệp ước Roma 

8. Hiệp ước về Cộng đồng than thép châu Âu (Hiệp ước ECSC) 

http://europa.eu/pol/index_en.htm
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* Các websites 

1. http://europa.eu 

2. http://www.wto.org 

3. http://www.mutrap.org.vn 

4. http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/index_en.htm 

 

9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 

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 (4) (2) (2) 

- Nhận BT lớn 

- Nhận BT nhóm 

 

6 

2 2 2 (4) (2) (2)  6 

3 3 2 (4) (2) (2)  6 

4 4 2 (4) (2) (2) - Nộp BT nhóm 6 

5 5 2 (4) (2) (2) 
- Thuyết trình BT nhóm 

- Nộp BT lớn 
6 

Tổng số 

giờ TC 

10 10 05 05  30  

 

9.2. Đề cương chi tiết 

Tuần 1: Vấn đề 1  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 

http://europa.eu/
http://www.wto.org/
http://www.mutrap.org.vn/
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Lí thuyết 

1 

2 giờ 

TC 

- Giới thiệu đề cương 

môn học; 

- Giới thiệu chính 

sách đối với người 

học; 

- Giới thiệu tài liệu 

cần thiết cho môn học; 

- Giới thiệu các hình 

thức kiểm tra, đánh 

giá. 

- Tổng quan về Luật 

EU. 

* Nghiên cứu đề cương môn 

học. 

* Những đề xuất, nguyện 

vọng. 

* Đọc: 

- Hanoi Law University, 

Textbook International 

Trade and Business Law, 

Publishing House Thanh 

Nien, Hanoi, (2017) 

- European Union, 

Consolidated Treaties; 

Charter of Fundamental 

Rights, 2010. 

- European Union, Klaus-

Dieter Borchardt, The ABC 

of European Union Law, 

2010. 

- European Union, Pascal 

Fontaine, Europe in 12 

Lessons, 2014. 

- European Union, Europe: 

What’s It All about?, 2013. 

- Friedl Weiss and Clemens 

Kaupa, European Union 

Internal Market Law, 

Cambridge, July 31, 2014. 

- European Union, The EU 

in Slides 

- Case Van Gend & Loos 

[1963] 

- Case Costa v. ENEL 
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[1964] 

- Case Francovich [1991] 

Seminar 

1 

1 

giờ 

TC 

Thảo luận:  

- Tổng quan về Luật 

EU; 

- Case study 

* Đọc:  

- Như trên 

- website europa.eu 

Seminar 

 2 

 

1 

giờ 

TC 

Thảo luận:  

- Các quan hệ 

thương mại quốc tế 

của EU; 

- Quan hệ thương 

mại EU-Việt Nam; 

EU-Viet Nam FTA. 

- Case study 

* Đọc:  

- Như trên 

- website mutrap.org.vn 

- website 

eeas.europa.eu/delegations/v

ietnam/index_en.htm 

LVN 1 

giờ 

TC 

Các nhóm làm quen 

với cách làm việc 

của từng thành viên, 

thảo luận, tìm cách 

giải quyết BT 

nhóm. 

- Đọc tài liệu. 

- Lập dàn ý vấn đề cần thảo 

luận. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1  Sự ảnh hưởng của * Đọc: 

http://www.mutrap.org.vn/
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giờ 

TC 

WTO đến chính sách 

thương mại quốc tế 

của EU. 

- Như trên 

- website wto.org 

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: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa 

phương và đầu tư quốc tế (nhà A, tầng 3, phòng 307). 

KTĐG Nhận BT nhóm và BT lớn vào giờ lí thuyết  

 

Tuần 2: Vấn đề 2 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC  

Nội dung 

chính 
Yêu cầu SV chuẩn bị 

Lí thuyết 

1 

2 

giờ 

TC 

- Giới thiệu về 

khung pháp lí 

của thị 

trường nội 

khối EU. 

* Đọc: như trên 

- Hiệp ước Lisbon 

- Hiệp ước Nice 

- Hiệp ước Amsterdam 

- Hiệp ước Maastricht 

- Đạo luật châu Âu thống nhất 

(Single European Act) 

- Hiệp ước Roma 

- Hiệp ước về Cộng đồng than thép 

châu Âu (Hiệp ước ECSC) 

Seminar 

 1 

 

1  

giờ 

TC 

Thảo luận: 

- Khung pháp 

lí của thị 

trường nội 

khối EU.   

- Case study 

* Đọc: như trên 

 

Seminar 

2 

1  

giờ 

Thảo luận:  

- Khung pháp 

* Đọc: Như trên. 



 17 

TC lí của thị 

trường nội 

khối EU.  

- Case study 

LVN 1 

giờ 

TC 

Thảo luận, 

giải quyết BT 

nhóm. 

- Đọc tài liệu. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1  

giờ 

TC 

Đưa ra danh 

mục các quy 

định pháp 

luật (theo 

nghĩa rộng) 

cập nhật của 

EU điều 

chỉnh quan hệ 

thương mại 

EU-Việt Nam 

- website europa.eu 

 

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: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa 

phương và đầu tư quốc tế (nhà A, tầng 3, phòng 307). 

Tuần 3: Vấn đề 3  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC  

Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 

Lí thuyết 

1 

2 

giờ 

TC 

- Giới thiệu về 

“bốn tự do cơ bản» 

- nền tảng của thị 

trường nội khối 

EU: 

+ Tự do dịch 

* Đọc: như trên. 

- Case Cassis de Dijon 

[1979] 

- Case Kraus [1993] 

- Case Defrenne v. Sabena 

[1976] 
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chuyển hàng hóa; 

+ Tự do dịch 

chuyển người lao 

động; 

+ Tự do dịch 

chuyển vốn;  

+ Tự do cung ứng 

dịch vụ và tự do 

thành lập doanh 

nghiệp. 

- Case BECTU [2001] 

 

Seminar 

 1 

1 

giờ 

TC 

Thảo luận: 

- Tự do dịch 

chuyển hàng hóa; 

tự do dịch chuyển 

người lao động. 

- Case study 

* Đọc: Như trên. 

- Case Cassis de Dijon 

[1979] 

Seminar 

2 

1 

giờ 

TC 

Thảo luận: 

- Tự do dịch 

chuyển vốn; tự do 

cung ứng dịch vụ 

và thành lập doanh 

nghiệp. 

- Case study 

* Đọc: Như trên. 

- Case Kraus [1993] 

 

LVN 1 

giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1  

giờ 

TC 

Tác động của “bốn 

tự do cơ bản” này 

đối với thương 

nhân Việt Nam 

kinh doanh tại thị 

trường EU  

* Đọc: Như trên. 
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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: 13h00 - 14h30, thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa 

phương và đầu tư quốc tế (nhà A, tầng 3, phòng 307). 

 

Tuần 4: Vấn đề 4  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

Số 

giờ 

TC  

Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 

Lí thuyết 

1 

2 giờ 

TC 

Giới thiệu các qui 

định điều chỉnh 

một số lĩnh vực 

của thị trường nội 

khối EU:   

- Chính sách xã hội 

- Pháp luật cạnh 

tranh của EU 

- Chính sách tiền tệ  

* Nộp BT nhóm 

* Đọc: 

- Hanoi Law University, 

Textbook International 

Trade and Business Law, 

Publishing House Thanh 

Nien, Hanoi, (2017) 

- European Union, 

Consolidated Treaties; 

Charter of Fundamental 

Rights, 2010. 

- European Union, Klaus-

Dieter Borchardt, The ABC 

of European Union Law, 

2010. 

- European Union, Pascal 

Fontaine, Europe in 12 

Lessons, 2014. 

- European Union, Europe: 

What’s It All about?, 2013. 

- Friedl Weiss and Clemens 

Kaupa, European Union 

Internal Market Law, 
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Cambridge, July 31, 2014. 

- European Union, The EU in 

Slides 

Seminar 1 

 

1  

giờ 

TC 

Thảo luận: 

- Chính sách xã 

hội. 

- Chính sách tiền tệ 

* Đọc: như trên 

Seminar 2 

 

1 

 giờ 

TC 

Thảo luận: 

- Pháp luật cạnh 

tranh của EU 

 

* Đọc: như trên 

LVN 1 

giờ 

TC 

Thảo luận, giải 

quyết BT nhóm. 

- Đọc tài liệu. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC  1 

giờ 

TC 

- Case study: Pháp 

luật cạnh tranh EU. 

- Khủng hoảng “Hy 

lạp vỡ nợ” năm 

2015: Có phải Hy 

Lạp muốn “dứt áo 

ra đi khỏi EU”? 

- “Brexit” của Anh 

Quốc năm 2016 

* Đọc: như trên 

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: 13h00 - 14h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại đa 

phương và đầu tư quốc tế (nhà A, tầng 3, phòng 307). 

KTĐG - Nộp BT nhóm vào giờ lí thuyết 1  

 

Tuần 5: Vấn đề 5 

Hình thức Số Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 
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tổ chức 

dạy-học 

giờ 

TC  

Lí thuyết 

1 

2 

giờ 

TC 

Giới thiệu chính sách 

thương mại quốc tế 

của EU với các đối 

tác trong các hiệp 

định thương mại tự 

do (FTA) 

- EVFTA 

- T-TIP 

* Đọc:  

- Hanoi Law University, 

Textbook International 

Trade and Business Law, 

Publishing House Thanh 

Nien, Hanoi, (2017) 

- European Union, 

Consolidated Treaties; 

Charter of Fundamental 

Rights, 2010. 

- European Union, Klaus-

Dieter Borchardt, The ABC 

of European Union Law, 

2010. 

- EVFTA 

- TTIP 

Seminar 

1 

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. 

Seminar 

2 

1 giờ 

TC 

Thuyết trình BT 

nhóm 

* Nộp BT lớn. 

LVN 1 

giờ 

TC 

Thảo luận, giải quyết 

BT nhóm. 

- Đọc tài liệu. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

- Đưa ra quan điểm cá nhân. 

Tự NC 1 

Giờ 

TC 

EVFTA * Đọc: như trên 

- website: Europa.eu; 

moit.gov.vn  

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

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.  
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- Thời gian: 13h00 - 14h30 thứ hai hàng tuần 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc 

tế (nhà A, tầng 3, phòng 307). 

KTĐG - Thuyết trình BT nhóm vào giờ seminar 1 và 2  

- Nộp BT lớn vào giờ seminar 2. 

 

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC 

- Theo quy chế đào tạo hiện hành. 

- Khuyến khích sinh viên trao đổi thông tin minh bạch với giáo viên 

bằng e-mail theo địa chỉ email của Bộ môn (luat_tmqt@yahoo.com).  

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

trừ điểm: Vượt quá mỗi 25% số trang quy 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. 

 

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 nhóm 15% 

BT lớn 15% 

Thi kết thúc học phần 70% 

 BT nhóm 

- Hình thức: Bài luận từ 2 đến 4 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có) 

- Nội dung: Bộ BT của Bộ môn  

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp 

luật chủ yếu liên quan đến BT.  

2 điểm 

+ Xác định chính xác các nguồn luật liên quan; có khả năng 3 điểm 
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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.  

+ 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 

+ Kĩ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm 3 điểm 

Tổng 10 điểm 

 BT lớn 

- Hình thức: Viết tiểu luận từ 2 đến 5 trang A4 (kể cả phụ lục, nếu có) 

- Nội dung: Bộ BT của Bộ môn liên quan đến toàn bộ kiến thức trong 

chương trình 

- Tiêu chí đánh giá: 

- Xác định đúng các sự kiện pháp luật, các vấn đề pháp 

luật chủ yếu liên quan đến BT. 

3 điểm 

- 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 

- 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 trắc nghiệm, thời gian 60 phút. Chấm bài trên máy. 

    Tổng điểm: 10 điểm. 
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MỤC LỤC 

Trang 

1. Thông tin 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 4 

5. Mục tiêu chung của môn học 6 

6. Mục tiêu nhận thức chi tiết 7 

7. Tổng hợp mục tiêu nhận thức chi tiết 11 

8. Học liệu 11 

9. Hình thức tổ chức dạy-học 13 

10. Chính sách đối với môn học 22 

11. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 22 

 

 

 


