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1. Thông tin chung về học phần:

- Tên học phần: Quan hệ Kinh tế Quốc tế (International Economics Relations)

-Mã số học phần: 1721232

- Số tín chỉ học phần: 02

- Thuộc chương trình đào tạo của bậc: Đại học, ngành Qaun hệ quốc tế

- Số tiết học phần:

 Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết

 Làm bài tập trên lớp : 01 tiết

 Thảo luận : 03 tiết

 Hoạt động theo nhóm : 06 tiết

 Tự học : 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Quan hệ Quốc tế

2. Học phần trước:

3. Mục tiêu của học phần: (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có thể:

- Nắm được bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế thế giới và các mối quan hệ kinh tế

quốc tế.

- Phân tích được các mối quan hệ giữa kinh tế Việt Nam với các nền kinh tế lớn

trong khu vực và trên thế giới
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- Đánh giá tình hình thực tế về các mối quan hệ kinh tế quốc tế tại Việt Nam và trên

thế giới.

- Đề xuất giải pháp tối ưu cho những vấn đề tồn đọng trong mối quan hệ kinh tế của

doanh nghiệp (đơn vị công tác của mình)

�. Chu�n �ầu ra:

Nội dung Đáp ứng CĐR
CTĐT

Kiến thức

4.1.1. Nắm bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam và
thế giới cùng với các vấn đề liên quan đến mối quan hệ kinh
tế quốc tế, những ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam.

K1

4.1.2. Trang bị cho sinh viên những hiểu biết, kiến thức cơ
bản và quan trọng nhất về kinh tế, các liên kết kinh tế cùng
những diễn biến chính trong quá trình vận động của các nền
kinh tế trên thế giới.

K1, K2

4.1.3. Trang bị kiến thức cơ bản để từ đó sinh viên có thể
nắm bắt được những vấn đề mới phát sinh trong quan hệ
kinh tế quốc tế.

K3

Kỹ năng

4.2.1. Đặt câu hỏi và tìm cách giải quyết vấn đề S1, S5

4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm S3

4.2.3. Nhận định được lợi ích, khó khăn, và xu hướng và từ
đó biết chú trọng đến hiệu quả của lợi ích của Doanh nghiệp
(đơn vị công tác) vì những ảnh hưởng và tác động của nó đối
với kinh tế Việt Nam cũng như các mối quan hệ kinh tế quốc
tế.

S2, S3, S6

Thái �ộ

4.3.1. Có thái độ chuyên cần, trung thực, tích cực và chủ
động trong học tập, tìm hiểu nghiên cứu cũng như trong
kiểm tra đánh giá.

A1

4.3.2. Có thái độ đúng đắn trong các mối quan hệ ứng xử với
Giảng viên cũng như với bạn bè trong quá trình học tập và
làm việc chung.

A1, A2

4.3.3. Có thái độ tích cực trong việc góp phần nâng cao vị
thế của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc chủ động thực
hiện tốt nhiệm vụ của mình.

A3, A�



5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Trong học phần này, với kiến thức đã được trang bị từ những học phần trước như

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, .v.v. sinh viên sẽ nắm được những hiểu biết cơ bản

nhằm khái quát và có cái nhìn rộng hơn cũng như tìm hiểu một cách dễ dàng về

bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế ở Việt Nam và trên thế giới. Bên cạnh đó,

thông qua học phần này, sinh viên sẽ cùng tìm hiểu những mối quan hệ kinh tế của

Việt Nam với những nền kinh tế lớn trong khu vực cũng như trên thế giới, những

ảnh hưởng của chúng cũng như những cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp

tại Việt Nam và nền kinh tế nước nhà. Ngoài ra sinh viên sẽ học cách nhận định về

những vấn đề toàn cầu hóa trong một hệ thống quốc tế đã, đang diễn ra và tác

động đến kinh tế, môi trường, văn hóa tại các quốc gia khác nhau.

6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:
- Các học phần lý thuyết:

Buổi/
Tiết

Nội dung Hoạt �ộng của
giảng viên

Hoạt �ộng
của sinh viên

Giáo
trình
chính

Tài liệu
tham
�hảo

Ghi
cho

1

Chương 1: Nền �inh tế
thế giới và Quan hệ �inh
tế quốc tế
1. Sự ra đời và phát triển

của nền kinh tế thế giới
2. Đối tượng và phương

pháp nghiên cứu của
môn học Quan hệ kinh
tế quốc tế

3. Vai trò của kinh tế đối
ngoại với sự phát triển
của mỗi quốc gia

4. Sự hội nhập của Việt
Nam vào nền kinh tế
thế giới

- Giới thiệu về
mục tiêu môn
học, thống
nhất phương
pháp giảng
dạy và học
tập cũng như
một số quy
định lớp học
và những
mong đợi với
sinh viên

- Thuyết giảng
- Hướng d�n

làm việc
nhóm

-Nghe giảng,
ghi chú
-Trả lời câu
hỏi
-Thảo lận
nhóm theo chủ
đề

[1],trang
5-34

[2],trang
5-28;
[3],trang
7-40;

2 Chương 2: Thương mại - Thuyết giảng
- Hướng d�n

Nghe giảng – [1],trang
243-293,

[2],trang
59-97;



+
3

quốc tế và thị trường
thế giới
1. Một số học thuyết vè

thương mại quốc tế
2. Thị trường thế giới
3. Ngoại thương của

các nước trên thế giới

làm việc
nhóm

- Hướng d�n &
kiểm tra đánh
giá thông qua
bài tập nhanh
tại lớp

ghi chú
Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập

[2],trang
59-125;

[3],trang
205-218;

�
+
5

Chương 3: Chính sách
thương mại quốc tế
1. Khái niệm, nguyên

tắc và hình thức của
chính sách thương
mại quốc tế của các
quốc gia

2. Các biện pháp thực
hiện mục tiêu chính
sách thương mại
quốc tế

- Thuyết giảng
- Hướng d�n

làm việc
nhóm

- Hướng d�n &
kiểm tra đánh
giá thông qua
bài tập nhanh
tại lớp

Nghe giảng –
ghi chú
Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập

[1],trang
243-293,
336,384,
385-437

[2],trang
219-258;
[3],trang
98-130;

6
+
7

Chương �: Chính sách
ngoại thương của Việt
Nam
1. Chính sách phát triển
Ngoại thương của Nhà
nước Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay
2. Chính sách xuất khẩu
của Việt Nam
3. Chính sách nhập khẩu
của Việt Nam
4. Thị trường xuất nhập
khẩu của Việt Nam

- Thuyết giảng
- Hướng d�n

làm việc
nhóm

- Hướng d�n &
kiểm tra đánh
giá thông qua
bài tập nhanh
tại lớp

Nghe giảng –
ghi chú
Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập

[1],trang
336,384,
385-437

[2],trang
487-505;
523-582
[3],trang
126-130;

8
Kiểm tra giữa học phần
(90 phút)

Kiểm tra đánh giá
giữa học phần

Làm bài kiểm
tra giữa học
phần



9

Chương 5: Đầu tư quốc
tế
1. Đầu tư quốc tế - một

hình thức quan trọng
của quan hệ kinh tế
quốc tế

2. Những đặc điểm cơ
bản của đầu tư quốc
tế hiện nay

3. Kinh nghiệm thu hút
vốn đầu tư nước
ngoài của một số
nước trong khu vực

- Hướng d�n
làm việc
nhóm

-

Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập

-[1],trang
499-530;
-Bài báo
tương
ứng

[3],trang
131-175;

10

Chương 6: Đầu tư quốc
tế ở Việt Nam
1. Vai trò của đầu tư

quốc tế đối với công
cuộc phát triển kinh
tế ở Việt Nam

2. Các hình thức đầu tư
Việt Nam

3. Tình hình đầu tư
quốc tế tại Việt Nam

- Thuyết giảng
- Hướng d�n

làm việc
nhóm

- Hướng d�n &
kiểm tra đánh
giá bài tập
nhanh

Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập

-[1] trang
533-553;
-Bài báo
tương
ứng & số
liệu mới
về FDI

[2],trang
585-610
[3],trang
153-159;

11

Chương 7: Liên �ết
�inh tế và các tổ chức
�inh tế quốc tế
1. Phân công lao động

quốc tế và sự hình
thành liên kết kinh tế
quốc tế

2. Tác động kinh tế của

- Thuyết giảng
- Hướng d�n

làm việc
nhóm

- Hướng d�n &
kiểm tra đánh
giá bài tập
nhanh

Nghe giảng –
ghi chú
Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập

-[1],trang
67-131;
-Bài báo
tương
ứng & số
liệu, tình
hình
mới về
các liên

[2],trang
39-85
[3],trang
233-302;



liên minh thuế quan
3. Một số liên kết kinh

tế quốc tế tiêu biểu
4. Các tổ chức kinh tế

quốc tế

kết
KTQT

12
+
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Chương 8: Hiệp hội các
nước Đông Nam Á –
ASEAN
Nhóm 1:
1. Lịch sử hình thành và

phát triển của
ASEAN

2. Cơ cấu tổ chức &
nguyên tắc hoạt động
của ASEAN

Nhóm 2:
3. Các chương trình hợp

tác kinh tế giữa các
nước ASEAN

4. Chương trình cắt
giảm thuế quan có
hiệu lực chung

5. Các chương trình hợp
tác của ASEAN với
các nước ngoài khối

Nhóm 3:
6. Cộng �ồng ASEAN
7. Vài nét về tình hình

phát triển của các
nước ASEAN

- Hướng d�n
làm việc
nhóm

- Tổng hợp và
đánh giá/
nhận xét về
nội dung &
hình thức bài
báo cáo

- Hướng d�n &
kiểm tra đánh
giá bài tập
nhanh sau mỗi
phần báo cáo
của từng
nhóm thông
qua phần đặt
câu hỏi,…

Nhóm phụ
trách báo cáo
(theo nội
dung đã bốc
thăm) sẽ
trình bày
trong khoảng
thời gian 30
phút/ 1 nhóm
Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập
Nghe giảng –
ghi chú

-[1],trang
134-182;
-Số
liệu,tình
hình mới
về
ASEAN
& AEC

-[2],trang
89-136;
-[3],trang
233-302;

Buổi
học
này sẽ
có 3
nhóm
phụ
trách
báo
cáo
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Chương 9: Hiệp �ịnh
thương mại Việt – Mỹ
Nhóm �:
1. Những hiểu biết cơ

bản về hiệp định
thương mại Việt –
Mỹ

2. Nội dung cơ bản của
Hiệp định thương
mại Việt – Mỹ

Nhóm 5:
3. Nội dung cụ thể của

Hiệp định thương
mại Việt – Mỹ

4. Quan hệ kinh tế -
thương mại giữa Việt
Nam và Hoa Kỳ

Chương 10: Tổ chức
Thương mại Thế giới
Nhóm 6:
1. Giới thiệu chung về

tổ chức Thương mại
thế giới

2. Nội dung chính của
Hiệp định WTO

Nhóm 7:
3. Việt Nam & WTO
4. Những cơ hội và

thách thức đối với
nền kinh tế Việt Nam
sau khi gia nhập
WTO

*Tổng �ết & báo �iểm
giữa học phần cho sinh
viên

- Thuyết giảng
- Hướng d�n

làm việc
nhóm

- Hướng d�n &
kiểm tra đánh
giá bài tập
nhanh

- Thông tin về
điểm và hình
thức thi + giới
hạn nội dung
ôn tập thi kết
thúc học phần

Nhóm phụ
trách báo cáo
(theo nội
dung đã bốc
thăm) sẽ trình
bày trong
khoảng thời
gian 30 phút/
1 nhóm
Thảo luận
nhóm
Trả lời câu
hỏi
Làm bài tập

-[1],trang
185-206;
207-240

-[2],trang
179-201;
139-
176-
[3],trang
233-302;

Buổi
học
này sẽ
có 4
nhóm
phụ
trách
báo
cáo



7. Nhiệm vụ của sinh viên:
o Phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp (tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp) và các

buổi kiểm tra đánh giá giữa học kỳ, thi kết thúc học phần, (trong trường hợp bất khả

kháng thì phải có thông báo đến Giảng viên bằng e-mail, gọi điện thoại, hoặc giấy nhắn

tin. Sinh viên cần có thái độ chủ động tích cực trong việc tự học tập và nghiên cứu; tham

gia đóng góp xây dựng bài.

o Hoàn thành các bài kiểm tra nhanh (Quiz) tại lớp. Bài này chiếm 10% số điểm môn học.

o Tham gia làm việc nhóm : được chia thành các nhóm (mỗi nhóm khoảng từ 5 -7 người)

và sẽ bốc thăm chủ đề và thứ tự trình bày nội dung về các mối quan hệ kinh tế quốc tế

giữa Việt Nam với các khối kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới (ví dụ: ASEAN,

VIỆT-MỸ, VIỆT – NHẬT, .v.v.). Sinh viên sẽ phải tự chuẩn bị và thiết kế cách thực hiện

nội dung đã bốc thăm. Bài này chiếm 10% số điểm (Đánh giá quá trình) cho môn học.

8. Đánh giá �ết quả học tập của sinh viên:
8.1. Cách �ánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

TT Điểm thành
phần

Quy �ịnh Trọng
số

Mục tiêu

1 Điểm chuyên
cần

Tham dự đầy đủ 30 tiết học/tổng số 30 tiết. 5% 4.3.1; 4.3.2;
4.3.3

2 Điểm bài tập Hoàn thành tất cả những bài tập nhanh
(Quiz) trên lớp và lấy điểm trung bình cộng

5% 4.1.1; 4.1.2;
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2;

3 Điểm bài tập
nhóm

- Sinh viên trong nhóm sẽ báo cáo theo sự
chỉ định của Giảng viên

- Được nhóm xác nhận có tham gia đóng
góp ý kiến và xây dựng nội dung bài báo
cáo thông qua nhật ký làm việc nhóm.

- Trường hợp �hông thỏa 2 �iều �iện
trên, �iểm số của sinh viên �ó trong
mục này (�iểm thành phần của mục

10% 4.1.1; 4.1.2;
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2;4.2.3;
4.3.1; 4.3.2;



bài tập nhóm) sẽ bằng 0.
4 Điểm kiểm tra

giữa kỳ
- Kết hợp hai hình thức: Trắc nghiệm và

Tự luận trong thời gian 60 dến 90 phút.
- Số điểm kiểm tra giữa kỳ chỉ được tính

khi và chỉ khi tổng số buổi học tham dự
là 8 trên 10.

20% 4.1.1; 4.1.2;
4.1.3; 4.2.1;
4.2.3; 4.3.1;
4.3.2; 4.3.3

5 Điểm thi kết
thúc học phần

- Kết hợp hai hình thức: Trắc nghiệm và
Tự luận với thời gian 90 phút.

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Bắt buộc dự thi

60% 4.1.1; 4.1.2;
4.1.3.;
4.2.1; 4.2.3;
4.3.1; 4.3.2;
4.3.3

8.2. Cách tính �iểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân.

9. Tài liệu học tập:
9.1. Giáo trình chính:
[1] Quan hệ kinh tế quốc tế, GS-TS Võ Thanh Thu, NXB Lao động -Xã hội, 2012

9.2. Tài liệu tham �hảo:
[2]Quan hệ kinh tế quốc tế, GS-TS Võ Thanh Thu, NXB Thống kê, 2008.
[3] Giáo trình “Kinh tế quốc tế” – Đại học Kinh tế quốc dân,GS-TS Đỗ Đức Bình &
PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (đồng chủ biên), NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
[4] Các bài có liên quan trong các tạp chí Nghiên cứu Quốc tế,Những vấn đề Kinh tế
& Chính trị thế giới.

10. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Tuần
/Buổi Nội dung

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

1
Chương 1: Nền �inh tế thế giới và
Quan hệ �inh tế quốc tế
1. Sự ra đời và phát triển của nền kinh

tế thế giới

2 0
- Nghiên cứu trước:
+ Giáo trình: nội dung Chương 2

+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 1



2. Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu của môn học Quan hệ kinh tế
quốc tế

3. Vai trò của kinh tế đối ngoại với sự
phát triển của mỗi quốc gia

4. Sự hội nhập của Việt Nam vào nền
kinh tế thế giới

- Làm việc nhóm (theo danh dách
phân nhóm)

2
+
3

Chương 2: Thương mại quốc tế và
thị trường thế giới
1. Một số học thuyết vè thương mại

quốc tế
2. Thị trường thế giới
3. Ngoại thương của các nước trên

thế giới

3 1
- Nghiên cứu trước:
+ Giáo trình: nội dung Chương 3

+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 2

- Làm việc nhóm (theo danh dách
phân nhóm)

�
+
5

Chương 3: Chính sách thương mại
quốc tế
1. Khái niệm, nguyên tắc và hình

thức của chính sách thương mại
quốc tế của các quốc gia

2. Các biện pháp thực hiện mục tiêu
chính sách thương mại quốc tế

3 1
- Nghiên cứu trước:
+ Giáo trình: nội dung Chương 4

+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 3

- Làm việc nhóm (theo danh dách
phân nhóm)

6
+
7

Chương �: Chính sách ngoại
thương của Việt Nam
1. Chính sách phát triển Ngoại thương
của Nhà nước Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay
2. Chính sách xuất khẩu của Việt
Nam
3. Chính sách nhập khẩu của Việt
Nam

4. Thị trường xuất nhập khẩu của Việt
Nam

3 1
+ Ôn lại nội dung �ã học ở � chương

�ể chu�n bị cho bài �iểm tra giữa

học phần

- Làm việc nhóm (theo danh dách
phân nhóm)

8 Kiểm tra giữa học �ỳ
2 - Nghiên cứu trước:

+ Giáo trình: nội dung Chương 5
- Làm bài kiểm tra giữa kỳ 90 phút



9

Chương 5: Đầu tư quốc tế
1. Đầu tư quốc tế - một hình thức

quan trọng của quan hệ kinh tế
quốc tế

2. Những đặc điểm cơ bản của đầu
tư quốc tế hiện nay

3. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư
nước ngoài của một số nước trong
khu vực

1 1
- Nghiên cứu trước:
+ Giáo trình: nội dung Chương 6

+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 5

- Làm việc nhóm (theo danh dách
phân nhóm)

10

Chương 6: Đầu tư quốc tế ở Việt
Nam
1. Vai trò của đầu tư quốc tế đối với

công cuộc phát triển kinh tế ở Việt
Nam

2. Các hình thức đầu tư Việt Nam
3. Tình hình đầu tư quốc tế tại Việt

Nam

2 0
- Nghiên cứu trước:
+ Giáo trình: nội dung Chương 7

+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 6

- Làm việc nhóm (theo danh dách
phân nhóm)

11

Chương 7: Liên �ết �inh tế và các
tổ chức �inh tế quốc tế
1. Phân công lao động quốc tế và sự

hình thành liên kết kinh tế quốc tế
2. Tác động kinh tế của liên minh

thuế quan
3. Một số liên kết kinh tế quốc tế tiêu

biểu
4. Các tổ chức kinh tế quốc tế

2 0
- Nghiên cứu trước:
+ Giáo trình: nội dung Chương 8

+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 7

- Làm việc nhóm

12
+
13

Chương 8: Hiệp hội các nước Đông
Nam Á – ASEAN
Nhóm 1:
1. Lịch sử hình thành và phát triển

của ASEAN
2. Cơ cấu tổ chức & nguyên tắc hoạt

động của ASEAN
Nhóm 2:

2 2
- Nghiên cứu trước:
+ Giáo trình: nội dung Chương 9 & 10

+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 8

- Làm việc, thuyết trình nhóm (theo
danh dách phân nhóm)



3. Các chương trình hợp tác kinh tế
giữa các nước ASEAN

4. Chương trình cắt giảm thuế quan
có hiệu lực chung

5. Các chương trình hợp tác của
ASEAN với các nước ngoài khối

Nhóm 3:
6. Cộng �ồng ASEAN
7. Vài nét về tình hình phát triển của

các nước ASEAN

1� +
15

Chương 9: Hiệp �ịnh thương mại
Việt – Mỹ
Nhóm �:
5. Những hiểu biết cơ bản về hiệp

định thương mại Việt – Mỹ
6. Nội dung cơ bản của Hiệp định

thương mại Việt – Mỹ
Nhóm 5:
7. Nội dung cụ thể của Hiệp định

thương mại Việt – Mỹ
8. Quan hệ kinh tế - thương mại giữa

Việt Nam và Hoa Kỳ
Chương 10: Tổ chức Thương mại
Thế giới
Nhóm 6:
5. Giới thiệu chung về tổ chức

Thương mại thế giới
6. Nội dung chính của Hiệp định

WTO
Nhóm 7:
7. Việt Nam & WTO
8. Những cơ hội và thách thức đối

với nền kinh tế Việt Nam sau khi
gia nhập WTO

2 2
+ Ôn lại nội dung đã học ở chương 9
& 10

+ Làm việc, thuyết trình nhóm (theo
danh dách phân nhóm)

Ngày ….tháng…. năm 201 Ngày ….tháng…. năm 201 Ngày ….tháng…năm 201



Trưởng �hoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Quốc Anh Lê Đình Tự Lê Đình Tự

Ngày tháng năm 201
Ban Giám hiệu


