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Detailed syllabuses of Tax 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

<100010 – THUẾ> 

1. THÔNG TIN CHUNG (General information) 

Tên môn học (tiếng Việt): Thuế 

Tên môn học (tiếng Anh): Tax 

Mã môn học: 100010 

Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành  

Khoa/Bộ môn phụ trách: Quản trị - Kinh tế quốc tế 

Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Kim Hiệp 

Email: hiepntk@lhu.edu.vn 

Giảng viên tham gia giảng dạy: ThS. Trương Lê Hoàng 

Email: hoangtl@lhu.edu.vn 

Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết:  15 tiết 

Thực hành:  0 

Bài tập:  30 tiết 

Tính chất của môn Bắt buộc 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học vi mô, 

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description) 

Môn Thuế là môn học dành cho sinh viên khối ngành kinh tế với những kiến 

thức lý thuyết cơ bản về tài chính công và thuế; hệ thống thuế Việt Nam: Khái 

niệm, đặc điểm, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ và phương 
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pháp tính thuế, đăng ký, kê khai, nộp, miễn, giảm, hoàn, truy thu và thủ tục 

nộp của các luật thuế Việt Nam hiện hành  

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes) 

CĐRMH 
CĐR của 

chương trình 
Mô tả CĐRMH 

CO1 PLO1 Hiểu về các kiến thức cơ bản thuế 

CO2 ELO7 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

CO3 PLO7 
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ 

môi trường 

CO4 PLO7 Thuế GTGT 

CO5 PLO7 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

CO6 PLO7 Thuế thu nhập cá nhân 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, 

Lesson plan) 

Buổi 

học 

(2 tiết) 

Nội dung CĐRMH 
Hoạt động 

dạy và học 

Hoạt động 

đánh giá 

1 

CHƯƠNG 1: Tổng 

quan về Thuế 

 

1.1 Những vấn đề cơ 

bản về thuế 

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1.1 Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ về 

mục 1.1 cho 

điểm cộng 

(10%) 



3 

 

2 

1.2 Quá trình phát 

triển và định hướng 

cải cách thuế Việt 

Nam  

 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1.2 Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ về 

mục 1.2 cho 

điểm cộng 

(10%) 

3 

CHƯƠNG 2: 

THUẾ XUẤT 

KHẨU – THUẾ 

NHẬP KHẨU  

2.1 Khái niệm, vai 

trò của thuế xuất, 

nhập khẩu 

 

CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.1 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.1 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

4 
2.2 Hàng hóa chịu 

thuế 
CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

A3.2 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.2 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 



4 

 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

nhanh và 

đúng (30%) 

5 

2.3 Đối tượng nộp 

thuế 

 

CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.3 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.3 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

6 

2.4 Căn cứ và 

phương pháp tính 

thuế. 

CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

A3.3 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.4 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 
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liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

7 

2.5 Hoàn thuế, miễn 

thuế, giảm thuế 

2.6 Biện pháp tự vệ 

bằng thuế quan 

CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.3 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.5 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

8 

CHƯƠNG 3: 

THUẾ BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG VÀ 

THUẾ TIÊU THỤ 

ĐẶC BIỆT 

 

3.1 Thuế bảo vệ môi 

trường 

 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.4 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.6 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

9 

3.2 Thuế tiêu thụ đặc 

biệt 

3.2.1 Khái niệm và 
CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

A3.5 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 
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mục đích 

3.2.2 Đối tượng chịu 

thuế, đối tượng nộp 

thuế tiêu thụ đặc biệt 

 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.7 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

10 

3.2.3 Căn cứ và 

phương pháp tính 

thuế tiêu thụ đặc biệt 

3.2.4 Đăng ký, kê 

khai, nộp thuế, giảm 

thuế, hoàn thuế tiêu 

thụ đặc biệt. 

 

CO3 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.6 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.8 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

 

 

 

 

 

 

11 

CHƯƠNG 4: 

THUẾ GIÁ TRỊ 

GIA TĂNG 

4.1 Khái niệm và 

mục đích  

 

 

CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

A1.3 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 
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trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

đúng (10%) 

12 

4.2 Hàng hóa chịu 

Thuế, người nộp 

Thuế  

 

 

CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A2.9 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 

đúng (30%) 

13 

4.3 Căn cứ và 

phương pháp tính 

Thuế 

 

CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

A2.10 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 

đúng (30%) 
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nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

14 

4.4 Đăng ký, kê 

khai, nộp thuế, hoàn 

thuế giá trị gia tăng 

4.5 Hóa đơn, chứng 

từ  có liên quan 

 

CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A2.11 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 

đúng (30%) 

15 

CHƯƠNG 5: 

THUẾ THU NHẬP 

DOANH NGHIỆP 

5.1 Khái niệm và 

mục đích 

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.8 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.12 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

16 5.2 Đối tượng nộp CO5 Dạy: GV thuyết A3.9 Đưa 
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thuế giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.13 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

17 

5.3 Thu nhập chịu 

thuế, thu nhập không 

chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

5.3.1. Căn cứ 

và phương pháp tính 

thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

5.3.2. Chi phí 

được trừ và chi phí 

không được trừ khi 

tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

 

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.9 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.14 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

18 

5.3.3. Thu nhập chịu 

thuế khác  

5.3.4. Chuyển lỗ 

5.3.5. Trích lập quỹ 

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

A3.9 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 
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nghiên cứu khoa 

học. 

5.3.6. Thuế suất 

 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A2.15 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

19 

CHƯƠNG 6: 

THUẾ THU NHẬP 

CÁ NHÂN 

6.1 Khái niệm và 

mục đích 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1.4 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.16 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

20 

6.2 Đối tượng nộp 

thuế thu nhập cá 

nhân 

6.3 Căn cứ và 

phương pháp tính 

thuế thu nhập cá 

nhân 

 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

A3.11 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.17 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 
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Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

đúng (30%) 

21 

6.4 Đăng ký, kê 

khai, nộp thuế, quyết 

toán thuế, thoái trả 

thuế thu nhập cá 

nhân. 

CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A3.12 Đưa 

những bài 

tập tại lớp 

để hướng 

dẫn thi cuối 

kỳ (60%) 

A2.18 Cho 

SV điểm 

cộng nếu có 

đáp án 

nhanh và 

đúng (30%) 

22 Ôn tập  

Dạy: Giải đáp, nêu 

các lỗi thường gặp 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

- Làm bài tập vận 

dụng 

A2.19 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 

đúng (30%) 

 

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment) 

Thành phần đánh giá CĐRMH Tỷ lệ (%) 

A1. Quá trình (tham gia xây dựng bài, 

bài tập ở lớp, bài tập về nhà) 
CO1,CO4,CO6 10% 
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A2. Thi/ Kiểm tra/ Bài tập lớn giữa kỳ 
CO2,CO3, CO4, 

CO5,CO6 
30% 

A3. Thi cuối kỳ CO2,CO3,CO5,CO6 60% 

 

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations) 

- Dự lớp: theo quy định của nhà trường 

- Sinh viên đọc nghiên cứu tài liệu môn học do giảng viên cung cấp 

trước mỗi buổi học. 

- Làm bài tập về nhà, trả lời các câu hỏi ngắn và bài tập nhanh trên lớp: 

sẽ được cho điểm cộng vào điểm quá trình 10% hoặc điểm 30% của sinh viên. 

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 

Giáo trình 

Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nông (2010), Giáo trình Thuế, TP. 

Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lao động xã hội. 

Phan Thị Cúc, Trần Phước, Nguyễn Thị Mỹ Linh (2008), Giáo trình 

Thuế: lý thuyết, bài tập và bài giải, TP. Hồ Chí Minh, NXB Thống kê. 

Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường, Đặng Thị Bạch Vân (2010), 

Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Thuế, TP. Hồ Chí Minh, NXB Lao động. 

 

 

Trưởng khoa/ bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                               Trương Lê Hoàng 

 

https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20S%C6%A1n
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20N%C3%B4ng
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Phan%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%BAc
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Linh
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Quy%E1%BA%BFn
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/L%C3%AA%20Quang%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BA%A1ch%20V%C3%A2n
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