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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 
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1. THÔNG TIN CHUNG (General information) 

Tên môn học (tiếng Việt): Luật kinh tế 

Tên môn học (tiếng Anh): General Laws 

Mã môn học: 102006 

Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành 

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

Giảng viên phụ trách: CH. Ngô Thị Kim Anh 

Email: anhntk@lhu.edu.vn 

Giảng viên tham gia giảng dạy: ThS. Huỳnh Thị Như Hiếu 

Email: hieuhtn@lhu.edu.vn 

Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết:  2 

Thực hành:  0 

Bài tập:  0 

Tính chất của môn Tự chọn đối với sinh viên ngành 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description) 

Học phần Luật Kinh tế nghiên cứu địa vị pháp lý của chủ thể kinh doanh 

và pháp luật phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cụ thể 

gồm:  Quy chế pháp lý về thành lập và quản lý hoạt động của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, vấn đề tổ chức lại và giải thể sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; dấu hiệu doanh nghiệp, hợp tác xã, 
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liên hiệp hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, trình tự, thủ tục giải quyết phá 

sản doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

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

CĐRMH 

[3] 

CĐR của 

chương trình 
Mô tả CĐRMH (mục tiêu cụ thể)  

CO1 PLO1 

Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội để giải quyết các tình huống 

thực tiễn trong ngành Quản trị kinh doanh. 

CO2 PLO7 

Truyền đạt ý tưởng bản thân thông qua ngôn 

ngữ, hình ảnh và văn bản. 

 

CO3 PLO9 Tạo thói quen tự học và nghiên cứu suốt đời. 

 

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:  

NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ LUẬT 

KINH TẾ 

1.1. Khái niệm, 

đặc điểm kinh doanh 

và chủ thể kinh 

doanh 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 
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- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

2 

1.2. Phân loại chủ 

thể kinh doanh 

1.3  Những vấn đề 

chung về doanh 

nghiệp 

 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

3 

1.4 Các loại hình 

doanh nghiệp theo 

pháp luật 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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 
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giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

4 

Chương 2 :DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN VÀ HỘ 

KINH DOANH 

2.1  Doanh nghiệp 

tư nhân 

2.1.1 Khái 

niệm và đặc điểm   

 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

5 

2.1.2 Quyền 

và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp tư 

nhân 

2.2 Hộ kinh doanh 

2.2.1 Khái 

niệm và đặc điểm 

của hộ kinh doanh 

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 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 
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liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

6 

2.2.2 Đăng 

ký kinh doanh đối 

với hộ kinh doanh 

2.2.3 Hoạt 

động kinh doanh của 

hộ kinh doanh 

 

CO1, CO2 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

7 

Chương 3:  CÔNG 

TY TRÁCH  

NHIỆM HỮU HẠN 

3.1 Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 2 

thành viên trở lên 

CO1, CO2 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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3.1.1 Khái 

niệm và đặc điểm 

3.1.2  Qui 

chế thành viên 

3.1.3  Tổ chức quản 

lý   

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

8 

3.1.4  Chế độ 

tài chính 

3.2  Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 1 

thành viên 

3.2.1 Khái 

niệm và đặc điểm 

3.2.2 Qui chế 

pháp lý về chủ sở 

hữu 

 

CO1, CO2 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

9 

3.2.3  Tổ 

chức quản lý 

3.2.4 Chế độ 

tài chính 

CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 
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3.2 Những vấn đề 

cơ bản về doanh 

nghiệp nhà nước 

 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

10 

Chương 4. CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

4.1 Khái niệm và 

đặc điểm 

 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

11 
4.2 Qui chế cổ 

đông 
CO1 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

A1 (10%) 

- Đưa 
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 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. 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

12 

4.3. Tổ chức quản 

lý 

 

CO1, CO2 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 
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13 

4.4 Chế độ tài 

chính 

 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

14 

Chương 5. CÔNG 

TY HỢP DANH 

5.1 Khái niệm và 

đặc điểm 

 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 
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tại lớp cho 

điểm cộng. 

15 
5.3 Qui chế thành 

viên  
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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

16 

5.4 Tổ chức quản 

lý 

5.5 Chế độ tài 

chính 

 

CO1, 

CO2, 

CO3, CO4 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 
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- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

17 

Chương 6. TỔ 

CHỨC LẠI 

DOANH NGHIỆP 

VÀ GIẢI THỂ 

DOANH NGHIỆP 

6.1 Tổ chức lại 

6.2 Giải thể 

 

CO1, 

CO2, 

CO3, CO4 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

18 

Chương 7. HỢP 

TÁC XÃ, LIÊN 

HIỆP HỢP TÁC 

XÃ 

7.1 Khái niệm về 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

7.2 Đặc điểm  của 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xa 

CO1, 

CO2, 

CO3, CO4 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 
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7.3 Nguyên tắc tổ 

chức hoạt động của 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

7.4 Quyền và nghĩa 

vụ của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

19 

7.5 Thành lập và 

đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

7.6 Cơ cấu tổ chức 

quản lý của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác 

xã 

7.7 Tài sản và tài 

chính của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã 

7.8 Tổ chức lại, giải 

thể hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

 

CO1, 

CO2, 

CO3, CO4 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

20 

CHƯƠNG 8 : 

PHÁP LUẬT VỀ 

PHÁ SẢN  

8.1 Khái quát về phá 

sản  

 

CO1, 

CO2, 

CO3, CO4 

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 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 
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liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

21 

8.2 Khái quát về 

pháp luật phá sản 

 

CO1, 

CO2, 

CO3, CO4 

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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

22 

8.3 Thủ tục phá sản 

doanh nghiệp, hợp 

tác xã 

 

CO1, 

CO2, 

CO3, CO4 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn đọc tài liệu 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  
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hoặc chưa hiểu 

trong buổi học; 

Học ở nhà: 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

- Điểm danh 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm 

- Làm nhận 

định, bài tập 

tại lớp cho 

điểm cộng. 

 

6. 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 10% 

A2. Thi/ Kiểm tra/ Bài tập lớn 

giữa kỳ 
CO1,CO2,CO3 30% 

A3. Thi cuối kỳ CO1,CO2,CO3 60% 

 

7. 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. 

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 

Giáo trình 
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Giáo trình Luật Kinh tế (2015), Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, NXB 

Công an nhân dân, Hà Nội. 

Lê Văn Hưng (2012), Giáo trình luật kinh tế, NXB Đại học quốc gia TP. 

HCM, TP. HCM.  

Tài liệu tham khảo 

Phạm Duy Nghĩa (2010), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB Công an nhân dân, 

TP. HCM. 

Nguyễn Hợp Toàn (2012), Giáo trình Pháp luật Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc 

dân, 2012. 

Trưởng khoa/ bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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