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Detailed syllabuses of Export-Import Operation 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

<125054 – NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU> 

1. THÔNG TIN CHUNG (General information) 

Tên môn học (tiếng Việt): Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Tên môn học (tiếng Anh): Export-Import Operation 

Mã môn học: 125054 

Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành 

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

Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Bich Thùy 

Email : thuyntb@lhu.edu.vn 

Giảng viên tham gia giảng dạy: - NCS. Nguyễn Thanh Hòa Bình 

Email : binhnth@lhu.edu.vn 

- ThS. Nguyễn Thị Bich Thùy 

Email : thuyntb@lhu.edu.vn 

Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết:  15 tiết 

Thực hành:  0 

Bài tập:  30 tiết 

Tính chất của môn Bắt buộc đối với sinh viên ngành 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Kinh tế quốc tế, Thanh toán quốc tế 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description) 

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về hoạt động kinh doanh 

xuất nhập khẩu, giúp sinh viên hiểu biết về các công tác giao dịch, đàm 

phán, soạn thảo, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất 
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nhập khẩu ở các doanh nghiệp có hoạt động mua bán với thương nhân 

nước ngoài. 

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

CĐRMH 

CĐR của 

chương 

trình 

Mô tả CĐRMH (Mục tiêu cụ thể) 

CO1  PLO1 
Hiểu về những kiến thức tổng quát về hoạt động 

xuất nhập khẩu 

CO2  PLO2 

Vận dụng kiến thức đã học, xác định các điều kiện 

thương mại quốc tế -Incoterms 2010, lập hợp 

đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu và bộ 

chứng từ xuất nhập khẩu.  

CO3  PLO4 

Hỗ trợ các nghiệp vụ: đàm phán, tổ chức thực hiện 

hợp đồng xuất nhập khẩu cho từng đối tượng 

khách hàng. 

CO4  PLO7 

Truyền đạt các kiến thức về incoterms, lập hợp 

đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu, bộ chứng 

từ xuất nhập khẩu hiệu quả bằng văn bản và hình 

ảnh và ngôn ngữ. 

CO5  PLO8 
Đi học đúng giờ, tuân thủ nội quy nhà trường, làm 

bài tập về nhà đầy đủ. 

CO6  PLO9 
Làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề tổ chức 

thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. 

 

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 
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1 

CHƯƠNG 1:  

NHỮNG KIỆN 

THỨC TỔNG 

QUÁT VỀ HOẠT 

ĐỘNG XUẤT 

NHẬP KHẨU 

1.1 Khái niệm hoạt 

động kinh doanh 

xuất nhập khẩu 

 

CO1,CO5 

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 
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1.2 Chính sách ngoại 

thương và các công 

cụ tác động lưu 

chuyển ngoại 

thương quốc gia 

1.3 Những văn bản 

luật cần nắm khi 

thực hiện mua bán 

ngoại thương  

 

CO1,CO5 

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 
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CHƯƠNG 2:  

NHỮNG ĐIỀU 

KIỆN THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ - 

INCOTERMS 2020  

2.1 Giới thiệu chung 

 

 

CO2,CO4,

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 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

4 

2.2 Cấu trúc của 

Incoterms  

  

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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2.3 Nội dung các 

điều kiện Incoterms 

2020 

2.4 Lưu ý khi vận 

dụng Incoterms  

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

-Làm bài 

kiểm tra 

30% tại lớp. 
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CHƯƠNG 3:  HỢP 

ĐỒNG NGOẠI 

THƯƠNG 

3.1 Những vần đề 

chung về hợp đồng 

ngoại thương  

3.1.1 Khái niệm  

3.1.2 Đặc điểm  

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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3.1.3 Yêu cầu đối 

với hợp đồng ngoại 

thương  

3.1.4 Bố cục của một 

hợp đồng ngoại 

thương  

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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3.2 Nội dung các 

điều khoản của hợp 

đồng ngoại thương  

CO2,CO4,

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 
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3.2.1 Điều khoản tên 

hàng hoá  

3.2.2 Điều khoản 

Qui cách phẩm chất 

hàng hoá mua bán  

3.2.3 Điều khoản Số 

lượng hoặc trọng 

lượng  

 

- 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. 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

-Báo cáo 

tiểu luận. 
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3.2.4 Điều khoản 

Đơn Giá (Unit Price)  

3.2.5 Điều khoản 

Giao nhận hàng 

(Shipment and 

Delivery)  

3.2.6 Điều Khoản 

Thanh toán 

(Payment)  

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

-Báo cáo 

tiểu luận. 
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3.2.7 Điều Khoản 

Bao bì và Ký mã 

hiệu (Packing and 

Marking)  

3.2.8 Điều Khoản 

bảo hiểm (Insurance)  

3.2.9 Điều Khoản 

CO2,CO4,

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 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

-Báo cáo 

tiểu luận. 
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Bảo hành (Warranty)  

3.2.10 Điều Khoản 

Phạt và Bồi Thường 

(Penalty)  

 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 
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3.2.11 Điều khoản 

Bất khả kháng 

(Force Majeure or 

Acts of GOD)  

3.2.12 Điều Khoản 

Khiếu Nại (Claim) 

3.2.13Điều Khoản 

Trọng Tài 

(Arbitration)  

3.2.14 Điều Khoản 

chung/ khác 

(General/Other 

terms)  

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

-Báo cáo 

tiểu luận. 
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3.3 Những điểm cần 

lưu ý khi soạn thảo 

hợp đồng ngoại 

thương 

 

CO2,CO4,

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 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 
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CHƯƠNG 4: 

CHỨNG TỪ 

THƯƠNG MẠI 

TRONG HỢP 

ĐỒNG  

XUẤT NHẬP 

KHẨU  

4.1  Hóa đơn thương 

mại (Commercial 

Invoice)  

4.2 Phiếu đóng gói 

(Packing list)  

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

-Báo cáo 

tiểu luận. 
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4.3 Chứng từ Vận tải  

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

-Báo cáo 

tiểu luận. 
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44.4 Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa (Certificate of 

Origin – C/O) 

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

 

16 

4.5 Chứng từ bảo 

hiểm (Insurance 

documents)  

 

CO2,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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4.6 Các chứng từ 

chứng nhận khác  

 

CO2,CO4,

CO5 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 
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- 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. 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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CHƯƠNG 5: ĐÀM 

PHÁN, SOẠN 

THẢO HỢP 

ĐỒNG XUẤT 

NHẬP KHẨU 

5.1 Khái niệm, đặc 

điểm, nguyên tắc của 

đàm phán 

5.2 Các kiểu đàm 

phán trong kinh 

doanh 

 

CO3,CO4,

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. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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5.3 Các hình thức 

đàm phán hợp đồng  

5.4 Quy trình đàm 

phán hợp đồng  

 

CO3,CO4,

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 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 
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dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

20 

CHƯƠNG 6: TỔ 

CHỨC THỰC 

HIỆN HỢP ĐỒNG  

XUẤT NHẬP 

KHẨU 

6.1 Quy trình thực 

hiện Hợp đồng xuất 

khẩu  

 

CO3,CO4,

CO5,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 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

Đưa bài tập 

lớn, hướng 

dẫn sinh 

viên báo 

cáo tiểu 

luận tại lớp. 

21 

6.2 Quy trình thực 

hiện Hợp đồng nhập 

khẩu  

 

CO3,CO4,

CO5,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 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh 

A2 (30%) 

Đưa bài tập 

lớn, hướng 

dẫn sinh 

viên báo 

cáo tiểu 

luận tại lớp. 
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liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

22 Ôn tập 
CO2, 

CO3, CO4 

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. 

- Đưa 

những bài 

tập tại lớp. 

Cho SV 

điểm cộng 

nếu có đáp 

án nhanh và 

đúng (30%) 

23 Thi cuối kỳ 
CO2, 

CO3, CO4 

Dạy: không 

Học ở lớp: không 

Học ở nhà:  

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà 

A3 (60%) 

Đề thi cuối 

kỳ là đề thi 

tự luận gồm 

các nghiệp 

vụ liên quan 

đến xác 

định 

Incoterms, 

lập hợp 

đồng xuất 

nhập khẩu, 

các chứng 

từ có liên 

quan và quy 

trình tổ 

chức thực 

hiện hợp 

đồng xuất 

nhập khẩu. 

 

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) 
CO5 10% 

A2. Báo cáo nhóm trước lớp, làm bài CO2,CO3,CO4,CO6 30% 
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tập tại lớp. 

A3. Thi cuối kỳ CO2,CO3, CO4 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 

1. Dương Hữu Hạnh (2007), Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập 

khẩu, 

TP. Hồ Chí Minh, NXB Thống kê 

2.Trần Hòe (2007), Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Hà Nội, NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân. 

3. Hà Thị Ngọc Oanh, Đoàn Xuân Huy Minh, Trần Thị Thu Hiền (2014), 

Giáo trình kỹ thuật kinh doanh thương mại quốc tế, Hà Nội, NXB Lao 

động xã hội. 

4. Võ Thanh Thu (2006), Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, Hà Nội, NXB 

Lao động xã hội 

Tài liệu tham khảo 

1. Incoterms 2010: quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại 

quốc tế  và nội địa (2013) , Hà Nội, NXB Thông tin và Truyền thông. 

 

 

Trưởng khoa/ bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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