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Detailed syllabuses of Monetary and Finance 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

   

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

<125063 – TÀI CHÍNH TIỀN TỆ> 

1. THÔNG TIN CHUNG (General information) 

Tên môn học (tiếng Việt): Tài chính tiền tệ 

Tên môn học (tiếng Anh): Monetary and Finance 

Mã môn học: 125063 

Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành 

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

Giảng viên phụ trách: ThS. Phan Thị Hời 

Email: hoipt@lhu.edu.vn 

Giảng viên tham gia giảng dạy: ThS. Phan Thị Hời 

Email: hoipt@lhu.edu.vn 

Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết:  1 

Thực hành:  0 

Bài tập:  1 

Tính chất của môn Bắt buộc đối với sinh viên ngành 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Kinh tế học 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description) 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản: chức năng tài chính tiền 

tệ và cấu trúc hệ thống tài chính trong nền kinh tế; hoạt động của thị trường 

tài chính, các tổ chức tài chính trung gian, hoạt động khu vực tài chính nhà 

nước: ngân sách và chính sách tài khóa, hoạt động khu vực tài chính doanh 

nghiệp; vốn, nguồn vốn, quản lý vốn, hoạt động của hệ thống ngân hàng 
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(ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương) nhằm ổn định tiền tệ, cung 

ứng vốn, dịch vụ thanh toán…cho nền kinh tế. 

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

Bảng 1. Chuẩn đầu ra môn học 
 

CĐRMH 
CĐR của 

chương trình 
Mô tả CĐRMH (Mục tiêu cụ thể) 

CO1 
 

PLO1 

Áp dụng được các kiến thức cơ bản về tài 

chính tiền tệ để giải quyết một số tình huống 

liên quan 

CO2 
 

PLO2 

Đánh giá được sự thay đổi của các yếu tố liên 

quan đến vấn đề tài chính tiền tệ như lãi suất, 

khối lượng tiền trong lưu thông, lạm phát, tỷ 

giá hối đoái... 

CO3 PLO6 
Thực hiện quyết định để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến tài chính doanh nghiệp 

CO4 PLO 7 

Truyền đạt ý tưởng bản thân thông qua ngôn 

ngữ, hình ảnh, văn bản về các vấn đề tài chính 

tiền tệ hiện nay 

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 tài 

chính tiền tệ 

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

Lesson plan) 

Bảng 2. Kế hoạch giảng dạy 
 

Buổi 

học 

(2 tiết) 

Nội dung CĐRMH 
Hoạt động 

dạy và học 

Hoạt động 

đánh giá 
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1 

CHƯƠNG 1: 

NHỮNG VẤN ĐỀ 

CƠ BẢN VỀ TÀI 

CHÍNH – TIỀN TỆ 

1.1 Những vấn đề cơ 

bản về tài chính 

1.2 Những vấn đề cơ 

bản về tiền tệ 

 

CO1, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng, hướng dẫn 

thảo luận nhóm 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

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  

2 
1.3 Cung cầu tiền tệ 

 

CO1, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng, hướng dẫn 

thảo luận nhóm 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

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  

3 

CHƯƠNG 2: 

NHỮNG VẤN ĐỀ 

CƠ BẢN VỀ TÍN 

DỤNG VÀ LÃI 

CO2, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng, hướng dẫn 

thảo luận  

Học ở lớp: 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ cho 
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SUẤT 

2.1 Khái niệm đặc 

điểm của tín dụng 

2.2 Chức năng vài 

trò của tín dụng 

 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

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 

4 

2.3 Các hình thức tín 

dụng 

2.4 Lãi suất tín dụng 

CO2, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng, hướng dẫn 

thảo luận nhóm và 

làm bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

- 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, bài tập 

cho điểm 

cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá làm việc 

nhóm  
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CHƯƠNG 3: LẠM 

PHÁT VÀ CHÍNH 

SÁCH TIỀN TỆ 

QUỐC GIA 

3.1 Lạm phát 

 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình và 

làm bài tập. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

- Làm bài tập 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi, bài tập 

cho điểm 

cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 

6 

3.2 Chính sách tiền 

tệ quốc gia 

 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình và 

làm bài tập. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

- Làm bài tập 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi, bài tập 

cho điểm 

cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 
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Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

trình nhóm 

7 

CHƯƠNG 4: TÀI 

CHÍNH CÔNG 

4.1 Những vấn dề cơ 

bản về tài chính 

công 

4.2 Ngân sàch Nhà 

Nước 

4.3 Khái ngân sách 

Nhà nước 

 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình và 

làm bài tập. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

- Làm bài tập 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi, bài tập 

cho điểm 

cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 

8 

4.4 Quy trình ngân 

sách Nhà nước 

4.5 Hệ thống thu 

ngân sách Nhà nước 

4.6 Hệ thống chi 

ngân sách Nhà nước 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình và 

làm bài tập. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi, bài tập 

cho điểm 

cộng  

- Điểm danh  
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 vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

- Làm bài tập 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 

9 

CHƯƠNG 5: TÀI 

CHÍNH DOANH 

NGHIỆP 

5.1 Những vấn đề 

chung về tài chính 

doanh nghiệp 

5.2 Đặc điểm của tài 

chính doanh nghiệp 

5.3 Vai trò của tài 

chính doanh nghiệp 

 

CO3, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình và 

làm bài tập. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

- Làm bài tập 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi, bài tập 

cho điểm 

cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 
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10 

5.4 Tổ chức tài chính 

doanh nghiệp 

5.5 Những nội dung 

chủ yếu của tài chính 

doanh nghiệp 

 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thảo luận 

nhóm. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

- Làm bài tập 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi, bài tập 

cho điểm 

cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm 

11 

CHƯƠNG 6: CÁC 

ĐỊNH CHẾ TÀI 

CHÍNH TRUNG 

GIAN 

6.1 Khái niệm 

6.2 Đặc điểm 

 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình 

nhóm 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi nhỏ 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 
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nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

12 

6.3 Phân loại 

6.4 Đặc điểm hoạt 

động 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình 

nhóm 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 

13 

CHƯƠNG 7: 

NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

7.1 Ngân hàng 

thương mại trong cơ 

chế thị trường 

7.2 Phân loại hệ 

thống ngân hàng 

thương mại ở Việt 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình 

nhóm 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 
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Nam 

7.3 Vai trò ngân 

hàng thương mại đối 

với nền kinh tế 

7.4 Chức năng của 

ngân hàng thương 

mại 

- Thuyết trình 

nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 

14 

7.5 Các nghiệp vụ 

của ngân hàng 

thương mại 

 

CO2, 

CO4, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thuyết trình 

nhóm 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thuyết trình 

nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động thuyết 

trình nhóm 

15 

CHƯƠNG 8: 

NGÂN HÀNG 

TRUNG ƯƠNG 

8.1 Quá trình ra đời 

của NHTW 

CO1, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thảo luận 

nhóm. 

Học ở lớp: 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  
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8.2 Mô hình tổ chức 

NHTW 

8.3 Chức năng của 

NHTW 

 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm  

16 

8.4 Chính sách tiền 

tệ và vai trò quản lý 

vĩ mô của NHTW 

 

CO1, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thảo luận 

nhóm. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm  

17 

CHƯƠNG 9: BẢO 

HIỂM 

9.1 Sự cần thiết 

CO1, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thảo luận 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 
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khách quan của bảo 

hiểm 

9.2 Vai trò và tác 

dụng của bảo hiểm 

9.3 Phân loại bảo 

hiểm 

nhóm. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm  

18 

9.4 Các nghiệp vụ 

liên quan đến bảo 

hiểm 

 

CO1, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thảo luận 

nhóm. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm  

19 CHƯƠNG 10: THỊ CO2, Dạy: GV thuyết A1 (10%) 
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TRƯỜNG TÀI 

CHÍNH 

10.1 Sự Hình Thành 

Của Thị Trường Tài 

Chính 

10.2 Khái Niệm Thị 

Trường Tài Chính 

10.3 Phân loại thị 

trường tài chính 

 

CO5, CO6 giảng và hướng 

dẫn thảo luận 

nhóm. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm  

20 

10.4 Vai trò của thị 

trường tài chính 

10.5 Các điều kiện 

cần thiết hình thành 

thị trường tài chính 

 

CO2, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng và hướng 

dẫn thảo luận 

nhóm. 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm  
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trước ở nhà. 

21 

CHƯƠNG 11: TÀI 

CHÍNH QUỐC TẾ 

11.1 Cán cân thanh 

toán quốc tế 

11.2 Tỷ giá hối đoái 

và thị trường hối 

đoái 

CO2, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng, hướng dẫn 

thảo luận nhóm và 

mà bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

- Thảo luận nhóm 

- 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, bài tập 

nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 

giá hoạt 

động nhóm  

22 

11.3 Những vấn đề 

chung về Tài chính 

quốc tế 

11.4 Các hình thức 

chủ yếu của Tài 

chính quốc tế  

CO2, 

CO5, CO6 

Dạy: GV thuyết 

giảng, hướng dẫn 

thảo luận nhóm và 

mà bài tập vận 

dụng 

Học ở lớp: 

- Trao đổi những 

vấn đề chưa rõ 

hoặc chưa hiểu 

trong buổi học. 

A1 (10%) 

- Đưa 

những câu 

hỏi, bài tập 

nhỏ cho 

điểm cộng  

- Điểm danh  

A2 (30%) 

- Tổ chức 

hoạt động 

nhóm, đánh 
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- Thảo luận nhóm 

- Làm bài tập vận 

dụng 

Học ở nhà: 

- Làm bài tập về 

nhà 

- Xem trước tài 

liệu GV cung cấp 

trước ở nhà. 

giá hoạt 

động nhóm  

23 Thi cuối kỳ 
CO1, 

CO2, CO3 

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 

bao gồm 2 

phần là trắc 

nghiệm và 

tự luận gồm 

các kiến 

thức liên 

quan đến 

các vấn đề 

về tài chính 

tiền tệ. 

 

 

6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment) 

Bảng 3. Phương pháp đánh giá 

 

Thành phần đánh giá CĐRMH Tỷ lệ (%) 

A1. Quá trình (tham gia xây 

dựng bài, bài tập ở lớp, bài tập 
CO5 10% 
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về nhà) 

A2. Viết tiểu luận nhóm, báo cáo 

nhóm trước lớp, làm bài tập tại 

lớp 

CO1, CO2,CO3,CO4, CO6 30% 

A3. Thi cuối kỳ CO1,CO2,CO3 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. 

- - Đi học đều, đúng giờ, 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% 

của sinh viên. 

- Làm việc nhóm, làm bài tập trên lớp, báo cáo tiểu luận được tính vào 

điểm 30%. 

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 

  Giáo trình 

1. Trần Ngọc Hoàng, Đỗ Hữu Tài, Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Thị Hồng 

Nga (2015), Giáo trình tài chính tiền tệ,  ĐH Kinh tế TP.HCM. 

2. Sử Đình Thành, Vũ Thị Minh Hằng (2008), Nhập môn Tài chính tiền 

tệ, Hà Nội, NXB Lao động Xã hội. 

Tài liệu tham khảo 

1. Phan Thị Cúc (2012), Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ, TP. Hồ Chí 

Minh, NXB Phương Đông 

2. Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Kim Trọng, Nguyễn 

Văn Thầy (2009), Lý thuyết tài chính tiền tệ, TP. Hồ Chí Minh, NXB Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 

3. Dương Thị Bình Minh (2001), Lý thuyết tài chính tiền tệ, Tp. Hồ Chí 

Minh, NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Ho%C3%A0ng
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/%C4%90%E1%BB%97%20H%E1%BB%AFu%20T%C3%A0i
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga
https://lib.lhu.edu.vn/SearchResult/1/0/2/BK/%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga
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4. Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân, Lê Nam Hải (2001), Tiền tệ, ngân hàng, thị 

trường tài chính, Hà Nội, NXB Thống kê. 

 

Trưởng khoa/ bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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