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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA LUẬT 

  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

I. Thông tin tổng quát  

1. Tên môn học tiếng Việt: Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản 

 Mã môn học: GLAW1320 

2. Tên môn học tiếng Anh: Law on Business Organisations and Bankruptcy Law 

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☐  Giáo dục đại cương ☐ Kiến thức chuyên ngành 

☐ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

 Kiến thức ngành ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Số tiết tự học 

3 2 1 90 

5. Phụ trách môn học 

a. Khoa phụ trách:  Khoa Luật 

b. Giảng viên:  TS. Lê Thị Tuyết Hà 

c. Địa chỉ email liên hệ:  ha.lttuyet@ou.edu.vn 

d. Phòng làm việc:  Phòng 102 CS Hồ Hảo Hớn  

II. Thông tin về môn học 

1. Mô tả môn học  

 Những kiến thức pháp luật về các loại hình thương nhân bao gồm đặc điểm pháp lý, 

thành lập, đăng ký kinh doanh của các loại hình thương nhân như: công ty cổ phần, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

Bên cạnh đó là những kiến thức pháp luật về phá sản, thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác 

xã. 

Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản là môn học bắt buộc trong khối 

kiến thức ngành của ngành Luật tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Môn học 

được thiết kế gồm 3 tín chỉ, trong đó có 2 tín chỉ lý thuyết và 1 tín chỉ thực hành (với số tiết 

là 45 tiết).  
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2. Môn học điều kiện 

 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết  

2. Môn học trước  

 Luật dân sự 1 BLAW2304 

3. Môn học song hành  

3. Mục tiêu môn học  

Môn học cung cấp kiến thức chuyên môn và trang bị các kỹ năng cần thiết cho người 

học để giúp sinh viên: 

Mục tiêu 

môn học 
Mô tả  

CĐR CTĐT phân 

bổ cho môn học 

CO1 

Giải thích các quy định pháp luật về thành lập, quản lý, 

giải thể, tổ chức lại, phá sản doanh nghiệp và chủ thể kinh 

doanh khác 

PLO4.1 

CO2 
Thực hiện các thủ tục về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản 

doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh khác 
PLO8.2, PLO8.6 

CO3 
Hình thành khả năng phản biện, tranh luận, tư duy, ứng xử, 

làm việc nhóm, phối hợp để thực hiện công việc liên quan 

đến lĩnh vực pháp luật về thương nhân, phá sản 

PLO13.1, PLO 

13.2, PLO 13.3 

CO4 

Nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, đạo đức kinh 

doanh khi tham gia vào các công việc liên quan đến lĩnh vực 

pháp luật doanh nghiệp, phá sản. Có tinh thần thượng tôn 

pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã và phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

PLO15.1,15.2, 

15.3 

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học  

Học xong môn học này, sinh viên phải có khả năng: 

 

Mục tiêu môn 

học (CO) 

CĐR môn học 

(CLO)  
Mô tả CĐR  

CO1 CLO1 

Trình bày các quy định pháp luật về  thành lập, giải thể, 

tổ chức lại, quản lý các loại hình doanh nghiệp và chủ 

thể kinh doanh khác để áp dụng vào việc giải quyết 

những tình huống thực tiễn 

 



3 

CO2 CLO2 

Áp dụng pháp luật kinh doanh vào việc thực hiện thủ 

tục thành lập, giải thể, tổ chức lại, quản lý các loại hình 

doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh khác 

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký 

kinh doanh đối với các chủ thể kinh doanh khác, thủ tục 

phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể  khi 

tham gia thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh, phá sản, giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã 

CO3 CLO3 

Hình thành khả năng phản biện, tranh luận, tư duy, ứng 

xử, làm việc nhóm, phối hợp để thực hiện công việc liên 

quan đến lĩnh vực pháp luật về thương nhân, phá sản 

CO4 CLO4 

Nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, đạo đức 

kinh doanh khi tham gia vào các công việc liên quan 

đến lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, phá sản. Có tinh 

thần thượng tôn pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã 

và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

 

CLOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 

1       x        
 

x 
 

x 

2          x    
 

x 
 

x 

3             x  x 

4                

5               
    

6           x    
    

5. Học liệu  

a. Giáo trình bắt buộc 

Trường Đại học Luật TP.HCM, (2019), Giáo trình pháp luật về các chủ thể kinh 

doanh, NXB Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam   

b. Tài liệu tham khảo lựa chọn 

Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật Thương mại Việt Nam, NXB Tư 

Pháp .  

c. Tài liệu tham khảo bắt buộc 

1. Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam 

2. Quốc hội (2014), Luật Hợp tác xã năm 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam 
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3. Quốc hội (2014), Luật Phá sản 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam 

4.  Quốc hội (2014), Luật Đầu tư năm 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam 

5. Chính phủ (2015), Nghị định 96/2015/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luât Doanh 

nghiệp ngày 19 tháng 10 năm 2015 

6. Chính phủ (2015), Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn và chi tiết một số điều 

của Luật Đầu tư ngày 12 tháng 11 năm 2015 

7. Chính phủ (2017), Nghị định 22/2017/ NĐ-CP về quản tài viên, doanh nghiệp quản 

lý thanh lý tài sản 

8.  Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2016), Nghị quyết 03/ 2016/ HĐTP 

TANDTC hướng dẫn Luật Phá sản 

9. Tòa án nhân dân tối cao (2015), Thông tư 01/ 2015/ TANDTC Quy chế làm việc 

của các Tổ Thẩm phán khi giải quyết phá sản 

10. Ủy Ban pháp luật (2014), Công văn 2573/UBPL13/2014 đính chính lỗi kỹ thuật 

trong văn bản Luật phá sản 

11. Bộ tư pháp – Tổng cục thi hành án dân sự, Công văn 3089/BTP-TCTHADS về việc 

thi hành quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyết phá sản 

12. Chính phủ (2013), Nghị định số 110/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm, hành chính tư 

pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

13. Chính phủ (2015), Nghị định 67/2015/NĐ-CP  sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-

CP 

Ngoài ra, sinh viên cần tham khảo website: https://dktructuyen.moj.gov.vn/ 

6. Đánh giá môn học 

Thành phần  

đánh giá 
Bài đánh giá Thời điểm 

CĐR 

môn học 

Tỷ lệ 

% 

(1) (2) (3) (4)  

A1. Đánh giá quá trình 

Chuyên cần, thái độ, tham 

gia phát biểu, phản biện tại 

lớp 

 

Thường xuyên CLO4 5% 

Bài tập nhận định 
Quá trình CLO1, 

CLO2 
 5% 

https://dktructuyen.moj.gov.vn/
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Thành phần  

đánh giá 
Bài đánh giá Thời điểm 

CĐR 

môn học 

Tỷ lệ 

% 

(1) (2) (3) (4)  

CLO3 

 

A2. Đánh giá giữa kỳ 

Bài tập tình huống 

 

Giữa kỳ 

CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

10% 

Bài kiểm tra tự luận giữa kỳ 

Giữa kỳ CLO1, 

CLO2, 

CLO3 

20% 

A3. Đánh giá cuối kỳ  Bài thi tự luận cuối kỳ  

Cuối kỳ CLO1, 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

60% 

Tổng cộng   100% 

 

Ghi chú: 

1. Đánh giá giữa kỳ: Giảng viên có thể chọn hình hức kiểm tra giữa kỳ bằng bài kiểm tra tự 

luận, bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận (nhận định, tình huống), bài tiểu luận, thuyết 

trình nhóm 

2. Đánh giá cuối kỳ: Giảng viên có thể chọn hình thức kiểm tra cuối kỳ bằng bài thi tự luận 

(nhận định, tình huống), bài báo cáo , thuyết trình nhóm 

7. Kế hoạch giảng dạy (Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan 

với các CĐR môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà) và các bài đánh 

giá của môn học). 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

 

Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tuần 1 

/buổi thứ 1 

Chương 1. Những vấn đề lý 

luận chung về các loại hình 

thương nhân 

1.1.Khái quát về thương 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)tại chương 1, 

từ trang 8 đến trang 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

nhân 

1.2.  Những vấn đề chung 

về thành lập doanh nghiệp 

và góp vốn 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

tương tác với 

Giảng viên; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu. Tự 

học là 5 tiết 

70 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 1, 2 

từ trang 9 đến trang 

77; chương 11 trang 

377 đến 400 

Luật Doanh nghiệp 

2014 , Luật Đầu tư 

2014, Nghị định 

78/2015/ NĐ-CP 

về đăng ký  doanh 

nghiệp, Nghị định 

96/2015/NĐ-CP 

chi tiết một số 

điều của Luât 

Doanh nghiệp 

ngày 19 tháng 10 

năm 2015 

Nghị định 

118/2015/NĐ-CP 

hướng dẫn và chi 

tiết một số điều 

của Luật Đầu tư 

ngày 12 tháng 11 

năm 2015 

 

Tuần 2 

/buổi thứ 2 

Chương 2. Hộ kinh doanh 

và doanh nghiệp tư nhân 

2.1.Hộ kinh doanh 

2.2. Doanh nghiệp tư nhân 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương2 từ 

trang 77 đến trang 

99 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

tương tác với 

giảng viên qua 

câu hỏi bài tập 

vấn; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu) . 

Tự học là 5 tiết 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 3 từ 

trang 83 đến 104 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Nghị định 78/2015/ 

NĐ-CP về đăng ký 

kinh doanh 

Tuần 3 

/buổi thứ 3 

Chương 3. Công ty hợp 

danh 

3.1. Công ty hợp danh, 

thành viên công ty hợp 

danh 

3.2.  Những quy định về tài 

chính và cơ cấu tổ chức 

quản lý công ty 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu, tương 

tác với GV; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu) . 

Tự học là 10 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương3 từ 

trang 118 đến trang 

149 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 5 từ 

trang 137 đến 164 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 4 

/buổi thứ 4 

Chương 4. Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

4.1. Công ty TNHH một 

thành viên 

4.2. Công ty TNHH hai 

thành viên  

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

tương tác với 

Giảng viên; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu);  

sinh viên tham 

gia làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương 4 từ 

trang 156 đến trang 

212 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 7 từ 

trang 217 đến 250 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 5 Chương 5.Công ty cổ phần CLO1 Giảng viên: Quá Giáo trình Luật 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

/buổi thứ 5 5.1Công ty cổ phần và cổ 

đông công ty cổ phần 

5.2. Vấn đề tài chính, cơ 

cấu tổ chức của công ty cổ 

phần 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO2 

CLO3 

 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và trao 

đổi với GV; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu). 

Tự học là 10 

tiết 

trình Thương mại (bắt 

buộc)chương5 từ 

trang 234 đến trang 

283 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 6 từ 

trang 167 đến 213 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 6 

/buổi thứ 6 

Chương 6. Tổ chức lại, giải 

thể doanh nghiệp 

6.1. Những vấn đề cơ bản 

về tổ chức lại doanh nghiệp 

6.2. Quy định về chia, tách, 

sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

đổi doanh nghiệp 

6.3. Khái niệm, đặc điểm 

của giải thể 

6.4. Các trường hợp giải thể 

doanh nghiệp, thủ tục giải 

thể doanh nghiệp 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên; 

làm bài kiểm 

tra giữa kỳ; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết, 

học LMS là 3 

tiết 

Giữa 

kỳ 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương6 từ 

trang 308 đến trang 

343 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 12  từ 

trang 403 đến 421 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 7 

/buổi thứ 7 

Chương 7. Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

7.1. Những quy định chung 

về hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

7.2. Tổ chức quản lý, quy 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

Giữa 

kỳ 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương 7 từ 

trang 360  đến 

trang 408 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 10  từ 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

chế thành viên, tổ chức lại, 

giải thể hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

(Làm bài kiểm tra giữa kỳ) 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết, 

học LMS là 3 

tiết 

trang 331 đến 375 

Luật Hợp tác xã 

2012 

 

Tuần 

8/buổi thứ 

8 

Chương 8. Khái quát về phá 

sản, pháp luật về phá sản 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

8.1. Những vấn đề lý luận 

về phá sản 

8.2. Khái quát về pháp luật 

phá sản 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết 

học, LMS là 3 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc) chương 8 từ 

trang 420 đến 441 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo) chương 13 từ 

trang 429đến trang 

447  

Luật Phá sản 2014 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tuần 

9/buổi thứ 

9 

Chương 9. Thủ tục giải 

quyết phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

9.1. Các chủ thể tiến hành, 

tham gia trong quá trình 

giải quyết phá sản 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết 

học, LMS là 3 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc) chương 8 từ 

trang 461 đến 476 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo) chương 13 từ 

trang 451đến trang 

475  

Luật Phá sản 2014, 

Nghị định 22/2017/ 

NĐ-CP về quản tài 

viên, doanh nghiệp 

quản lý thanh lý tài 

sản, Nghị quyết 03/ 

2016 HĐTP 

TANDTC hướng 

dẫn Luật Phá sản, 

Thông tư 01/ 2015 

TANDTC Quy chế 

làm việc của các Tổ 

Thẩm phán khi giải 

quyết phá sản, 

Công văn 

2573/UBPL13/2014 

đính chính lỗi kỹ 

thuật trong văn bản 

Luật phá sản, Công 

văn 3089/BTP-

TCTHADS về việc 

thi hành quyết định 

của Tòa án liên 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

quan đến giải quyết 

phá sản, Nghị định 

số 110/2013/NĐ-

CP xử phạt vi 

phạm, hành chính 

tư pháp, hôn nhân 

và gia đình, thi 

hành án dân sự, phá 

sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã, Nghị 

định 67/2015/NĐ-

CP  sửa đổi Nghị 

định 110/2013/NĐ-

CP 

 

Tuần 10/ 

buổi thứ 

10  

Chương 9. Thủ tục giải 

quyết phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã (tt) 

9.2. Thủ tục giải quyết phá 

sản doanh nghiệp, hợp tác 

xã 

(ôn tập và tổng kết môn 

học) 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết, 

học LMS là 3 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc) chương 8 từ 

trang 461 đến 476 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo) chương 13 từ 

trang 478đến trang 

484  

Nghị định 22/2017/ 

NĐ-CP về quản tài 

viên, doanh nghiệp 

quản lý thanh lý tài 

sản, Nghị quyết 03/ 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2016 HĐTP 

TANDTC hướng 

dẫn Luật Phá sản, 

Thông tư 01/ 2015 

TANDTC Quy chế 

làm việc của các Tổ 

Thẩm phán khi giải 

quyết phá sản, 

Công văn 

2573/UBPL13/2014 

đính chính lỗi kỹ 

thuật trong văn bản 

Luật phá sản, Công 

văn 3089/BTP-

TCTHADS về việc 

thi hành quyết định 

của Tòa án liên 

quan đến giải quyết 

phá sản, Nghị định 

số 110/2013/NĐ-

CP xử phạt vi 

phạm, hành chính 

tư pháp, hôn nhân 

và gia đình, thi 

hành án dân sự, phá 

sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã, Nghị 

định 67/2015/NĐ-

CP  sửa đổi Nghị 

định 110/2013/NĐ-
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

CP 

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,0 tiết/buổi) 

Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tuần 1 

/buổi thứ 1 

Chương 1. Những vấn đề lý 

luận chung về các loại hình 

thương nhân 

1.1.Khái quát về thương 

nhân 

1.2.  Những vấn đề chung 

về thành lập doanh nghiệp 

và góp vốn 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

tương tác với 

Giảng viên; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu. Tự 

học là 5 tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)tại chương 1, 

từ trang 8 đến trang 

70 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 1, 2 

từ trang 9 đến trang 

77; chương 11 trang 

377 đến 400 

Luật Doanh nghiệp 

2014 , Luật Đầu tư 

2014, Nghị định 

78/2015/ NĐ-CP 

về đăng ký  doanh 

nghiệp, Nghị định 

96/2015/NĐ-CP 

chi tiết một số 

điều của Luât 

Doanh nghiệp 

ngày 19 tháng 10 

năm 2015 

Nghị định 

118/2015/NĐ-CP 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

hướng dẫn và chi 

tiết một số điều 

của Luật Đầu tư 

ngày 12 tháng 11 

năm 2015 

 

Tuần 2 

/buổi thứ 2 

Chương 2. Hộ kinh doanh 

và doanh nghiệp tư nhân 

2.1.Hộ kinh doanh 

 (Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên qua 

câu hỏi bài tập 

vấn; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu) . 

Tự học là 5 tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương2 từ 

trang 77 đến trang 

99 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 3 từ 

trang 83 đến 104 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Nghị định 78/2015/ 

NĐ-CP về đăng ký 

kinh doanh 

Tuần 3 

/buổi thứ 3 

Chương 2. Hộ kinh doanh 

và doanh nghiệp tư nhân 

2.2. Doanh nghiệp tư nhân 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên qua 

câu hỏi bài tập 

vấn; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu) . 

Tự học là 5 tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương2 từ 

trang 77 đến trang 

99 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 3 từ 

trang 83 đến 104 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Nghị định 78/2015/ 

NĐ-CP về đăng ký 

kinh doanh 

Tuần 4 

/buổi thứ 4 

Chương 3. Công ty hợp 

danh 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.1. Công ty hợp danh, 

thành viên công ty hợp 

danh 

3.2.  Những quy định về tài 

chính và cơ cấu tổ chức 

quản lý công ty 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp 

CLO3 + Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu, tương 

tác với GV; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu) . 

Tự học là 5 tiết 

buộc)chương3 từ 

trang 118 đến trang 

149 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 5 từ 

trang 137 đến 164 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 5 

/buổi thứ 5 

Chương 4. Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

4.1. Công ty TNHH một 

thành viên 

 (Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

tương tác với 

Giảng viên; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu);  

sinh viên tham 

gia làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 5 tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương 4 từ 

trang 156 đến trang 

212 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 7 từ 

trang 217 đến 250 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 6 

/buổi thứ 6 

Chương 4. Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

4.2. Công ty TNHH hai 

thành viên  

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và 

tương tác với 

Giảng viên; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu);  

sinh viên tham 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương 4 từ 

trang 156 đến trang 

212 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 7 từ 

trang 217 đến 250 

Luật Doanh nghiệp 

2014 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

gia làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 5 tiết 

Tuần 7 

/buổi thứ 7 

Chương 5.Công ty cổ phần 

5.1Công ty cổ phần và cổ 

đông công ty cổ phần 

 (Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và trao 

đổi với GV; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu). 

Tự học là 5 tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương5 từ 

trang 234 đến trang 

283 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 6 từ 

trang 167 đến 213 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 8 

/buổi thứ 8 

Chương 5.Công ty cổ phần 

5.2. Vấn đề tài chính, cơ 

cấu tổ chức của công ty cổ 

phần 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tiếp thu và trao 

đổi với GV; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

các tương tác 

trên LMS (nếu 

có yêu cầu). 

Tự học là 5 tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương5 từ 

trang 234 đến trang 

283 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 6 từ 

trang 167 đến 213 

Luật Doanh nghiệp 

2014 

Tuần 9 

/buổi thứ 9 

Chương 6. Tổ chức lại, giải 

thể doanh nghiệp 

6.1. Những vấn đề cơ bản 

về tổ chức lại doanh nghiệp 

6.2. Quy định về chia, tách, 

sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

đổi doanh nghiệp 

 (Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên; 

làm bài kiểm 

tra giữa kỳ; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

Giữa 

kỳ 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương6 từ 

trang 308 đến trang 

343 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 12  từ 

trang 403 đến 421 

Luật Doanh nghiệp 

2014 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

bằng hình thức vấn đáp) học là 5 tiết, 

học LMS là 3 

tiết 

Tuần 10 

/buổi thứ 

10 

Chương 6. Tổ chức lại, giải 

thể doanh nghiệp 

6.3. Khái niệm, đặc điểm 

của giải thể 

6.4. Các trường hợp giải thể 

doanh nghiệp, thủ tục giải 

thể doanh nghiệp 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1, 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên; 

làm bài kiểm 

tra giữa kỳ; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết, 

học LMS là 2 

tiết 

Giữa 

kỳ 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương6 từ 

trang 308 đến trang 

343 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 12  từ 

trang 403 đến 421 

Luật Doanh nghiệp 

Tuần 11 

/buổi thứ 

11 

Chương 7. Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

7.1. Những quy định chung 

về hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã 

 (Làm bài kiểm tra giữa kỳ) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 5 tiết, 

học LMS là 2 

tiết 

Giữa 

kỳ 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương 7 từ 

trang 360  đến 

trang 408 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo)chương 10  từ 

trang 331 đến 375 

Luật Hợp tác xã 

2012 

 

Tuần 12 

/buổi thứ 

12 

Chương 7. Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

7.2. Tổ chức quản lý, quy 

chế thành viên, tổ chức lại, 

giải thể hợp tác xã, liên hiệp 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

Giữa 

kỳ 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc)chương 7 từ 

trang 360  đến 

trang 408 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

hợp tác xã 

(Làm bài kiểm tra giữa kỳ) 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 5 tiết, 

học LMS là 2 

tiết 

(giáo trình tham 

khảo)chương 10  từ 

trang 331 đến 375 

Luật Hợp tác xã 

2012 

 

Tuần 

13/buổi 

thứ 13 

Chương 8. Khái quát về phá 

sản, pháp luật về phá sản 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

8.1. Những vấn đề lý luận 

về phá sản 

8.2. Khái quát về pháp luật 

phá sản 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết 

học, LMS là 3 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc) chương 8 từ 

trang 420 đến 441 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo) chương 13 từ 

trang 429đến trang 

447  

Luật Phá sản 2014 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tuần 

14/buổi 

thứ 14 

Chương 9. Thủ tục giải 

quyết phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

9.1. Các chủ thể tiến hành, 

tham gia trong quá trình 

giải quyết phá sản 

(Thuyết trình theo nhóm 

hoặc làm bài tập theo nhóm 

hoặc cá nhân trả lời câu hỏi 

bằng hình thức vấn đáp) 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết 

học, LMS là 2 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc) chương 8 từ 

trang 461 đến 476 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo) chương 13 từ 

trang 451đến trang 

475  

Luật Phá sản 2014, 

Nghị định 22/2017/ 

NĐ-CP về quản tài 

viên, doanh nghiệp 

quản lý thanh lý tài 

sản, Nghị quyết 03/ 

2016 HĐTP 

TANDTC hướng 

dẫn Luật Phá sản, 

Thông tư 01/ 2015 

TANDTC Quy chế 

làm việc của các Tổ 

Thẩm phán khi giải 

quyết phá sản, 

Công văn 

2573/UBPL13/2014 

đính chính lỗi kỹ 

thuật trong văn bản 

Luật phá sản, Công 

văn 3089/BTP-

TCTHADS về việc 

thi hành quyết định 

của Tòa án liên 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

quan đến giải quyết 

phá sản, Nghị định 

số 110/2013/NĐ-

CP xử phạt vi 

phạm, hành chính 

tư pháp, hôn nhân 

và gia đình, thi 

hành án dân sự, phá 

sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã, Nghị 

định 67/2015/NĐ-

CP  sửa đổi Nghị 

định 110/2013/NĐ-

CP 

 

Tuần 15/ 

buổi thứ 

15 

Chương 9. Thủ tục giải 

quyết phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã (tt) 

9.2. Thủ tục giải quyết phá 

sản doanh nghiệp, hợp tác 

xã 

(ôn tập và tổng kết môn 

học) 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết, 

học LMS là 2 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc) chương 8 từ 

trang 461 đến 476 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo) chương 13 từ 

trang 478đến trang 

484  

Nghị định 22/2017/ 

NĐ-CP về quản tài 

viên, doanh nghiệp 

quản lý thanh lý tài 

sản, Nghị quyết 03/ 
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2016 HĐTP 

TANDTC hướng 

dẫn Luật Phá sản, 

Thông tư 01/ 2015 

TANDTC Quy chế 

làm việc của các Tổ 

Thẩm phán khi giải 

quyết phá sản, 

Công văn 

2573/UBPL13/2014 

đính chính lỗi kỹ 

thuật trong văn bản 

Luật phá sản, Công 

văn 3089/BTP-

TCTHADS về việc 

thi hành quyết định 

của Tòa án liên 

quan đến giải quyết 

phá sản, Nghị định 

số 110/2013/NĐ-

CP xử phạt vi 

phạm, hành chính 

tư pháp, hôn nhân 

và gia đình, thi 

hành án dân sự, phá 

sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã, Nghị 

định 67/2015/NĐ-

CP  sửa đổi Nghị 

định 110/2013/NĐ-
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Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

CP 

 

 

Chương 9. Thủ tục giải 

quyết phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã (tt) 

9.2. Thủ tục giải quyết phá 

sản doanh nghiệp, hợp tác 

xã (tt) 

(ôn tập và tổng kết môn 

học) 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thảo luận 

+ Trao đổi 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

tương tác với 

giảng viên, 

thuyết trình 

theo nhóm; 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu, tham gia 

làm bài tập 

theo nhóm. Tự 

học là 10 tiết, 

học LMS là 3 

tiết 

Quá 

trình 

Giáo trình Luật 

Thương mại (bắt 

buộc) chương 8 từ 

trang 461 đến 476 

Giáo trình Luật 

Thương mại tập 1 

(giáo trình tham 

khảo) chương 13 từ 

trang 478đến trang 

484  

Nghị định 22/2017/ 

NĐ-CP về quản tài 

viên, doanh nghiệp 

quản lý thanh lý tài 

sản, Nghị quyết 03/ 

2016 HĐTP 

TANDTC hướng 

dẫn Luật Phá sản, 

Thông tư 01/ 2015 

TANDTC Quy chế 

làm việc của các Tổ 

Thẩm phán khi giải 

quyết phá sản, 

Công văn 

2573/UBPL13/2014 

đính chính lỗi kỹ 

thuật trong văn bản 

Luật phá sản, Công 

văn 3089/BTP-

TCTHADS về việc 

thi hành quyết định 



23 

Tuần/buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động 

dạy và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu chính và 

tài liệu tham khảo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

của Tòa án liên 

quan đến giải quyết 

phá sản, Nghị định 

số 110/2013/NĐ-

CP xử phạt vi 

phạm, hành chính 

tư pháp, hôn nhân 

và gia đình, thi 

hành án dân sự, phá 

sản doanh nghiệp, 

hợp tác xã, Nghị 

định 67/2015/NĐ-

CP  sửa đổi Nghị 

định 110/2013/NĐ-

CP 

 

 

8. Quy định của môn học  

Quy định về làm bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả cuối kỳ: 

Bài tập tình huống 

- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học. 

- Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học). 

Thuyết trình theo nhóm 

- Hình thức: Bài làm trên phần mềm trình chiếu PPT. 

- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học. 

- Tiêu chí đánh giá (xem trong phần rubrics môn học). 

- Xác định mức độ tham gia của các thành viên trong làm việc nhóm. 

- Đại diện nhóm báo cáo quá trình làm việc nhóm và kết quả làm việc nhóm. Các 

thành viên của nhóm hỗ trợ thành viên đại diện trong quá trình thuyết trình. 

Đánh giá kết quả cuối kỳ (Chọn 1 trong 2 hình thức):  
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- Thi kết thúc học phần;  

- Tiểu luận môn học. 

Thi kết thúc học phần 

-  Hình thức: Thi viết tự luận (thời gian 75- 90 phút). 

-  Nội dung: toàn bộ kiến thức của môn học.  

-  Tiêu chí đánh giá: theo đáp án chi tiết của Bộ môn trong phần rubrics môn học.  

Đối với Tiểu luận môn học  

- Hình thức: Bài tiểu luận làm trên khổ giấy A4 (yêu cầu đánh máy). 

- Nội dung: Giải quyết một nội dung trong phạm vi môn học. Người học tự nghiên 

cứu, tìm hiểu thực tế tại Sở kế hoạch và Đầu tư, Công ty Luật, Công ty, Tòa án và gặp 

trực tiếp Giảng viên để hướng dẫn làm Tiểu luận cuối kỳ (có kèm theo hồ sơ vụ việc 

thực tế về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ). 

- Tiêu chí đánh giá: xem trong phần rubrics môn học. 

 *  Lưu ý: 

- Tiểu luận: Tiểu luận sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nhau hoặc sao chép 

từ các tài liệu khác không có trích dẫn hợp lệ bị tính 0 điểm; 

- Bài tập: Bài tập nộp không đúng hạn (theo thông báo của giảng viên) bị tính 0 điểm. 

- Quy định về chuyên cần: Sinh viên đi học chuyên cần được đánh giá 10% điểm số. 

- Nội quy lớp học: 

Các quy định khác của môn học: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời 

hạn được coi như không nộp bài; sinh viên vắng học quá nữa (1/2) thời gian học trở 

lên không được phép dự thi cuối kỳ, sinh viên không tham gia diễn đàn trên LMS 

không có điểm quá trình nội dung đó. 

- Quy định về cấm thi: SV không có điểm tổng kết quá trình không được dự thi cuối kỳ./. 

TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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