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II.

Thông tin về môn học

1.

Mô tả môn học

Pháp luật về đầu tư có vai trò rất quan trọng trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
về kinh tế, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư ở trên lãnh thổ Việt Nam và
đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Cùng với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư là một trong những
văn bản luật được ban hành rất sớm và liên tục được sửa đổi, bổ sung để nhằm đáp ứng nhu cầu vận
hành của nền kinh tế quốc dân.
Môn học gồm những nội dung sau:
1- Tổng quan về đầu tư và pháp luật đầu tư;
2- Các biện pháp bảo đảm đầu tư và ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;
3- Các hoạt động đầu tư kinh doanh;
4- Thủ tục đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và triển khai dự án đầu tư;
5- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
6- Đầu tư công và đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
2.

Môn học điều kiện

Môn học điều kiện

STT
1.

Môn tiên quyết: Không có

2.

Môn học trước

Mã môn học

Pháp luật về các loại hình thương nhân

BLAW1303

3. Môn học song hành: Không có
3.

Mục tiêu môn học

Sinh viên học xong môn học có khả năng:
Mục tiêu
môn học

CO1

CO2

CO3

CO4

4.

CĐR CTĐT
phân bổ cho môn
học

Mô tả
Áp dụng kiến thức pháp luật về đầu tư để phân tích, đánh giá
các ưu và nhược điểm của các hình thức đầu tư; Xác định
được thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đối tượng áp
dụng của luật đầu tư công, luật quản lý và sử dụng vốn nhà
nước;
Áp dụng kiến thức pháp luật đầu tư để giải quyết các tình
huống trong hoạt động thương mại trong và ngoài nước.
Giải quyết các thủ tục pháp lý về đăng ký dự án đầu tư cụ thể là
chuẩn bị, xây dựng, soạn thảo các loại hồ sơ, văn bản pháp lý
như hồ sơ đăng ký thủ tục đầu tư, hồ sơ lập dự án đầu tư.
Tham gia tích cực vào việc trao đổi, ra quyết định trong nhóm,
hoàn thành công việc hiệu quả và đúng thời gian, phối hợp tốt
với các thành viên trong nhóm thông qua việc ứng dụng kỹ
năng ứng xử và phát triển tinh thần trách nhiệm trong nhóm để
giải quyết các tình huống liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp thông qua việc
nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, có thái độ ủng
hộ và bảo vệ sự công bằng, lẽ phải trong đời sống và công việc
hằng ngày.
Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học

Học xong môn học này, sinh viên làm được (đạt được)
Mục tiêu môn học

CĐR môn học
(CLO)

Mô tả CĐR

PLO4.2

PLO5.4
PLO8.2
PLO9.1

PLO13

PLO15

CL
Os
1.
2.
3.
4.

CO1

CLO1

CO2

CLO2

CO3

CLO3

CO4

CLO4

Trình bày được các khái niệm cơ bản về đầu tư (hoạt
động đầu tư, dự án đầu tư, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián
tiếp, nhà đầu tư, chủ đầu tư, đầu tư trong nước, đầu tư
nước ngoài); Phân tích và đánh giá được ưu và nhược
điểm của các hình thức đầu tư thông qua các đặc điểm
pháp lý
Áp dụng các kiến thức pháp luật để giải quyết các tình
huống pháp lý (trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra
đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư)
Xây dựng hồ sơ lập dự án đầu tư.
Giải quyết các thủ tục pháp lý về đăng ký dự án đầu tư cụ
thể là chuẩn bị, xây dựng, soạn thảo các loại hồ sơ, văn
bản pháp lý như hồ sơ đăng ký thủ tục đầu tư
Tham gia tích cực vào việc trao đổi, ra quyết định trong
nhóm, hoàn thành công việc hiệu quả và đúng thời gian
thông qua việc ứng dụng kỹ năng ứng xử và phát triển
tinh thần trách nhiệm trong nhóm để giải quyết các tình
huống liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp thông qua
việc nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, có thái
độ ủng hộ và bảo vệ sự công bằng, lẽ phải trong đời sống
và công việc hằng ngày.

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:
PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL
PL PL PL
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5.

Học liệu

a.

Giáo trình
Hiện nay chưa có giáo trình theo luật mới.

b.
-

Tài liệu tham khảo bắt buộc
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đầu tư do văn phòng
quốc hội ban hành.

-

Luật Đầu tư 2014 (Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) có hiệu lực ngày
01/7/2015) sửa đổi bổ sung năm 2016

-

Luật đầu tư công 2019 (Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có hiệu lực thi hành
01/01/2020)

-

Văn bản hợp nhất số 40/VBHN – VPQH năm 2018 hợp nhất Luật quản lý, sử dụng vốn
nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

-

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
(Luật số: 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014)

-

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Đầu tư

-

Nghị định Số: 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Về đầu tư theo hình thức
đối tác công tư sửa đổi bởi Nghị định 63/2018/NĐ-CP

-

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

-

Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về
đầu tư ra nước ngoài.

-

Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về
đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

-

Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn
về dự án quan trọng quốc gia.

-

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và
đánh giá đầu tư.

-

Nghị định Số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 về đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

-

Nghị định Số: 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 Về giám sát đầu tư vốn nhà
nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt đ ộng và công khai
thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

-

Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về việc triển khai
thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Ghi chú: trong trường hợp pháp luật có thay đổi, giảng viên khi ôn tập sẽ lưu ý sinh
viên các văn bản luật thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản trên (nếu có). Khi đó,
danh mục văn bản quy phạm pháp luật (cần thiết cho môn học này) sẽ được cập nhật.
c. Phần mềm, website học tập

-

http://www.vanban.chinhphu.vn

-

http://www.mpi.gov.vn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch đầu tư.
6. Đánh giá môn học

Thời điểm

Thành phần
đánh giá

Bài đánh giá

(1)

(2)
A.1.1 Chuyên cần
- Chuyên cần: Dự lớp đủ thời
lượng 100% các buổi học được
5%
- Chấp hành nội quy lớp học:
Không vi phạm (bị giám thị lập
A1. Đánh biên bản) bất kỳ quy định nào
giá
quá trong nội quy, có thái độ nghiêm
túc, tham gia phát biểu tại lớp
trình
được 5%

CĐR
môn
học
(4)

(3)
Giảng viên có thể
điểm danh bất kỳ
thời gian nào
trong giờ học
(đầu giờ, giữa
CLO4
giờ hoặc cuối
giờ)

Theo lịch giảng CLO1,
viên đã công bố CLO2,
trước lớp
CLO3,
CLO4

A1.2 Bài tập nhóm, seminar
(Bài báo cáo, thuyết trình)
Tổng cộng

Tỷ lệ %

10%

20%
30%

A2. Đánh A.2.1 Bài kiểm tra tự luận tại lớp
giá giữa kỳ

Theo lịch giảng CLO1,
viên đã công bố CLO2,
trước lớp
CLO3

10%

A3. Đánh A.3.1: Thi hết môn:
giá cuối kỳ Hình thức: Bài thi tự luận

Theo lịch

CLO1,
CLO2.

60%

Tổng cộng

100%

Ghi chú:
1. Đánh giá giữa kỳ: Giảng viên có thể chọn hình thức 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: Bài thi tự luận cuối kỳ theo Ngân hàng đề thi.
7. Kế hoạch giảng dạy
7.1.
Tuần/
buổi
học
(1)

Buổi
số 1

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

Nội dung

CĐR
môn
học

(2)
(3)
Chương 1. Tổng quan về CLO1
đầu tư và pháp luật về đầu CLO2
tư
1.1 Khái quát về đầu tư và
pháp luật về đầu tư
1.1.1 Khái niệm đầu tư,
hoạt động đầu tư, nhà đầu

Hoạt động dạy và học

(4)
Giảng viên:
+ Giảng lý thuyết, trình bày và
phân tích khái quát về đầu tư và
những khái niệm cơ bản về đầu
tư.
+ Giảng lý thuyết về chủ thể,
nguồn luật của luật đầu tư

Bài đánh
giá
(5)
Quá trình

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)
Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản

Tuần/
buổi
học

Nội dung

CĐR
môn
học

(1)

(2)

(3)

Buổi
số 2

Buổi
số 3

tư
1.1.2 Phân loại đầu tư
1.1.3 Vai trò của đầu tư
1.1.4 Pháp luật về đầu tư
1.2. Đối tượng, phương
pháp điều chỉnh và nguồn
luật áp dụng của pháp luật
về đầu tư
1.2.1 Đối tượng điều chỉnh
1.2.2 Phương pháp điều
chỉnh
1.2.3 Nguồn luật áp dụng
1.3 Thủ tục giải quyết tranh
chấp trong đầu tư
Chương 2: Các biện pháp CLO1
bảo đảm đầu tư và ưu đãi, CLO2
hỗ trợ đầu tư
CLO3
2.1.
Bảo đảm đầu tư
2.1.1 Sự cần thiết phải ban
hành các biện pháp
bảo đảm đầu tư
2.1.2 Các biện pháp bảo
đảm đầu tư
2.2.
Ưu đãi đầu tư
2.2.1 Đối tượng ưu đãi
đầu tư
2.3.1 Lĩnh vực, địa bàn ưu
đãi đầu tư
2.3 Hỗ trợ đầu tư

Chương 3. Các hoạt động CLO1
đầu tư kinh doanh
CLO2
3.1 Khái quát về các hình CLO3
thức đầu tư
3.2 Các hình thức đầu tư
3.2.1 Đầu tư vào tổ chức

Hoạt động dạy và học

(4)
+ Ra bài tập thực hành nhóm.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết và trả lời các câu hỏi của
giảng viên đặt ra
+ Học ở nhà: 9 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về đầu tư và
pháp luật đầu tư, các văn bản
pháp luật có liên quan và đặt câu
hỏi, các tình huống thực tế.
+Trên hệ thống LMS bao gồm
tài liệu văn bản pháp luật và tài
liệu hướng dẫn môn học.

Bài đánh
giá
(5)

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)
hướng
dẫn thi
hành

Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày và
phân tích khái quát về chính sách
bảo đảm đầu tư đầu tư
+ Giảng lý thuyết về chính sách
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
+ Bài tập thực hành nhóm về
chính sách đầu tư
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và trình
bày
+ Học ở nhà: 9 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về bảo đảm
đầu tư, ưu đãi đầu tư và hỗ trợ
đầu tư, các văn bản pháp luật có
liên quan và đặt câu hỏi, các tình
huống thực tế.

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày và
phân tích các đặc điểm của các
hình thức đầu tư kinh doanh
+ Giảng lý thuyết về chính sách
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018)
Và các

Tuần/
buổi
học

Nội dung

CĐR
môn
học

(1)

(2)

(3)

kinh tế
3.2.2 Đầu tư theo hình thức
góp vốn, mua cổ phần, phần
vốn góp vào tổ chức kinh tế
321.3. Đầu tư theo hình
thức hợp đồng BCC, PPP

Buổi
số 4

Buổi
số 5

Chương 4. Thủ tục đăng
CLO1
ký đầu tư, quyết định chủ CLO2
trương đầu tư và triển
CLO3
khai dự án đầu tư
4.1. Thủ tục và thẩm quyền
quyết định chủ trương
đầu tư
4.2. Thủ tục đăng ký đầu tư
4.3. Triển khai dự án đầu tư

Chương 5. Hoạt động đầu CLO1
tư ra nước ngoài
CLO3
5.1 Tổng quan về hoạt động CLO4
đầu tư ra nước ngoài
5.2 Khái quát, thủ tục quyết
định chủ trương đầu tư ra
nước ngoài
5.3. Thủ tục cấp, điều chỉnh
và chấm dứt hiệu lực cuả

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(4)
(5)
+ Ra bài tập về các hoạt động
đầu tư kinh doanh
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, thực hành soạn thảo hợp
đồng BCC và PPP
+ Học ở nhà: 9 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về các hoạt
động đầu tư kinh doanh và các
văn bản pháp luật có liên quan
và đặt câu hỏi, các tình huống
thực tế.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày về
các thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm
quyền quyết định chủ trương đầu
tư, đăng ký đầu tư...
+ Ra bài tập về đăng ký đầu tư
và triển khai dự án đầu tư
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, thực hành xây dựng bộ
hồ sơ đăng ký đầu tư theo nhóm
+ Học ở nhà: 9 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về thủ tục
đăng ký đầu tư, quyết định chủ
trương đầu tư và triển khai dự án
đầu tư, các văn bản pháp luật có
liên quan và đặt câu hỏi, các tình
huống thực tế.
Giảng viên:
Giữa kỳ
+ Giảng lý thuyết các nội dung
về đầu tư ra nước ngoài
+ Ra bài tập về trình tự thủ tục
đầu tư ra nước ngoài
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và
thuyết trình

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)
văn bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi

Tuần/
buổi
học
(1)

Nội dung

(2)
giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư và triển khai đầu tư
ra nước ngoài

CĐR
môn
học
(3)

Chương 6. Pháp luật về
CLO2
đầu tư công và đầu tư vốn CLO3
nhà nước vào doanh
CLO4
nghiệp
6.1. Khái quát về pháp
luật đầu tư công

Buổi
số 6

Buổi
số 7

Chương 6. Pháp luật về
CLO2
đầu tư công và đầu tư vốn CLO3
nhà nước vào doanh
CLO4
nghiệp
6.2. Khái quát về pháp
luật đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp
Giải đáp các nội dung liên
quan đến pháp luật về đầu
tư

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(4)
(5)
+ Học ở nhà: 9 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về hoạt động
đầu tư ra nước ngoài, các văn
bản pháp luật có liên quan và đặt
câu hỏi, các tình huống thực tế.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết
+ Ra bài tập về đầu tư công và
đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp;
+Giải đáp các nội dung liên quan
đến pháp luật về đầu tư.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và
thuyết trình
+ Học ở nhà: 9 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về đầu tư
công, các văn bản pháp luật có
liên quan và đặt câu hỏi, các tình
huống thực tế.
+Trên hệ thống LMS: làm bài
tập tổng hợp liên quan đến toàn
bộ chương trình.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết
+ Ra bài tập về đầu tư công và
đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp;
+Giải đáp các nội dung liên quan
đến pháp luật về đầu tư.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và
thuyết trình
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về đầu tư vốn
nhà nước vào doanh nghiệp, các
văn bản pháp luật có liên quan

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)
hành

Luật Đầu
tư công
2019

Tuần/
buổi
học

Nội dung

CĐR
môn
học

(1)

(2)

(3)

Hoạt động dạy và học

(4)
và đặt câu hỏi, các tình huống
thực tế.
+Trên hệ thống LMS: làm bài
tập tổng hợp liên quan đến toàn
bộ chương trình.

Bài đánh
giá
(5)

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)

7.2.
Tuần/
buổi
học
(1)

Buổi
số 1

Buổi
số 2

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

Nội dung

(2)
Chương 1. Tổng quan về
đầu tư và pháp luật về đầu
tư
1.2 Khái quát về đầu tư và
pháp luật về đầu tư
1.1.1 Khái niệm đầu tư,
hoạt động đầu tư, nhà đầu
tư
1.1.2 Phân loại đầu tư
1.1.3 Vai trò của đầu tư
1.1.4 Pháp luật về đầu tư
1.2. Đối tượng, phương
pháp điều chỉnh và nguồn
luật áp dụng của pháp luật
về đầu tư
1.2.1 Đối tượng điều chỉnh
1.2.2 Phương pháp điều
chỉnh
1.2.3 Nguồn luật áp dụng
1.3 Thủ tục giải quyết tranh
chấp trong đầu tư
Chương 2: Các biện pháp
bảo đảm đầu tư và ưu đãi,
hỗ trợ đầu tư
2.1. Bảo đảm đầu tư
2.1.3 Sự cần thiết phải ban
hành các biện pháp
bảo đảm đầu tư
2.1.4 Các biện pháp bảo
đảm đầu tư
2.2. Ưu đãi đầu tư
2.2.1. Đối tượng ưu đãi
đầu tư
2.2.2. Lĩnh vực, địa bàn ưu
đãi đầu tư
2.3 Hỗ trợ đầu tư

CĐR
môn
học
(3)
CLO1
CLO2

CLO1
CLO2
CLO3

Hoạt động dạy và học

(4)
Giảng viên:
+ Giảng lý thuyết, trình bày và
phân tích khái quát về đầu tư và
những khái niệm cơ bản về đầu
tư.
+ Giảng lý thuyết về chủ thể,
nguồn luật của luật đầu tư
+ Ra bài tập thực hành nhóm.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết và trả lời các câu hỏi của
giảng viên đặt ra
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về đầu tư và
pháp luật đầu tư, các văn bản
pháp luật có liên quan và đặt câu
hỏi, các tình huống thực tế.
+Trên hệ thống LMS bao gồm
tài liệu văn bản pháp luật và tài
liệu hướng dẫn môn học.

Bài đánh
giá
(5)
Quá trình

Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày và
phân tích khái quát về chính sách
bảo đảm đầu tư đầu tư
+ Giảng lý thuyết về chính sách
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
+ Bài tập thực hành nhóm về
chính sách đầu tư
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và trình
bày
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về bảo đảm
đầu tư, ưu đãi đầu tư và hỗ trợ
đầu tư, các văn bản pháp luật có
liên quan và đặt câu hỏi, các tình

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)
Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Tuần/
buổi
học
(1)

Nội dung

CĐR
môn
học

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(2)

(3)

(4)

(5)

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)

huống thực tế.

Buổi
số 3

Chương 2: Các biện pháp CLO1
bảo đảm đầu tư và ưu đãi, CLO2
hỗ trợ đầu tư
CLO3
2.2 Ưu đãi đầu tư
2.2.1 Đối tượng ưu đãi
đầu tư
2.2.2 Lĩnh vực, địa
bàn ưu đãi đầu tư
2.3 Hỗ trợ đầu tư

Chương 3. Các hoạt động CLO1
đầu tư kinh doanh
CLO2
3.1 Khái quát về các hình CLO3
thức đầu tư
3.2 Các hình thức đầu tư
3.2.1 Đầu tư vào tổ chức
kinh tế
Buổi
số 4

Buổi
số 5

Chương 3. Các hoạt động CLO1
đầu tư kinh doanh
CLO2

Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày và
phân tích khái quát về chính sách
bảo đảm đầu tư đầu tư
+ Giảng lý thuyết về chính sách
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
+ Bài tập thực hành nhóm về
chính sách đầu tư
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và trình
bày
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về ưu đãi đầu
tư và hỗ trợ đầu tư, các văn bản
pháp luật có liên quan và đặt câu
hỏi, các tình huống thực tế.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày và
phân tích các đặc điểm của các
hình thức đầu tư kinh doanh
+ Giảng lý thuyết về chính sách
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
+ Ra bài tập về các hoạt động
đầu tư kinh doanh
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, thực hành soạn thảo hợp
đồng BCC và PPP
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về các hoạt
động đầu tư kinh doanh và các
văn bản pháp luật có liên quan
và đặt câu hỏi, các tình huống
thực tế.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày và

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018)
Và các
văn bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn

Tuần/
buổi
học
(1)

Nội dung

CĐR
môn
học

(2)
(3)
3.2.2 Đầu tư theo hình thức CLO3
góp vốn, mua cổ phần, phần
vốn góp vào tổ chức kinh tế
3.2.3. Đầu tư theo hình thức
hợp đồng BCC, PPP

Chương 4. Thủ tục đăng
CLO1
ký đầu tư, quyết định chủ CLO2
trương đầu tư và triển
CLO3
khai dự án đầu tư
4.1 Thủ tục và thẩm quyền
quyết định chủ trương
đầu tư
Buổi
số 6

Buổi
số 7

Chương 4. Thủ tục đăng
CLO1
ký đầu tư, quyết định chủ CLO2
trương đầu tư và triển
CLO3
khai dự án đầu tư
4.2 Thủ tục và thẩm quyền

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(4)
(5)
phân tích các đặc điểm của các
hình thức đầu tư kinh doanh
+ Giảng lý thuyết về chính sách
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
+ Ra bài tập về các hoạt động
đầu tư kinh doanh
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, thực hành soạn thảo hợp
đồng BCC và PPP
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về các hoạt
động đầu tư kinh doanh và các
văn bản pháp luật có liên quan
và đặt câu hỏi, các tình huống
thực tế.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày về
các thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm
quyền quyết định chủ trương đầu
tư, đăng ký đầu tư...
+ Ra bài tập về đăng ký đầu tư
và triển khai dự án đầu tư
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, thực hành xây dựng bộ
hồ sơ đăng ký đầu tư theo nhóm
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về thủ tục
đăng ký đầu tư, quyết định chủ
trương đầu tư và triển khai dự án
đầu tư, các văn bản pháp luật có
liên quan và đặt câu hỏi, các tình
huống thực tế.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết, trình bày về
các thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm
quyền quyết định chủ trương đầu
tư, đăng ký đầu tư...

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)
bản hợp
nhất
2018)
Và các
văn bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và

Tuần/
buổi
học
(1)

Buổi
số 8

Buổi
số 9

Nội dung

(2)
quyết định chủ trương
đầu tư
4.3 Thủ tục đăng ký đầu tư
4.4 Triển khai dự án đầu tư

CĐR
môn
học
(3)

Chương 5. Hoạt động đầu CLO1
tư ra nước ngoài
CLO3
5.1 Tổng quan về hoạt động CLO4
đầu tư ra nước ngoài
5.2 Khái quát, thủ tục quyết
định chủ trương đầu tư ra
nước ngoài
5.3. Thủ tục cấp, điều chỉnh
và chấm dứt hiệu lực cuả
giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư và triển khai đầu tư
ra nước ngoài

Chương 6. Pháp luật về
CLO2
đầu tư công và đầu tư vốn CLO3
nhà nước vào doanh
CLO4
nghiệp
6.3. Khái quát về pháp
luật đầu tư công

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(4)
(5)
+ Ra bài tập về đăng ký đầu tư
và triển khai dự án đầu tư
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, thực hành xây dựng bộ
hồ sơ đăng ký đầu tư theo nhóm
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về thủ tục
đăng ký đầu tư, quyết định chủ
trương đầu tư và triển khai dự án
đầu tư, các văn bản pháp luật có
liên quan và đặt câu hỏi, các tình
huống thực tế.
Giảng viên:
Giữa kỳ
+ Giảng lý thuyết các nội dung
về đầu tư ra nước ngoài
+ Ra bài tập về trình tự thủ tục
đầu tư ra nước ngoài
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và
thuyết trình
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về hoạt động
đầu tư ra nước ngoài, các văn
bản pháp luật có liên quan và đặt
câu hỏi, các tình huống thực tế.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết
+ Ra bài tập về đầu tư công và
đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp;
+Giải đáp các nội dung liên quan
đến pháp luật về đầu tư.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và
thuyết trình
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Luật đầu
tư (văn
bản hợp
nhất
2018) và
các văn
bản
hướng
dẫn thi
hành

Tuần/
buổi
học

Nội dung

CĐR
môn
học

(1)

(2)

(3)

Buổi
số 10

Chương 6. Pháp luật về
CLO2
đầu tư công và đầu tư vốn CLO3
nhà nước vào doanh
CLO4
nghiệp
6.4. Khái quát về pháp
luật đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp
Giải đáp các nội dung liên
quan đến pháp luật về đầu
tư

8.

Hoạt động dạy và học

Bài đánh
giá

(4)
(5)
nghiên cứu tài liệu về đầu tư
công, các văn bản pháp luật có
liên quan và đặt câu hỏi, các tình
huống thực tế.
+Trên hệ thống LMS: làm bài
tập tổng hợp liên quan đến toàn
bộ chương trình.
Giảng viên:
Quá trình
+ Giảng lý thuyết
+ Ra bài tập về đầu tư công và
đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp;
+Giải đáp các nội dung liên quan
đến pháp luật về đầu tư.
Sinh viên:
+ Học ở lớp: Nghe giảng lý
thuyết, làm bài tập nhóm và
thuyết trình
+ Học ở nhà: 6 tiết tự học, SV
nghiên cứu tài liệu về đầu tư vốn
nhà nước vào doanh nghiệp, các
văn bản pháp luật có liên quan
và đặt câu hỏi, các tình huống
thực tế.
+Trên hệ thống LMS: làm bài
tập tổng hợp liên quan đến toàn
bộ chương trình.

Tài liệu
chính và
tài liệu
tham
khảo
(6)

Luật Đầu
tư công
2019

Quy định của môn học

8.1 Quy định về đánh giá chuyên cần, quá trình:
- Trọng số 10% điểm chuyên cần được tính khi sinh viên thực hiện các nội dung sau:
tham dự học chuyên cần, thái độ, tham gia các hoạt động như phát biểu, phản biện,
góp ý, tranh luận, thảo luận trong quá trình học tập.
- Trọng số 10% điểm quá trình được tính khi sinh viên thực hiện bài tập nhận định tại
lớp, trên hệ thống LMS theo đúng thời hạn, yêu cầu quy định. Nội dung: nhận định,
diễn giải, phân tích, giải quyết vấn đề/tình huống theo nội dung một trong các
chương.
- Tiêu chí đánh giá theo phần rubrics môn học.

8.2 Đánh giá kết quả cuối kỳ:
- Thi kết thúc học phần theo hình thức: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận
- Nội dung: toàn bộ kiến thức của môn học.
8.3 Nội quy lớp học:
- Sinh viên đến lớp đúng giờ theo quy định;
- Yêu cầu trong giờ học tại lớp: không được nói chuyện và làm việc riêng, không ngủ, không
sử dụng điện thoại cá nhân và các thiết bị điện tử trừ khi giảng viên cho phép việc tra cứu
tư liệu, thông tin để phục vụ cho học tập, nghiên cứu;
- Thực hiện việc tải đầy đủ các bài học, bài tập, tài liệu, tình huống trên hệ thống quản lý học
tập LMS;
- Trước khi đến lớp, yêu cầu sinh viên tự xem, đọc, nghiên cứu các bài, tài liệu tại nhà theo
sự hướng dẫn giảng viên nhằm trao đổi, phản biện, góp ý, hợp tác, thảo luận các nội dung
được xem trước trong làm việc nhóm, cá nhân, tại lớp;
- Tinh thần, thái độ tôn trọng, nghiêm túc, trách nhiệm, tính kỷ luật, cầu thị trong học tập,
làm việc với giảng viên và các bạn trong ngoài lớp;
- Kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân khi tranh luận, phản biện, bác bỏ, chia sẻ, góp ý, thảo luận,
trao đổi các vấn đề tại lớp, trong nhóm. Tránh ngụy biện, xúc phạm, gây hấn, chỉ trích đối
phương.
- Không được tính điểm quá trình, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ khi sinh viên: không nộp các
bài tập, báo cáo cho giảng viên theo đúng thời hạn quy định, không tham dự thuyết trình
cùng nhóm, không dự thi cuối kỳ, không tham dự buổi báo cáo chuyên đề (nếu có), và
không tham gia các hoạt động trực tuyến gồm: diễn đàn, video, clip, bài tập, báo cáo, ...
(nếu có) theo yêu cầu trên hệ thống quản lý học tập LMS.
- Khuyến khích tinh thần về việc ham học hỏi, tư duy logic, tư duy sáng tạo, tư duy phản
biện, ứng xử đối đáp văn minh, năng động, hợp tác, chia sẻ, cầu tiến, nghiêm túc, khách
quan, động viên, khích lệ, trao đổi trong học tập, làm việc đối với mọi vấn đề, tình huống
theo mỗi hoàn cảnh khác nhau.
- Lớp trưởng hoặc nhóm trưởng giúp giảng viên ghi nhận lại tên sinh viên tích cực phát biểu
xây dựng bài giảng trên lớp, tham gia seminar, tham gia làm việc nhóm để khuyến khích
cộng thêm 10% vào điểm đánh giá cuối cùng. Sinh viên không tham gia phát biểu sẽ
không được cộng điểm này.
TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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