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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: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng – Mã môn học: BLAW3311 

2. Tên môn học tiếng Anh: Contract Drafting Skills 

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. Lâm Tố Trang  

c. Địa chỉ email liên hệ:  trang.lamt@ou.edu.vn 

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

II. Thông tin về môn học 

1. Mô tả môn học  

Môn học Kỹ năng soạn thảo hợp đồng giới thiệu khái niệm hợp đồng, các hình thức của 

hợp đồng, các loại hợp đồng dân sự, thương mại phổ biến phát sinh trong thực tiễn. Tùy 

thuộc vào từng loại hợp đồng khác nhau, người học sẽ được giới thiệu cách đặt tên cho mỗi 

hợp đồng, nhận diện được quyền và nghĩa vụ của các bên trong một hợp đồng cụ thể, các 

điều khoản cơ bản cần có của hợp đồng đó, cách thức trình bày các điều khoản đó và một số 

kỹ năng khi soạn thảo một hợp đồng cụ thể nào đó.  
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Kỹ năng soạn thảo hợp đồng gồm các nội dung cơ bản sau: 

(i) Pháp luật về hợp đồng; 

(ii) Một số kỹ năng khi soạn thảo hợp đồng; 

(iii) Một số bài tập thực hành về soạn thảo hợp đồng. 

2. Môn học điều kiện: 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết  

2. Môn học trước  

 Luật dân sự 2 BLAW1321 

 Pháp luật về hoạt động thương mại BLAW1326 

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 

Áp dụng kiến thức pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực 

dân sự để soạn thảo các điều khoản cơ bản trong hợp đồng 

dân sự 

PLO3.5 

CO2 

Áp dụng kiến thức pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực 

kinh doanh, thương mại để soạn thảo các điều khoản cơ 

bản trong hợp đồng thương mại 

PLO4.2 

CO3 

Áp dụng kiến thức pháp luật về tố tụng dân sự và trọng tài 

thương mại để soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp 

trong hợp đồng  

POL4.3 

CO4 

Áp dụng kiến thức pháp luật về một số hợp đồng thông dụng 

để soạn thảo được một số hợp đồng dân sự và thương mại cụ 

thể  

PLO9.1 
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Mục tiêu 

môn học 
Mô tả  

CĐR CTĐT phân 

bổ cho môn học 

CO5 Tôn trọng và chấp hành pháp luật về hợp đồng  PLO15.3 

4.  

5. Học liệu  

a. Tài liệu tham khảo bắt buộc 

 Giáo trình 

1. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật dân sự, Tập 2, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh, 2019. 

2. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Tập bài giảng Kỹ năng đàm phán 

và soạn thảo hợp đồng, Lưu hành nội bộ, 2017. 

 Văn bản pháp luật 

1. Bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

3. Luật thương mại năm 2005. 

4. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 . 

b. Tài liệu tham khảo lựa chọn 

 Giáo trình 

1. Trường Đại học Luật TP. HCM (2016), Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng 

hóa và dịch vụ, NXB. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam. 

2. Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải, Pháp luật Việt Nam về Trọng tài thương mại, NXB 

Sự Thật, 2011. 

3.  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu học tập Luật Tố tụng dân 

sự Việt Nam, 2017. 

 Văn bản pháp luật 

1. Luật đất đai năm 2013. 
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2. Luật nhà ở năm 2014. 

3. Luật xây dựng năm 2014. 

4. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. 

5. Các văn bản pháp luật liên quan khác. 

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 học tập, 

tham gia phát biểu, phản 

biện tại lớp 

Thường xuyên 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

15% 

Bài tập tự luận tại lớp  Quá trình 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

5% 

A2. Đánh giá giữa kỳ 

Bài tập nhóm  Giữa kỳ 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

15% 

Bài tập cá nhân  Giữa kỳ 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

5% 

A3. Đánh giá cuối kỳ  Bài kiểm tra tự luận cuối kỳ Cuối kỳ CLO4 60% 

Tổng cộng   100% 

 

Ghi chú: 

a. Đánh giá giữa kỳ 

• Đối với bài tập nhóm, GV cho mỗi nhóm SV soạn thảo một hợp đồng cụ thể, sau 

đó, nhóm này đánh giá các điều khoản trong hợp đồng đã soạn của nhóm kia.  

• Đối với bài tập cá nhân, GV cho mỗi SV làm bài tập dưới hai hình thức sau:  
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- SV làm bài thu hoạch chuyên đề (nếu GV tổ chức sinh hoạt chuyên đề), và 

- SV làm bài kiểm tra tự luận trên hệ thống LMS của Trường. 

b. Đánh giá cuối kỳ 

- SV làm bài kiểm tra cuối kỳ dưới hình thức thi tự luận. 

- Thời gian làm bài thi tự luận là 90 phút. 

- SV được mang tất cả tài liệu giấy vào phòng thi. 

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 tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

Tuần 1 

/buổi thứ 1 

BÀI 1. PHÁP LUẬT VỀ 

HỢP ĐỒNG 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng 

1. Khái niệm và phân loại 

hợp đồng 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

+ Đọc trước tài 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

19 đến trang 

34, từ trang 91 

đến trang 139);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(từ Điều 116 

đến Điều 133, 

từ Điều 385 

đến Điều 408). 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

+ SV soạn thảo 

điều khoản giải 

quyết tranh 

chấp hợp đồng 

theo hướng dẫn 

của GV trên hệ 

thống LMS của 

Trường (1 tiết). 

Tuần 2 

/buổi thứ 2 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng (tiếp theo) 

2. Hiệu lực hợp đồng và hợp 

đồng vô hiệu  

3. Giao kết hợp đồng 

CLO1 

CLO2 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

34 đến trang 

91; trang 39; 

từ trang 103 

đến trang 139);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 385 đến 

Điều 420). 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

+ Đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

Tuần 3 

/buổi thứ 3 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng (tiếp theo) 

4. Thực hiện hợp đồng   

5. Sửa đổi, chấm dứt hợp 

đồng 

6. Giải quyết tranh chấp về 

hợp đồng  

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

o Đọc trước 

tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

396 đến trang 

411);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 421 đến 

Điều 429); 

+ Bộ luật tố 

tụng dân sự 

năm 2015; 

+ Luật Trọng 

tài thương mại 

năm 2010. 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

và tài liệu 

tham khảo lựa 

chọn. 

o SV soạn 

thảo điều 

khoản giải 

quyết phạt vi 

phạm, bồi 

thường thiệt 

hại, sửa đổi 

hợp đồng, đơn 

phương chấm 

dứt thực hiện 

hợp đồng, hủy 

bỏ hợp đồng 

trên hệ thống 

LMS của 

Trường (5 

tiết). 

Tuần 4 

/buổi thứ 4 

Mục 2. Pháp luật về một số 

hợp đồng cụ thể 

1. Hợp đồng chuyển quyền sở 

hữu tài sản 

1.1. Hợp đồng mua bán tài 

sản và hợp đồng mua bán 

hàng hóa 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

+ Dạy theo tình 

Quá 

trình 

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 430 đến 

Điều 453); 

+ Luật thương 

mại năm 2005 

(từ Điều 24 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

1.2. Hợp đồng vay tiền 

1.3. Các hợp đồng chuyển 

quyền sở hữu tài sản khác 

huống 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

đến Điều 62); 

+ Luật đất đai 

năm 2013; 

+ Luật nhà ở 

năm 2014; 

+ Luật kinh 

doanh bất 

động sản năm 

2014. 

Tuần 5 

/buổi thứ 5 

Mục 2. Pháp luật về một số 

hợp đồng cụ thể (tiếp theo) 

1. Hợp đồng chuyển quyền sở 

hữu tài sản (tiếp theo) 

2. Hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng tài sản 

2.1. Hợp đồng thuê tài sản 

2.2. Hợp đồng mượn tài 

sản 

2.3. Các hợp đồng chuyển 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

187 đến trang 

204;  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 134 đến 

Điều 143). 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

quyền sử dụng tài sản khác giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

Tuần 6 

/buổi thứ 6 

Mục 2. Pháp luật về một số 

hợp đồng cụ thể (tiếp theo) 

3. Hợp đồng có đối tượng là 

công việc phải thực hiện  

3.1. Hợp đồng dịch vụ 

3.2. Hợp đồng vận chuyển 

3.3. Hợp đồng gia công 

3.4. Hợp đồng gửi giữ tài 

sản 

3.5. Hợp đồng ủy quyền 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

205 đến trang 

219);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(từ Điều 472 

đến Điều 503); 

+ Luật đất đai 

năm 2013; 

+ Luật nhà ở 

năm 2014; 

+ Luật kinh 

doanh bất 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

động sản năm 

2014. 

Tuần 7 

/buổi thứ 7 

BÀI 2. MỘT SỐ KỸ NĂNG 

KHI SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG 

1. Khái niệm soạn thảo hợp 

đồng 

2. Các nguyên tắc cơ bản khi 

soạn thảo hợp đồng 

3. Các bước soạn thảo hợp 

đồng 

4. Các phương pháp soạn 

thảo hợp đồng và lựa chọn 

phương pháp phù hợp 

5. Kỹ năng soạn thảo các điều 

khoản của một hợp đồng 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

+ Sửa bài tập 

SV đã làm trên 

hệ thống LMS 

của Trường. 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

o Bài tập theo 

Giữa kỳ + Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(từ Điều 513 

đến Điều 569); 

+ Luật thương 

mại năm 2005 

(từ Điều 74 

đến Điều 87). 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

nhóm nhằm 

giải quyết câu 

hỏi/chủ đề của 

giảng viên. 

o SV tự đánh 

giá một số 

điều khoản về 

giải quyết 

tranh chấp, 

phạt vi phạm... 

trong hợp 

đồng mà SV 

đã soạn trên hệ 

thống LMS 

của Trường 

(1,5 tiết). 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

Tuần 8 

/buổi thứ 8 

BÀI 3. MỘT SỐ BÀI TẬP 

VỀ SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG 

1. Soạn thảo một số hợp đồng 

CLO4 Giảng viên: 

+ Đánh giá rút 

kinh nghiệm về 

các điều khoản 

Quá 

trình 

+ Tập bài 

giảng Kỹ năng 

đàm phán và 

soạn thảo hợp 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

chuyển quyền sở hữu tài 

sản 

2. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng tài 

sản 

3. Soạn thảo một số hợp đồng 

có đối tượng là công việc 

phải thực hiện 

giải quyết tranh 

chấp, phạt vi 

phạm... trong 

hợp đồng mà 

SV đã soạn 

trên hệ thống 

LMS của 

Trường. 

+ Lựa chọn các 

hợp đồng dân 

sự, thương mại 

thông dụng cho 

mỗi nhóm soạn 

thảo (mỗi 

nhóm soạn 

thảo một hợp 

đồng). 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

o SV tiếp tục 

tự đánh giá 

một số điều 

khoản về giải 

quyết tranh 

chấp, phạt vi 

phạm... trong 

đồng (từ trang 

16 đến trang 

22).  
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

hợp đồng mà 

SV đã soạn 

trên hệ thống 

LMS của 

Trường (2,5 

tiết). 

o Mỗi nhóm 

soạn thảo một 

hợp đồng dân 

sự hoặc 

thương mại 

thông dụng (2 

tiết). 

Tuần 9 

/buổi thứ 9 

BÀI 3. MỘT SỐ BÀI TẬP 

VỀ SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG (tiếp theo) 

1. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sở hữu tài 

sản 

2. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng tài 

sản 

3. Soạn thảo một số hợp đồng 

có đối tượng là công việc 

phải thực hiện 

 

CLO4 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Sửa bài tập 

soạn thảo hợp 

đồng cho SV. 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

Nhóm này 

đánh giá các 

điều khoản 

trong hợp đồng 

đã soạn thảo 

của nhóm kia 

(4,5 tiết).   

Quá 

trình 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

 

 

Tuần 10 

/buổi thứ 

10 

BÀI 3. MỘT SỐ BÀI TẬP 

VỀ SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG (tiếp theo) 

1. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sở hữu tài 

sản 

2. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng tài 

sản 

3. Soạn thảo một số hợp đồng 

có đối tượng là công việc 

phải thực hiện 

 

 

 

CLO4 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Sửa bài tập 

soạn thảo hợp 

đồng cho SV. 

+ Đánh giá rút 

kinh nghiệm về 

các hợp đồng 

dân sự, thương 

mại thông dụng 

SV đã soạn 

thảo. 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

Nhóm này tiếp 

tục đánh giá 

các điều khoản 

trong hợp đồng 

đã soạn thảo 

của nhóm kia 

(4,5 tiết).   

Giữa kỳ  

Tuần 11 

/buổi thứ 

11 đến khi 

thi 

Sinh viên làm bài tập trên hệ 

thống LMS của Trường 

CLO4 

CLO5 

Sinh viên: 

+ Làm bài tập 

trên hệ thống 

LMS của 

Giữa kỳ  
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

 Trường về soạn 

thảo ba hợp 

đồng dân sự và 

thương mại cụ 

thể (bao gồm: 

một hợp đồng 

dân sự và hai 

hợp đồng 

thương mại 

hoặc ngược lại, 

hai hợp đồng 

dân sự và một 

hợp đồng 

thương mại) về 

chuyển quyền 

sở hữu tài sản, 

chuyển quyền 

sử dụng tài sản 

và có đối tượng 

là công việc 

phải thực hiện 

(9 tiết). 

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



17 

Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

Tuần 1 

/buổi thứ 1 

BÀI 1. PHÁP LUẬT VỀ 

HỢP ĐỒNG 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng 

1. Khái niệm và phân loại 

hợp đồng 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

+ Đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

+ SV soạn thảo 

điều khoản giải 

quyết tranh 

chấp hợp đồng 

theo hướng dẫn 

của GV trên hệ 

thống LMS của 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

19 đến trang 

34, từ trang 91 

đến trang 139);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(từ Điều 116 

đến Điều 133, 

từ Điều 385 

đến Điều 408). 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

Trường (1 tiết). 

Tuần 2 

/buổi thứ 2 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng (tiếp theo) 

2. Hiệu lực hợp đồng và hợp 

đồng vô hiệu  

CLO1 

CLO2 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

+ Đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

34 đến trang 

91; trang 39; 

từ trang 103 

đến trang 139);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 385 đến 

Điều 420). 

Tuần 3 

/buổi thứ 3 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng (tiếp theo) 

3. Giao kết hợp đồng 

CLO1 

CLO2 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

34 đến trang 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

+ Đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

91; trang 39; 

từ trang 103 

đến trang 139);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 385 đến 

Điều 420). 

Tuần 4 

/buổi thứ 4 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng (tiếp theo) 

4. Thực hiện hợp đồng   

5. Sửa đổi, chấm dứt hợp 

đồng 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

396 đến trang 

411);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 421 đến 

Điều 429); 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

o Đọc trước 

tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo lựa 

chọn. 

o SV soạn 

thảo điều 

khoản giải 

quyết phạt vi 

phạm, bồi 

thường thiệt 

hại, sửa đổi 

hợp đồng, đơn 

phương chấm 

dứt thực hiện 

hợp đồng, hủy 

bỏ hợp đồng 

trên hệ thống 

+ Bộ luật tố 

tụng dân sự 

năm 2015; 

+ Luật Trọng 

tài thương mại 

năm 2010. 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

LMS của 

Trường (5 

tiết). 

Tuần 5 

/buổi thứ 5 

Mục 1. Quy định chung về 

hợp đồng (tiếp theo) 

6. Giải quyết tranh chấp về 

hợp đồng  

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà:  

o Đọc trước 

tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo lựa 

chọn. 

o SV soạn 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

396 đến trang 

411);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 421 đến 

Điều 429); 

+ Bộ luật tố 

tụng dân sự 

năm 2015; 

+ Luật Trọng 

tài thương mại 

năm 2010. 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

thảo điều 

khoản giải 

quyết phạt vi 

phạm, bồi 

thường thiệt 

hại, sửa đổi 

hợp đồng, đơn 

phương chấm 

dứt thực hiện 

hợp đồng, hủy 

bỏ hợp đồng 

trên hệ thống 

LMS của 

Trường (5 

tiết). 

Tuần 6 

/buổi thứ 6 

Mục 2. Pháp luật về một số 

hợp đồng cụ thể 

1. Hợp đồng chuyển quyền sở 

hữu tài sản 

1.1. Hợp đồng mua bán tài 

sản và hợp đồng mua bán 

hàng hóa 

 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

+ Dạy theo tình 

huống 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

Quá 

trình 

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 430 đến 

Điều 453); 

+ Luật thương 

mại năm 2005 

(từ Điều 24 

đến Điều 62); 

+ Luật đất đai 

năm 2013; 

+ Luật nhà ở 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

năm 2014; 

+ Luật kinh 

doanh bất 

động sản năm 

2014. 

Tuần 7 

/buổi thứ 7 

Mục 2. Pháp luật về một số 

hợp đồng cụ thể (tiếp theo) 

1. Hợp đồng chuyển quyền sở 

hữu tài sản 

1.2. Hợp đồng vay tiền 

1.3. Các hợp đồng chuyển 

quyền sở hữu tài sản khác 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

+ Dạy theo tình 

huống 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

Quá 

trình 

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 430 đến 

Điều 453); 

+ Luật thương 

mại năm 2005 

(từ Điều 24 

đến Điều 62); 

+ Luật đất đai 

năm 2013; 

+ Luật nhà ở 

năm 2014; 

+ Luật kinh 

doanh bất 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

động sản năm 

2014. 

Tuần 8 

/buổi thứ 8 

Mục 2. Pháp luật về một số 

hợp đồng cụ thể (tiếp theo) 

1. Hợp đồng chuyển quyền sở 

hữu tài sản (tiếp theo) 

2. Hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng tài sản 

2.1. Hợp đồng thuê tài sản 

 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

187 đến trang 

204;  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 134 đến 

Điều 143). 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

Tuần 9 

/buổi thứ 9 

Mục 2. Pháp luật về một số 

hợp đồng cụ thể (tiếp theo) 

2. Hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng tài sản (tiếp theo) 

2.2. Hợp đồng mượn tài 

sản 

2.3. Các hợp đồng chuyển 

quyền sử dụng tài sản khác 

CLO1 

CLO2 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

Quá 

trình 

+ Giáo trình 

Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

187 đến trang 

204;  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(Điều 134 đến 

Điều 143). 

Tuần 10 Mục 2. Pháp luật về một số CLO1 Giảng viên: Quá + Giáo trình 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

/buổi thứ 

10 

hợp đồng cụ thể (tiếp theo) 

3. Hợp đồng có đối tượng là 

công việc phải thực hiện  

3.6. Hợp đồng dịch vụ 

3.7. Hợp đồng vận chuyển 

3.8. Hợp đồng gia công 

3.9. Hợp đồng gửi giữ tài 

sản 

3.10. Hợp đồng ủy 

quyền 

CLO2 + Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

trình Luật dân sự, 

Tập 1 (từ trang 

205 đến trang 

219);  

+ Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(từ Điều 472 

đến Điều 503); 

+ Luật đất đai 

năm 2013; 

+ Luật nhà ở 

năm 2014; 

+ Luật kinh 

doanh bất 

động sản năm 

2014. 

Tuần 11 

/buổi thứ 

11 

BÀI 2. MỘT SỐ KỸ NĂNG 

KHI SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG 

6. Khái niệm soạn thảo hợp 

đồng 

7. Các nguyên tắc cơ bản khi 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

Giảng viên: 

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi 

miệng 

+ Giảng dạy-

Minh họa 

Giữa kỳ + Bộ luật dân 

sự năm 2015 

(từ Điều 513 

đến Điều 569); 

+ Luật thương 

mại năm 2005 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

soạn thảo hợp đồng 

8. Các bước soạn thảo hợp 

đồng 

9. Các phương pháp soạn 

thảo hợp đồng và lựa chọn 

phương pháp phù hợp 

10. Kỹ năng soạn thảo các 

điều khoản của một hợp 

đồng 

 

+ Sửa bài tập 

SV đã làm trên 

hệ thống LMS 

của Trường. 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp:  

o Tiếp thu và 

tương tác với 

giảng viên; 

o Đọc tài liệu; 

o Trả lời câu 

hỏi miệng của 

giảng viên. 

o Bài tập theo 

nhóm nhằm 

giải quyết câu 

hỏi/chủ đề của 

giảng viên. 

o SV tự đánh 

giá một số 

điều khoản về 

giải quyết 

tranh chấp, 

phạt vi phạm... 

trong hợp 

đồng mà SV 

(từ Điều 74 

đến Điều 87). 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

đã soạn trên hệ 

thống LMS 

của Trường 

(1,5 tiết). 

+ Học ở nhà: 

đọc trước tài 

liệu tham khảo 

bắt buộc và tài 

liệu tham khảo 

lựa chọn. 

Tuần 12 

/buổi thứ 

12 

BÀI 3. MỘT SỐ BÀI TẬP 

VỀ SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG 

4. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sở hữu tài 

sản 

5. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng tài 

sản 

6. Soạn thảo một số hợp đồng 

có đối tượng là công việc 

phải thực hiện 

CLO4 Giảng viên: 

+ Đánh giá rút 

kinh nghiệm về 

các điều khoản 

giải quyết tranh 

chấp, phạt vi 

phạm... trong 

hợp đồng mà 

SV đã soạn 

trên hệ thống 

LMS của 

Trường. 

+ Lựa chọn các 

hợp đồng dân 

sự, thương mại 

thông dụng cho 

Quá 

trình 

+ Tập bài 

giảng Kỹ năng 

đàm phán và 

soạn thảo hợp 

đồng (từ trang 

16 đến trang 

22).  
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

mỗi nhóm soạn 

thảo (mỗi 

nhóm soạn 

thảo một hợp 

đồng). 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

o SV tiếp tục 

tự đánh giá 

một số điều 

khoản về giải 

quyết tranh 

chấp, phạt vi 

phạm... trong 

hợp đồng mà 

SV đã soạn 

trên hệ thống 

LMS của 

Trường (2,5 

tiết). 

o Mỗi nhóm 

soạn thảo một 

hợp đồng dân 

sự hoặc 

thương mại 

thông dụng (2 
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

tiết). 

Tuần 13 

/buổi thứ 

13 

BÀI 3. MỘT SỐ BÀI TẬP 

VỀ SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG (tiếp theo) 

4. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sở hữu tài 

sản 

5. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng tài 

sản 

6. Soạn thảo một số hợp đồng 

có đối tượng là công việc 

phải thực hiện 

 

 

 

CLO4 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Sửa bài tập 

soạn thảo hợp 

đồng cho SV. 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

Nhóm này 

đánh giá các 

điều khoản 

trong hợp đồng 

đã soạn thảo 

của nhóm kia 

(4,5 tiết).   

Quá 

trình 

 

Tuần 14 

/buổi thứ 

14 

BÀI 3. MỘT SỐ BÀI TẬP 

VỀ SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG (tiếp theo) 

4. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sở hữu tài 

sản 

5. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng tài 

sản 

6. Soạn thảo một số hợp đồng 

CLO4 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Sửa bài tập 

soạn thảo hợp 

đồng cho SV. 

+ Đánh giá rút 

kinh nghiệm về 

các hợp đồng 

dân sự, thương 

mại thông dụng 

SV đã soạn 

Giữa kỳ  
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

có đối tượng là công việc 

phải thực hiện 

 

 

 

thảo. 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

Nhóm này tiếp 

tục đánh giá 

các điều khoản 

trong hợp đồng 

đã soạn thảo 

của nhóm kia 

(4,5 tiết).   

Tuần 15 

/buổi thứ 

15 

BÀI 3. MỘT SỐ BÀI TẬP 

VỀ SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG (tiếp theo) 

7. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sở hữu tài 

sản 

8. Soạn thảo một số hợp đồng 

chuyển quyền sử dụng tài 

sản 

9. Soạn thảo một số hợp đồng 

có đối tượng là công việc 

phải thực hiện 

 

 

 

CLO4 

CLO5 

Giảng viên: 

+ Sửa bài tập 

soạn thảo hợp 

đồng cho SV. 

+ Đánh giá rút 

kinh nghiệm về 

các hợp đồng 

dân sự, thương 

mại thông dụng 

SV đã soạn 

thảo. 

Sinh viên: 

+ Học ở lớp: 

Nhóm này tiếp 

tục đánh giá 

các điều khoản 

Giữa kỳ  
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

trong hợp đồng 

đã soạn thảo 

của nhóm kia 

(4,5 tiết).   

Tuần 16 

/buổi thứ 

16 đến khi 

thi 

 

Sinh viên làm bài tập trên hệ 

thống LMS của Trường 

CLO4 

CLO5 

Sinh viên: 

+ Làm bài tập 

trên hệ thống 

LMS của 

Trường về soạn 

thảo ba hợp 

đồng dân sự và 

thương mại cụ 

thể (bao gồm: 

một hợp đồng 

dân sự và hai 

hợp đồng 

thương mại 

hoặc ngược lại, 

hai hợp đồng 

dân sự và một 

hợp đồng 

thương mại) về 

chuyển quyền 

sở hữu tài sản, 

chuyển quyền 

sử dụng tài sản 

Giữa kỳ  
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Tuần/ 

buổi học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy 

và học 

Bài 

đánh 

giá  

Tài liệu tham 

khảo bắt buộc 

và tài liệu 

tham khảo 

lựa chọn 

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

và có đối tượng 

là công việc 

phải thực hiện 

(9 tiết). 

8. Quy định của môn học  

a. Quy định về đánh giá quá trình 

Quy định về chuyên cần và thái độ học tập 

Sinh viên đi học chuyên cần, có thái độ học tập tốt, tham gia các hoạt động như: 

phát biểu, phản biện, góp ý, tranh luận, thảo luận trong quá trình học tập..., được 

đánh giá 15% điểm số của môn học. 

- Điểm chuyên cần, có thái độ học tập tốt tối đa là 8,0 (tám). 

- Điểm tham gia các hoạt động như: phát biểu, phản biện, góp ý, tranh luận, thảo 

luận trong quá trình học tập... tối đa là 2,0 (hai). 

Quy định về bài tập tự luận tại lớp 

Bài tập tự luận tại lớp về soạn thảo một điều khoản trong hợp đồng trong khoảng 

thời gian từ 15 – 20 phút, được đánh giá 5% điểm số của môn học. 

b. Quy định về đánh giá giữa kỳ 

Quy định về bài tập nhóm 

Bài tập nhóm, được đánh giá 15% điểm số của môn học, được tiến hành cụ thể 

như sau: 

- GV cho mỗi nhóm SV soạn thảo một hợp đồng cụ thể, sau đó, nhóm này đánh 

giá các điều khoản trong hợp đồng đã soạn của nhóm kia.  
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- Xác định mức độ tham gia của các thành viên trong làm việc nhóm (nếu SV 

thấy cần thiết). 

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

cả các thành viên của nhóm hỗ trợ thành viên đại diện trong quá trình giải bài tập. 

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

Quy định về bài tập cá nhân 

Bài tập nhóm, được đánh giá 5% điểm số của môn học. 

GV cho SV làm bài tập dưới 2 hình thức sau: 

- SV làm bài thu hoạch chuyên đề (nếu GV tổ chức sinh hoạt chuyên đề), và 

- SV làm bài kiểm tra tự luận trên hệ thống LMS của Trường. 

c. Quy định về đánh giá cuối kỳ 

Bài thi cuối kỳ được đánh giá 60% điểm số của môn học. 

- SV làm bài kiểm tra cuối kỳ dưới hình thức thi tự luận trong khoảng thời gian 

90 phút. 

- SV được mang tất cả tài liệu giấy vào phòng thi. 

- Nội dung đề thi bao gồm toàn bộ kiến thức của môn học.  

- Tiêu chí đánh giá được xác định theo đáp án chi tiết của Bộ môn trong phần 

rubrics môn học.  

d. Nội quy lớp học 

- Không được đến lớp trễ giờ theo quy định;  

- Yêu cầu trong giờ học tại lớp: không được nói chuyện và làm việc riêng. 

- SV chỉ được sử dụng điện thoại cá nhân và các thiết bị điện tử duy nhất vào 

mục đích học tập;  

- Thực hiện việc tải đầy đủ các bài học, bài tập, tài liệu, tình huống trên hệ thống 

quản lý học tập LMS; 
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- 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./. 

 

TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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