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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học

: Luật Thương mại quốc tế

1.2 Mã môn học

:

1.3 Trình độ

: Đại học

1.4 Ngành

: Kinh tế

1.5 Khoa phụ trách
1.6 Số tín chỉ : 3( 50 tiết)

: Khoa Kinh Tế

1.7 Yêu cầu đối với môn học
•

Điều kiện tiên quyết : Đã học xong môn Pháp luật Đại cương, Luật Kinh tế

•

Các yêu cầu khác

:

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
Để học tố t môn Luật Thương mại Quố c tế , sinh viên cần phải nắm vững các môn
Pháp luật Đại cương , Lu ật Kinh tế và cần trang bị trước nh ững kiến thứ c về
Kinh tế vĩ mô , Kinh tế vi mô , Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế , Kinh
tế quốc tế , Nghiệp vụ ngoại thương….
Sinh viên phải tự sưu tầm các văn bản pháp luật v ề thương mại quốc tế như Công
ước Viên , Incoterms 2000 , Hiệp định thương mại Việt - Mỹ , ….
Ngoài ra , những sự kiện liên quan đến thương mại quốc tế xảy ra hàng ngày trong
nước và trên thế giới , là những minh hoạ thực tế , sống động của bài học . Vì vậy ,
sinh viên nên tập thói quen đọc báo thờ i sự chính trị - kinh tế hàng ngày để luôn
cập nhật bài học và gắn bái học với thực tế .

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học
Môn Luật Thương mại Quố c tế là môn học bắt buộc đố i với các chuyên
ngành Kinh tế .Vớ i mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về những qui định pháp luật ràng buộc các chính phủ trên thế giớ i trong việc
duy trì một nền thương mại qu ốc tế tự do như đã được các nước thỏa thuận,
môn họ c giúp cho sinh viên có kiến thức tòan diện trong chuyên ngành được
đào tạo để khi tốt nghiệp có thể phối hợp kiến thức của môn Luật Thương
mại Qu ốc tế với các môn học khác. Sự hiểu biết những qui định pháp luật về
thương mại quốc tế giúp cho sinh viên biết cách phân tích , giải thích các sự
kiện , các vấn đề thương mại quốc tế trên quan điểm pháp luật , đồng thời
nắm vững những vấn đề cần quan tâm khi thự c hiện các hoạt động thương
mại quốc tế sao cho phù hợp với pháp luật quốc tế

2.2 Mục tiêu môn học
Môn học hướng tới nghiên cứu các vấn đề chủ yếu sau :
1/Đại cương về Luật Thương mại Quốc tế
2/Tổ chức thương mại quốc tế toàn cầu
3/Tổ chức thương mại quốc tế khu vực
4/Tự do thương mại và điều chỉnh thương mại
5/Hiệp định về thương mại và dịch vụ GATS
6/Hiệp định về các khía cạnh th ương mại của quyền sở hữu trí tuệ
TRIPS 7/Giải quyết tranh chấp thương mại
Các nội dung trên sẽ được bố cục theo từng bài giảng.

3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
1

BÀI

MỤC TIÊU

Bài 1 :
Đại Trình bày những vấn đề
cương
về
Luật Thương có tính chất tổng quát về
Luật Thương mại Quốc
mại Quốc tế
tế , làm cơ sở cho việc
tìm hiểu những vấn đề
cụ thể

MỤC, TIỂU MỤC

-Khái niệm Thương mại Quốc
tế và Luật Thương mại Quốc tế
-Nội dung Luật Thương mại
Quốc tế
-Nguồn của Luật Thương mại
Quốc tế
-Các nguyên tắc cơ bản của
Luật Thương mại Quốc tế
-Chủ thể của Luật Thương mại
Quốc tế

2

Bài 2

: Tổ Hiểu biết cơ bản về vai

chức thương
mại quốc tế
toàn cầu

3

4

5

trò và nhiệm vụ của tổ

chức thương mại quốc tế
WTO để có thể lý giải ,
phân tích các sự kiện và
thông tin liên quan đến
tổ chức này

-Lịch sử thành lập và phát triển
của GATT và WTO

-Chức năng và vai trò của WTO
-Cơ cấu tổ chức của WTO
-Nguyên tắc hoạt động của
WTO
-Hệ thống các hiệp định của
WTO

Bài 3
: Tổ
chức thương
mại quốc tế
khu vực

Hiểu biết cơ cấu tổ chức
, vai trò , nhiệm vụ và
những qui định
về
thương mại giữa
các
quốc gia trong các tổ
chức khu vực, đặc biệt là
ở Đông Nam Á

-Khái quát về các tổ
chức
thương mại khu vực trên thế
giới : EU , NAFTA ,
MERCOSUR
-Sự hình thành , phát triển và
mục tiêu của ASEAN
- Sự hình thành , phát triển và
qui chế pháp lý của APEC

Bài 4 : Tự do
thương mại
và Biện pháp
điều
chỉnh
thương mại

Hiểu biết những qui định
và biện pháp được các
chính phủ áp dụng để
thúc đẩy tự do hóa
thương mại quốc tế đồng
thời vẫn bảo hộ được sản
xuất trong nước

-Những qui định thúc đẩy tự do
hóa thương mại
-Những biện pháp bảo hộ mậu
dịch
-Những biện pháp điều chỉnh
thương mại
-Những qui chế pháp lý
cho
một số lĩnh vực đặc biệt

Bài 5: Hiệp
định
về
thương mại
và dịch vụ
GATS

Hiểu biết các qui tắc của
thương mại quốc tế về
dịch vụ do WTO qui
định có hiệu lực bắt
buộc với tất cả các nước
thành viên

-Khái niệm thương mại quốc tế
về dịch vụ
-Các phương thức cung
ứng
dịch vụ
-Chế độ pháp lý và nghĩa vụ của
quốc gia đối với thương
mại
dịch vụ
-Ngoại lệ đối với các nghĩa vụ
cơ bản
-Qui chế pháp lý cho một số
lĩnh vực đặc biệt

6

7

Bài 6: Hiệp
định về các
khía
cạnh
thương
mại
của quyền sở
hữu trí tuệ
TRIPS

Hiểu biết nội dung
các
qui định của WTO về
việc bảo hộ quyền
sở
hữu trí tuệ tại các quốc
gia thành viên

-Khái niệm về quyền sở hữu trí
tuệ và nhu cầu bảo hộ
-Giới thiệu khái quát Hiệp định
TRIPS
-Qui chuẩn bảo hộ tối thiểu
-Thực thi và bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ
-Nhận xét về Hiệp định TRIPS
.
Bài 7: Giải
Cung cấp kiến thức
về -Lịch sử phát triển của cơ chế
giải quyết tranh chấp từ GATT
quyết
tranh cơ chế giải quyết tranh
chấp
trong chấp của WTO
đến WTO
Thương mại
-Qui tắc và thủ tục qiải quyết
tranh chấp (DSU)
Quốc tế
-Thi hành phán quyết
-Các vấn đề kỹ thuật cần lưu ý

4 HỌC LIỆU
4.1 Tài liệu bắt buộc
•

Tập bài giảng “ Luật Thương mại quốc tế” do Giảng viên biên soạn

4.2 Tài liệu tham khảo
 Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế, NXB Công an nhân dân.
 Luật và các tổ chức thương mại quốc tế diễn giải, Dương Hữu Hạnh,
Nhà Xuất Bản Thống kê 2004
 Văn bản pháp luật chủ yếu về thương mại quốc tế như Công ước
Liên Hiệp Quốc về mua bán hàng hóa , Incoterms 2000 , hiệp định
chung về thương mại dịch vụ GATS, Hiệp định về các khía cạnh
thương mại của quyền sở hữu trí tuệ TRIPS , Hiệp định thành lập
WTO 1994 , Hiệp định GATT chung về thuế quan và mậu dịch GATT,
Hệ thống các hiệp định của WTO về thương mại hàng hóa …

5 TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC
BÀI

Thuyết trình

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận+Bài tập

1

4 tiết

3 tiết

7 tiết

2

4 tiết

2 tiết

6 tiết

3

4 tiết

3 tiết

7 tiết

4

4 tiết

2 tiết

6 tiết

5

4 tiết

3 tiết

7 tiết

6

4 tiết

2 tiết

6 tiết

7

4 tiết

3 tiết

7 tiết

Ôn

4 tiết

4 tiết

6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
STT

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

TRỌNG SỐ

1

Nghiên cứu , thuyết trình , thảo
luận , bài tập trong quá trình học

30%

2

Bài thi cuối khoá( tự luận hoặc trắc
nghiệm):

70%

7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG
7.1 Giảng viên: LS-TS Trần Anh Tuấn
•

Học vị: Tiến sĩ

•

Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Mở TPHCM

•

Địa chỉ liên hệ: 97 Võ Văn Tần Q3

•

Email:

7.2 Giảng viên: LS-ThS Trần Anh Thục Đoan
•

Học vị: Thạc sĩ

•

Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Mở TPHCM

•

Địa chỉ liên hệ: 97 Võ Văn Tần Q3

•

Email:

Ban giám hiệu

Trưởng phòng QLĐT

Trưởng khoa

