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  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh 

1.2 Mã môn học : 

1.3 Trình độ : Đại học 

1.4 Ngành : Luật Kinh tế 

1.5 Khoa phụ trách : Kinh tế 

1.6 Số tín chỉ : 2 
 

1.7 Yêu cầu đối với môn học 
 

Môn học trước: Lý luận nhà nước và pháp luật, Xây dựng văn bản pháp luật và 

hợp đồng, Luật Thương mại.  
Các điều kiện khác: Nếu kết hợp với việc nghiên cứu các học phần Luật Dân 

sự, Các chủ thể kinh doanh, sinh viên sẽ tiếp cận môn học này môn cách nhanh 
chóng và hiệu quả hơn.  
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên 

 

Dự lớp: đầy đủ 
 

Bài tập:làm đầy đủ các bài tập ở lớp và ở nhà  

Dụng cụ học tập:  thông thường, sách giáo trình, sách tham khảo  

Khác: Thường xuyên tìm đọc các trang web (www.vietnamnet.vn; 
www.vnexpress.net; http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com; 
www.vneconomy.com.vn;...), các loại Báo, Tạp chí (Pháp luật TP.HCM, Luật 
học, Khoa học Pháp lý, Nghiên cứu lập pháp,…) và các bài báo, các sự kiện 
liên quan đến hợp đồng nhằm hiểu biết sâu rộng về các vấn đề liên quan đến 
môn học. 

 

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 
 

2.1  Mô tả môn học 
 

Trang bị những kiến thức cơ bản về nội dung của Pháp luật hợp đồng trong kinh 

doanh, bao gồm: Những vấn đề chung về hợp đồng; Các chế độ về việc giao kết, 

thực hiện, sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hợp đồng; Giới thiệu một số hợp đồng thông dụng 

trong kinh doanh; vấn đề Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và Giải quyết tranh chấp 
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hợp đồng trong kinh doanh. 
 

2.2 Mục tiêu môn học 
 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức về pháp luật Hợp đồng trong kinh 

doanh.  
- Người học biết cách vận dụng một cách có hiệu quả lý thuyết của môn học vào 

quá trình đàm phán, ký kết, xây dựng và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh; đồng 
thời biết cách giải quyết vấn đề khi gặp sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp 
đồng. 

 

3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
 

  STT BÀI MỤC TIÊU   MỤC, TIỂU MỤC    
                   

   Chương 1: Trang bị cho  1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng    

  1 
Những vấn 

SV   những   Khái niệm hợp đồng    

   kiến thức cơ   Đặc điểm của hợp đồng    

   đề chung về bản,  quan  2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng    
   Hợp đồng trọng về hợp   Điều kiện về chủ thể    
      

đồng, 
 

làm 
     

         Điều kiện về nội dung    
      

nền tảng cho 
     

        
Điều kiện về hình thức 

   

      việc  nghiên      
        

3. Phân loại hợp đồng 
   

      cứu các vấn     

      đề tiếp theo.   Căn cứ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội    

             Căn cứ vào nghĩa vụ của hợp đồng    

             Căn cứ vào hình thức của hợp đồng    

            4. Nguồn luật điều chỉnh Hợp đồng    

             Luật chung    

             Luật riêng    

             Các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong hợp đồng    

   Chương 2: - Hiểu và  1.  Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng kinh doanh    
  

2 
   

phân 
  

biệt 
  1.1. Khái niệm    

  

Giao kết 
    1.2. Đặc điểm    

   

được 
 

Hợp 
     

      
1.3. Các loại hợp đồng trong kinh doanh 

   

   Hợp đồng đồng   kinh      
      

2. Chế độ giao kết hợp đồng trong kinh doanh 
   

   trong kinh doanh  với     

   doanh  Hợp  đồng   2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng    

      dân sự.    2.2. Chủ thể của hợp đồng    

      - Nắm được   2.3. Nội dung của hợp đồng    

      chế  độ và   2.4. Hình thức của hợp đồng    

      trình tự giao   2.5. Trình tự giao kết    

      kết hợp đồng   2.6. Địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng    

      trong   kinh  3. Trình tự giao kết hợp đồng trong kinh doanh    

      doanh.     3.1. Xác định loại hợp đồng và Luật điều chỉnh    

             3.2. Tìm hiểu đối tác    

             3.3. Chuẩn bị nội dung hợp đồng để đàm phán    

             3.4. Lựa chọn địa điểm, phương thức ký kết hợp đồng   

             3.5. Lựa chọn người thực hiện việc giao kết hợp đồng   

                   

 K h o a  K i n h T ế ,  P . 2 0 3 , 9 7 V õ V ă n T ầ n , P . 6 ,  Q . 3 ,  Đ T :  8 4 - 8 - 3 9 3 0 7 1 7 2   Trang 3  
                   
                   



2009 

 

 Chương 3: Cung  cấp 1. Thực hiện Hợp đồng 

3 
  

các vấn đề 
1.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

  1.2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng  

Thực hiện, pháp 
 

lý về   1.3. Các rủi ro thường gặp khi thực hiện hợp đồng 
 

thay đổi, 
việc   thực 

1.4. Buộc thực hiện đúng hợp đồng  hiện,   thay 
 chấm dứt đổi, chấm dứt 2. Thay đổi Hợp đồng 
 Hợp đồng hợp  đồng 2.1. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng 

 trong kinh trong   kinh 2.2. Sửa đổi hợp đồng 

 doanh  doanh.   3. Chấm dứt Hợp đồng 
       3.1. Các trương hợp Chấm dứt hợp đồng 
       3.2. Đình chỉ thực hiện hợp đồng 
       3.3. Hủy bỏ hợp đồng 

       3.4. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu 

 Chương 4: - Nắm được 1. Hợp đồng mua bán hàng hóa 

4 
  

những 
 

vấn 
1.1. Khái niệm, đặc điểm 

Một số hợp 
 1.2. Hàng hóa- đối tượng của hợp đồng  

đề lý luận về  1.3. Chủ thể của hợp đồng  

đồng thông một số hợp  1.4. Ký kết hợp đồng  

dụng trong đồng 
 

thông   1.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng  

kinh doanh dụng 
 

trong   1.6. Thời điểm chuyển rủi ro và Thời điểm chuyển    

kinh doanh.    quyền sở hữu hàng hoá    

-  Vận dụng    
1.7. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa    vào việc giải    

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế    quyết các bài 
   tập   tình 2.1. Khái niệm, đặc điểm 
   huống  về 2.2. Luật điều chỉnh – nguyên tắc lựa chọn 
   hợp đồng và 2.3. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 
   các vấn đề 2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng 
   diễn ra trong 2.5. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy 

   thực   tiễn định của Công ước Vienna 1980 

   công tác sau 3. Hợp đồng đại lý thương mại 
   này.    3.1. Khái niệm, đặc điểm 
       

       3.2. Luật điều chỉnh 
       3.3. Các hình thức đại lý 
       3.4. Nội dung của hợp đồng 

       3.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng 

       4. Hợp đồng đấu giá và đấu thầu hàng hóa, dịch vụ 
       4.1. Đấu giá hàng hóa 
       4.1.1. Khái niệm, các phương thức đấu giá 
       4.1.2. Quyền và nghĩa vụ của người tổ chức đấu 
       giá 
       4.1.3. Trình tự, thủ tục đấu giá 
       4.1.4. Các tình huống diễn ra trong quá trình bán 
       đấu giá 
       4.2. Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ 
       4.2.1. Khái niệm, các phương thức đấu thầu 
       4.2.2. Hình thức đấu thầu 

       4.2.3. Trình tự, thủ tục đấu thầu 
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5 Chương 5: - Nắm được 1. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 
 

Trách 
 các hình thức 1.1. Khái niệm   

trách nhiệm   1.2. Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng  

nhiệm do vi do vi phạm  1.3. Các trường hợp miễn trách nhiệm  

phạm hợp hợp đồng và  1.4. Quy định về việc áp dụng trách nhiệm do vi phạm  

đồng và vấn đề giải  
hợp đồng  Giải quyết quyết tranh  

2. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng  tranh chấp chấp hợp 
 hợp đồng đồng;   2.1. Thương lượng (tự giải quyết) 
 trong kinh - Biết cách 2.2. Hòa giải (trung gian) 
 doanh  áp dụng lý 2.3. Giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài 

   luận vào thực 2.4. Giải quyết tranh chấp bằng con đường Toà án. 
   tiễn để xác  
   định  được  
   những    

   trường hợp  
   được miễn  
   trách nhiệm,  
   cũng như lựa  

   chọn được  
   cách  giải  
   quyết vấn đề  

   do vi phạm  

   hợp đồng.  
 

4 HỌC LIỆU 
 

4.1 Tài liệu bắt buộc 
 

Đề cương bài giảng môn học do Giảng viên biên 

soạn; Bộ luật Dân sự (2005); 

Luật Thương mại (2005). 
 

4.2 Tài liệu tham khảo 
 

Công ước Vienna về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

(1980); Điều khoản thương mại quốc tế, Incoterm (2000); 

Nguyễn Thị Dung, Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và 

đầu tư: Những vấn đề pháp lý cơ bản NXB Chính trị Quốc 

gia.2008; 
 

Một số tình huống tham khảo về tranh chấp hợp đồng. 
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5 TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP 

   
 

   

CHƯƠNG 

 
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN 

HỌC  

Tổng 

   
             

    

Lý thuyết 
 

Bài tập 
 

Thảo luận 
    

       

(tiết) 
   

     
(tiết) 

 
(tiết) 

 
(tiết) 

    

 1   5      5  

 2   5      5  

 3   4  1    5  

 4   10  3    13  

 5   5  2    7  

 Tổng cộng  29  6 0  35  

6  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP       
       

STT HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ   TRỌNG SỐ  
        

1   Kiểm tra giữa học phần   30%  
          

2    

Thi hết học 
phần    70%  

             

 

7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG 
 
 
 
 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QLĐT TRƯỞNG KHOA 
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