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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học tiếng Việt:  Luật kinh doanh (Luật kinh tế) 

1.2 Tên môn học tiếng Anh: Law on Business 

1.3 Mã môn học:   GLAW3302 

1.4 Khoa/Ban phụ trách:    Khoa Luật 

1.5 Số tín chỉ:    3TC (45 LT) 

1.6 Điều kiện tiên quyết:    Môn Pháp luật đại cương 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn Luật kinh doanh là môn học bắt buộc đối với các ngành học thuộc khối kinh 

tế. Nội dung môn học bao gồm những vấn đề chung và cơ bản nhất về pháp luật 

kinh doanh như: địa vị pháp lý của các loại hình kinh doanh, pháp luật về hợp 

đồng thương mại, pháp luật về phá sản và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 

thương mại. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

 Môn học trang bị cho sinh viên các ngành thuộc khối kinh tế những kiến thức cơ 
bản về pháp luật trong kinh doanh, giúp sinh viên có kiến thức bổ trợ cho hoạt 
động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Sinh viên có thể phối hợp kiến thức của môn 
học này với các môn học khác trong chương trình đào tạo để thực hiện tốt hoạt 
động nghề nghiệp, biết tôn trọng và vận dụng đúng đắn, hiệu quả kiến thức pháp 
luật trong kinh doanh vào công tác thực tế. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức  

Sau khi nghiên cứu môn học Luật kinh doanh, sinh viên sẽ: 

 Phân biệt được các hình thức kinh doanh hiện nay và những đâc trưng riêng 

của mỗi loại hình. 

 Tóm tắt được các điều kiện và thủ tục để Toà án tuyên bố một doanh nghiệp, 

hợp tác xã phá sản. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 
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 Trình bày được các nội dung chính về hợp đồng thương mại như đặc điểm & 

các điều kiện để hợp đồng thương mại có hiệu lực, trách nhiệm pháp lý khi vi 

phạm hợp đồng, …. 

 So sánh được cách thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường Tòa 

án và Trọng tài thương mại. 

3.2.2. Kỹ năng  

Sau khi nghiên cứu môn học Luật kinh doanh, sinh viên có thể: 

- Thực hiện được các thủ tục pháp lý cơ bản trong kinh doanh như đăng ký kinh 

doanh, giải thể doanh nghiệp... 

- Tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị kinh doanh hiệu quả trên cơ sở phối hợp 

kỹ năng quản trị và kiến thức pháp luật. 

- Vận dụng được những qui định pháp luật phá sản khi cần chấm dứt hoạt động 

kinh doanh do mất khả năng thanh toán nợ.  

- Soạn thảo được nội dung của một số hợp đồng khi giao dịch thương mại với 

các chủ thể khác. 

- Lựa chọn được cách thức giải quyết tranh chấp thương mại phù hợp với quyền 

lợi cần được bảo vệ. 

3.2.3. Thái độ 

Sau khi học xong môn Luật kinh doanh, sinh viên sẽ: 

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu. 

- Có tinh thần tự giác tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh và các lĩnh 

vực khác trong đời sống xã hội.  

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  
tự học TC LT BT 

T
H 

1 

Chương 1: 
Tổng quan về 
Luật kinh 
doanh 

1. Khái niệm, đối tượng 
điều chỉnh, phương 
pháp điều chỉnh của 
Luật Kinh doanh 

2. Chủ thể của Luật 
Kinh doanh 

3. Nguồn của Luật Kinh 
doanh 

2 2 0 0 TLLHNB 
Luật kinh 
tế, Khoa 
Luật - Đại 
học Mở 
TPHCM 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  
tự học TC LT BT T

H 
4. Vai trò của Luật 

Kinh doanh trong nền 
kinh tế thị trường 

2 
Chương 2:  
Hộ Kinh doanh 

1. Khái niệm, đặc điểm 

2. Chủ hộ kinh doanh 

3. Quyền và nghĩa vụ 

của hộ kinh doanh  

4. Cơ cấu tổ chức, quản 

lý và điều hành hộ 

kinh doanh 

5. Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh  

2,5 1,5 1 0 TLLHNB 
Luật kinh 
tế, Khoa 
Luật - Đại 
học Mở 
TPHCM 
Nghị định 
78/2015/N
Đ-CP 

3 Chương 3: 
Doanh nghiệp 

1. Những vấn đề chung 
của doanh nghiệp  

2. Địa vị pháp lý của 
doanh nghiệp tư 
nhân  

3. Địa vị pháp lý của 
công ty hợp danh 

4. Địa vị pháp lý của 
công ty trách nhiệm 
hữu hạn 

5. Địa vị pháp lý của 
công ty cổ phần 

13,5 6 7,5 0 

TLLHNB 
Luật kinh 
tế, Khoa 
Luật - Đại 
học Mở 
TPHCM 
Luật doanh 
nghiệp 2014 
Nghị định 
78/2015/N
Đ-CP 

 
Chương 4:  
Hợp Tác Xã 

1. Khái niệm và đặc 
điểm của Hợp tác xã 

2. Thành viên hợp tác 
xã 

3. Quyền và nghĩa vụ 
của hợp tác xã 

4. Cơ cấu tổ chức, quản 
lý và điều hành hợp 
tác xã 

5. Đăng ký thành lập 
hợp tác xã  

4,5 2,5 2 0 

TLLHNB 
Luật kinh 
tế, Khoa 
Luật - Đại 
học Mở 
TPHCM 
Luật hợp 
tác xã 2012  
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  
tự học TC LT BT T

H 
6. Tổ chức lại, giải thể 

hợp tác xã  
7. Liên hiệp hợp tác xã 

– Liên minh hợp tác 
xã 

 
Chương 5:  
Pháp luật về 
phá sản 

1. Khái quát về phá sản 
2. Trình tự và thủ tục 

phá sản 

4,5 2 2,5 0 

TLLHNB 
Luật kinh 
tế, Khoa 
Luật - Đại 
học Mở 
TPHCM 
Luật phá 
sản 2014 
 

 

Chương 6: 
Pháp luật về 

hợp đồng trong 
kinh doanh 
thương mại 

1. Khái quát về hợp 
đồng trong kinh 
doanh thương mại 

2. Một số hợp đồng 
thông dụng trong 
kinh doanh thương 
mại  

9 4 5 0 

TLLHNB 
Luật kinh 
tế, Khoa 
Luật - Đại 
học Mở 
TPHCM 
- Bộ luật 
dân sự 
2015(trích) 
- Luật 
thương mại 
2005 

 

Chương 7: 
Pháp luật về 
giải quyết 
tranh chấp 
trong kinh 
doanh thương 
mại 

 

1. Tranh chấp thương 
mại và các hình thức 
giải quyết tranh chấp 
trong kinh doanh 
thương mại 

3. Giải quyết tranh 
chấp trong kinh 
doanh thương mại 
tại Tòa án 

4. Giải quyết tranh 
chấp trong kinh 
doanh thương mại 
bằng Trọng tài 

9 4 5 0 

TLLHNB 
Luật kinh 
tế, Khoa 
Luật - Đại 
học Mở 
TPHCM 
- Bộ luật tố 
tụng dân sự 
2015 
- Luật trọng 
tài thương 
mại 2010 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết 

Tài liệu  
tự học TC LT BT T

H 
thương mại 

 

  TC 45 22 23   

 
Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành.  

5. HỌC LIỆU 

Tài liệu bắt buộc 

- Side bài giảng “Luật kinh doanh” của giảng viên  

- TLLHNB Luật kinh tế, Khoa Luật - Đại học Mở TPHCM, 2018. 

Tài liệu tham khảo  

Văn bản pháp luật hiện hành (theo nội dung bài giảng): Luật doanh nghiệp 2014, 

Luật hợp tác xã 2012, Luật phá sản 2014, Luật thương mại 2005, Luật trọng tài thương 

mại 2010, Bộ luật tố tụng dân sự 2015…  

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 
định số 2026/QĐ-ĐHM ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Trường Đại học Mở Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Điểm kiểm tra quá trình (thảo luận, bài tập, bài 
kiểm tra, diễn đàn, …) 50% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 50% 

 Điểm tổng kết môn học 
(Điểm kiểm tra quá trình * 50% + Điểm thi cuối kỳ * 50%) 

100% 
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7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:  
Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 

định số 2026/QĐ-ĐHM ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Trường Đại học Mở Thành 
phố Hồ Chí Minh 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày - Không ứng dụng hệ thống quản lý học 
tập LMS kết hợp (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1 + Chương 2  

2 Buổi 2 Chương 3   

3 Buổi 3 Chương 3(tt)  

4 Buổi 4 Chương 3(tt)   

5 Buổi 5 Chương 4  

6 Buổi 6 Chương 5  

7 Buổi 7 Chương 6  

8 Buổi 8 Chương 6(tt)  

9 Buổi 9 Chương 7  

10 Buổi 10 Chương 7(tt)  

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối - Không ứng dụng hệ thống quản lý học tập 
LMS kết hợp (3 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1 Tổng quan về Luật kinh doanh  

2 Buổi 2 Chương 2 Hộ Kinh doanh  

3 Buổi 3 Chương 3 Những vấn đề chung của doanh nghiệp  

4 Buổi 4 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân  

5 Buổi 5 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của công ty hợp danh  

6 Buổi 6 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu 
hạn 

 

7 Buổi 7 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của công ty cổ phần  

8 Buổi 8 Chương 4 Hợp Tác Xã  

9 Buổi 9 Chương 5 Pháp luật về phá sản  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

10 Buổi 10 Chương 5(tt)  

11 Buổi 11 Chương 6 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh 
thương mại 

 

12 Buổi 12 Chương 6(tt)  

13 Buổi 13 Chương 7 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh 
doanh thương mại 

 

14 Buổi 14 Chương 7(tt)  

15 Buổi 15 Ôn tập   

 

7.3. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày - Ứng dụng hệ thống quản lý học tập LMS kết 
hợp (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1 Tổng quan về Luật kinh doanh  
Thảo luận 
Chương 2 Hộ Kinh doanh 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

2 Buổi 2 Chương 3  
1. Những vấn đề chung của doanh nghiệp  
2. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

  Bài tập trên LMS  

3 Buổi 3 Chương 3(tt) 
 3. Địa vị pháp lý của công ty hợp danh 
4. Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

4 Buổi 4 Chương 3(tt)  
5. Địa vị pháp lý của công ty cổ phần 
Thảo luận- Bài tập tình huống 
Giảng viên không giảng lại nội dung trên Video, chỉ giải 
đáp thắc mắc (nếu có) 

Chuẩn bị 
trước:  

Sinh viên 
xem 

Video 
“Công ty 
cổ phần”. 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 
Thực hiện 
câu hỏi tự 
đánh giá 
chủ đề   

  Diễn đàn “Lựa chọn loại hình kinh doanh”  

5 Buổi 5 Chương 4 Hợp Tác Xã 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

  Kiểm tra số 1 trên LMS   

6 Buổi 6 Chương 5 Pháp luật về phá sản 
 
Thảo luận- Bài tập tình huống 
 
Giảng viên không giảng lại nội dung trên Video, chỉ giải 
đáp thắc mắc (nếu có) 
 
 
 
 
 
 

Chuẩn bị 
trước:  

Sinh viên 
xem 

Video 
“Trình tự, 

thủ tục 
phá sản” 
Thực hiện 
câu hỏi tự 
đánh giá 
chủ đề   
và tự 

đánh giá 
chương 

  Bài tập trên LMS  

7 Buổi 7 Chương 6 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh 
thương mại 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

8 Buổi 8 Chương 6(tt) 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

  Bài tập trên LMS  

9 Buổi 9 Chương 7 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh 
doanh thương mại 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

10 Buổi 10 Chương 7(tt) Chuẩn bị 



9 
 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 
Thảo luận- Bài tập tình huống 
Giảng viên không giảng lại nội dung trên Video, chỉ giải 
đáp thắc mắc (nếu có) 
Kiểm tra số 2 trên LMS 

trước:  
Sinh viên 

xem 
Video 
“Giải 
quyết 
tranh 
chấp 

KDTM 
bằng 

phương 
thức 

Trọng 
tài” 

Thực hiện 
câu hỏi tự 
đánh giá 
chủ đề   
và tự 

đánh giá 
chương 

 

7.4. Kế hoạch giảng dạy lớp tối - Ứng dụng hệ thống quản lý học tập LMS kết 
hợp (3 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1 Tổng quan về Luật kinh doanh  
Thảo luận  

 

2 Buổi 2 Chương 2 Hộ Kinh doanh 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

3 Buổi 3 Chương 3 Những vấn đề chung của doanh nghiệp 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

  Bài tập trên LMS  

4 Buổi 4 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân 
Thảo luận- Bài tập tình huống 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

5 Buổi 5 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của công ty hợp danh 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

6 Buổi 6 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu 
hạn 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

  Bài tập trên LMS  

7 Buổi 7 Chương 3(tt) Địa vị pháp lý của công ty cổ phần 
Thảo luận- Bài tập tình huống 
Giảng viên không giảng lại nội dung trên Video, chỉ giải 
đáp thắc mắc (nếu có) 

Chuẩn 
bị 

trước:  
Sinh 

viên xem 
Video 

“Công ty 
cổ 

phần”. 
Thực 

hiện câu 
hỏi tự 

đánh giá 
chủ đề   

  Diễn đàn  

8 Buổi 8 Chương 4 Hợp Tác Xã 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

  Kiểm tra số 1 trên LMS  

9 Buổi 9 Chương 5 Pháp luật về phá sản 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

  

10 Buổi 10 Chương 5(tt) 
Thảo luận- Bài tập tình huống 
Giảng viên không giảng lại nội dung trên Video, chỉ giải 
đáp thắc mắc (nếu có) 
Bài tập trên LMS 

Chuẩn 
bị 

trước:  
Sinh 

viên xem 
Video 
“Trình 
tự, thủ 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 
tục phá 

sản” 
Thực 

hiện câu 
hỏi tự 

đánh giá 
chủ đề   

11 Buổi 11 Chương 6 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh 
thương mại 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

12 Buổi 12 Chương 6(tt) 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

  Bài tập trên LMS  

13 Buổi 13 Chương 7 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh 
doanh thương mại 
Thảo luận- Bài tập tình huống 

 

14 Buổi 14 Chương 7(tt) 
Thảo luận- Bài tập tình huống 
Giảng viên không giảng lại nội dung trên Video, chỉ giải 
đáp thắc mắc (nếu có) 
 

Chuẩn 
bị 

trước:  
Sinh 

viên xem 
Video 
“Giải 
quyết 
tranh 
chấp 

KDTM 
bằng 

phương 
thức 

Trọng 
tài” 
Thực 

hiện câu 
hỏi tự 

đánh giá 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 
chủ đề   

15 Buổi 15 Ôn tập 
Kiểm tra số 2 trên LMS 

 

 
PHỤ TRÁCH MÔN HỌC 
 Giảng viên: Lê Thị Tuyết Hà 
 Địa chỉ và email liên hệ: ha.lttuyet@ou.edu.vn 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

TS. Dư Ngọc Bích 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
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