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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

1. Tên môn học: CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ CÔNG NGHIỆP
2. Giảng viên :   Nguyễn Thị Hoàng Oanh
3. Bậc đào tạo: Đại học Hệ đào tạo : Chính quy Khóa : K40
4. Thời lượng: 3 tín chỉ.
5. Điều kiện tiên quyết: Tiếp thu kiến thức môn học này sẽ thuận lợi hơn khi sinh viên được 
trang bị các môn học như: 

 Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế học vi mô I, II
 Kinh tế học quốc tế; Kinh tế phát triển; 
 Kinh tế học tổ chức ngành; Lý thuyết trò chơi

6. Mô tả môn học:
Môn học này trước hết giới thiệu vai trò của chính sách ngoại thương và công nghiệp trong 

bối cảnh hội nhập hiện nay, đặc biệt là với những nước đang phát triển. Từ đó, môn học sẽ bắt 
đầu bằng việc giúp sinh viên hiểu được vai trò của ngoại thương dưới góc độ các lý thuyết 
thương mại và sự lựa chọn chính sách ngoại thương trên cơ sở lý thuyết thương mại hiện đại. 
Tiếp theo, môn học sẽ phân tích việc áp dụng các chiến lược, công cụ của chính sách ngoại 
thương nhằm phục vụ cho chính sách công nghiệp và vai trò đặt ra đối với chính sách công 
nghiệp cùng với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Môn học sẽ tổng kết bằng các kinh nghiệm thực tiễn của các nước trong việc xây 
dựng chính sách ngoại thương và công nghiệp, đồng thời phân tích thực tiễn chính sách của Việt 
Nam thời gian qua và chiến lược phát triển công nghiệp của đất nước trong thời gian tới.
7. Mục tiêu:

Môn học chính sách ngoại thương và công nghiệp được thiết kế nhằm cung cấp những kiến 
thức giúp sinh viên liên hệ từ các lý thuyết, mô hình thương mại đến thực tiễn xây dựng chính 
sách ngoại thương và công nghiệp của các nước để từ đó sinh viên có thể vận dụng, phân tích cho 
tình huống của Việt nam trong quá trình hội nhập và công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Một 
cách cụ thể, môn học này được thiết kế nhằm vào các mục tiêu sau đây:

(1) Sinh viên có thể vận dụng các lý thuyết thương mại để thảo luận các vấn đề về lợi ích 
thương mại, mô thức thương mại và các công cụ, chính sách thương mại các quốc gia áp dụng.

(2) Hiểu biết về môi trường thể chế của thương mại quốc tế ở cấp độ toàn cầu, khu vực lẫn 
cấp độ quốc gia, từ đó có những phân tích cho việc hoạch định chính sách thương mại và công 
nghiệp phù hợp với các quy định và chuẩn mực quốc tế.
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(3) Hiểu và phân tích được sự cần thiết của việc kết hợp chính sách ngoại thương và công 
nghiệp, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam phải tiến hành công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

(4) Đánh giá và phân tích được chính sách ngoại thương và công nghiệp của một số nước 
phát triển và nước đang phát triển trong thực tiễn. Từ đó, nghiên cứu và rút ra được những kinh 
nghiệm vận dụng cho thực tiễn phát triển ngoại thương và công nghiệp của Việt nam trong bối 
cảnh hội nhập hiện nay.

(5) Thực hiện được một số kỹ thuật phân tích chính sách ngoại thương và công nghiệp từ số 
liệu thực tế.
8. Phương pháp giảng dạy :
- Các bài giảng trên lớp sẽ được triển khai theo lịch trình, theo đó giảng viên sẽ giải thích, 

hướng dẫn các vấn đề lý thuyết, các kỹ thuật phân tích và hướng dẫn thảo luận các vấn đề 
thực tiễn.

- Sinh viên cần tìm hiểu thực tiễn chính sách thương mại và công nghiệp trong bối cảnh hội 
nhập hiện nay ở các khu vực kinh tế, các vấn đề về thể chế thương mại quốc tế trong thực tế. 
Từ đó, sinh viên có thể liên hệ các kiến thức từ lý thuyết đến thực tiễn để phân tích các vấn đề 
trong chính sách thương mại và công nghiệp Việt Nam.

- Để quá trình giảng dạy và học tập mang tính tương tác cao và hiệu quả, sinh viên luôn được 
khuyến khích đặt câu hỏi, nêu các vấn đề lý thuyết hay thực tế cần được làm rõ ngay trên lớp. 
Sinh viên cũng được khuyến khích mang đến lớp các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế có 
liên quan từ tin tức và báo chí để cùng chia sẻ và thảo luận.

9. Phương pháp đánh giá:
Sinh viên được yêu cầu tham dự đầy đủ các buổi học, đọc kỹ tài liệu trước khi lên lớp, tích 

cực tham gia thảo luận trong và ngoài lớp học, hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao đúng 
hạn, và tham gia đầy đủ các bài thuyết trình trên lớp.
Điểm của môn học sẽ được tính theo trọng số sau đây:

1. Quá trình( bài tập, thảo luận, thuyết trình, kiểm tra giữa kỳ)             40% 

 Tham gia lớp học và thảo luận 10%
 Bài tập cá nhân 15%
 Thuyết trình, bài tập nhóm 15%

2. Bài thi cuối khoá                     60% 

Tổng cộng : 100% = 10 điểm
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10. Tài liệu đọc bắt buộc

 Tài liệu tham khảo chính: 
(1) Paul R. Krugman và Marice Obsfeld, Kinh tế học quốc tế lý thuyết và chính sách, Tái 

bản lần thứ 8, Pearson International Edition, 2009.
(2) Paul R. Krugman và Marice Obsfeld, Kinh tế học quốc tế lý thuyết và chính sách. Bản 

dịch, NXB Chính trị quốc gia, 1995.
      (3)  World Bank, Phát triển, thương mại và WTO, 2002. 
 Tài liệu khuyến khích tham khảo: 

(4) Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản và Đại học kinh tế quốc dân, Chính sách công 
nghiệp và thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, Hà Nội, 2004.

(5) Kenichi Ohno và Nguyễn Văn Thường, Hoàn thiện chiến lược phát triển công nghiệp 
Việt Nam, NXB Lý luận chính trị, 2005.

(6) Kenichi Ohno, Hoạch định chính sách công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật 
Bản, NXB Lao động và xã hội.

(7) John H. Jackson, Hệ thống thương mại thế giới: Luật và chính sách về các quan hệ 
kinh tế quốc tế, Tái bản lần 2. Phạm Viêm Phương & Huỳnh Văn Thanh dịch, NXB 
Thanh niên, 2001.

(8) Nguyễn Chiến Thắng, Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh 
tế mới giai đoạn 2011 – 2020. NXB Khoa học xã hội, 2011.

(9) Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO).

 Các tài liệu tham khảo khác sẽ được giới thiệu trong từng bài giảng.
 Các trang web hữu ích:
Sinh viên nên tham khảo các trang web với rất nhiều thông tin kinh tế có liên quan đến môn 
học sau đây:

 Ngân hàng thế giới: www.worldbank.org.vn
 Quỹ tiền tệ quốc tế: www.imf.org
 Bộ Công thương Việt Nam: www.moit.gov.vn

Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần duy trì việc theo dõi tin tức kinh tế và tài chính trong suốt 
học kỳ, đặc biệt là các tin tức và sự kiện liên quan đến nền kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế 
vĩ mô, chính sách thương mại và công nghiệp của Việt Nam và thế giới.

11. Nội dung và lịch trình môn học

http://www.worldbank.org.vn/
http://www.imf.org/
http://www.moit.gov.vn/
http://www.moit.gov.vn/
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Chủ đề LMS:
1. Phân tích tình huống chống bán phá giá cá basa đối với Việt Nam của Mỹ
2. Một số công cụ phân tích chính sách ngoại thương

Buổi Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc Yêu cầu sinh viên Đáp ứng 
mục tiêu

1 Ngoại thương: ý nghĩa dưới 
góc độ lý thuyết và sự lựa 
chọn chính sách

(1), chương 2,3,4 Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

(1)

2 Lý thuyết thương mại mới 
và thực tiễn chính sách

(1), chương 6 Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình.

(1)

3 Lý thuyết thương mại mới 
và thực tiễn chính sách 
(tiếp theo)

(1), chương 6 Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình.

(1)

4 Chính sách ngoại thương: 
công cụ chính sách 

(1), chương 8 Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình. 

(2)

5 Vấn đề chính trị trong 
chính sách thương mại  và 
các quy định của thương 
mại quốc tế 

(1), chương 9
(3), chương 10
(3), chương 11

Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình.

(3)

6 Từ chính sách ngoại 
thương đến chính sách 
công nghiệp 

(3), chương 17 Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình.

(3)

7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI)

(3), chương 42
(3), chương 34
(4), chương 3

Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình.

(3)

8 Chiến lược thay thế hàng 
nhập khẩu (ISI) - Chiến 
lược hướng đến xuất khẩu 
(EO)

(1), chương 10. Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình.

(4)

10 Chính sách ngoại thương  
và công nghiệp: chiến lược 
cho các nước phát triển 

(1), chương 11.
(5), chương 1.
Tài liệu được giao

Đọc tài liệu trước khi 
đến lớp.

Thuyết trình.

(4)


