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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC/CAO HỌC 

               NGÀNH ĐÀO TẠO:  KINH TẾ 

   CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI CƯƠNG 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Kinh tế vi mô 1 

2. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV hoặc Viện Đào tạo SĐH sẽ bổ sung)     

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế học 

4. Trình độ: Sinh viên năm thứ 1 

5. Số tín chỉ: 3 

6. Phân bổ thời gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động) 

+ Lên lớp : 45 tiết                   

+ Làm việc nhóm, thực hành, thảo luận: 15 tiết  

+Tự học: 90 tiết                    

7. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế học vi mô I 

Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Khóa học này giới thiệu lý thuyết kinh tế vi mô hiện đại. Trong tâm của 

khóa học này là nghiên cứu cách cá nhân và xã hội đối phó với các vấn đề kinh tế cơ bản của tình trạng khan 

hiếm. Khóa học được chia làm 5 phần: 

Phần thứ nhất  thảo luận về một số công cụ và khái niệm cơ bản của kinh tế vi mô. Phần thứ 2  thảo luận chi 

tiết về cách thị trường hoạt động. Trong phần này sinh viện được giới thiệu  các yếu tố quyết định cung, cầu 

và sự hình thành giá cả. Phần thứ 3 tập trung vào mối quan hệ giữa phúc lợi và thị trường. Trong phần này 

sinh viên được giới thiệu các khái niệm về thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất, sử dụng các khái niệm này 

để phân tích hiệu quả thị trường, tác động của thuế và thương mại quốc tế. Phần thứ 4 tập trung vào kinh tế 

khu vực công, giải thích sự thất bại của thị trường trong phân bổ nguồn lực và vai trò của chính phủ. Phần 

cuối cùng chuyển sang phân tích hành vi của người tiêu dùng và hành vi của doanh nghiệp trong các cấu 

trúc thị trường khác nhau  

8. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể: 

a. Hiểu các vấn đề kinh tế mà xã hội đang phải đối mặt 

b. Hiểu cách thức thị trường họat động và các ứng dụng của nó 

c. Hiểu cách thức giá cả được hình thành trong các cơ cấu thị trường khác nhau. 

d. Hiểu được tại sao thị trường thất bại và vai trò của chính phủ 

e. Tác động của chính sách chính phủ 

f. Ứng dụng lý thuyết kinh tế trong các vấn đề thực tế. 
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9. Nhiệm vụ của sinh viên:  

- Dự lớp: Học viên phải tham dự lớp đầy đủ. Học viên nào vắng quá số tiết quy định sẽ không được dự 

thi 

- Bài tập: Hoàn thành tất cả các bài tập được giao  

10. Tài liệu học tập:  

- Tài liệu bắt buộc:  

[1] Kinh tế học  vĩ mô, Gregory N. Mankiw, phiên bản  5. 

- Tài liệu tham khảo: 

 [1] David Sloan Wilson,2013,  Bàn tay vô hình, The European Magazine 

[2]  Mark van Vugt và Michael Price, 2013, Huyền thoại về tư lợi đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu 

như thế nào?, Psychology Today 

[3] Alan Kirman,2015,  Kinh tế học được dung vào việc gì?, Phân tích kinh tế 

[4] Nils Simom và Lili Fuhr, 2017, Hướng đến một Hiệp ước toàn cầu về chất thải nhựa, Project 

Syndicate 

 [5] Dani Rodrik,2016, Cần cải cách hệ thống thương mại quốc tế như thế nào?, Project Syndicate  

[6] Simon Johnson, “TPP có lợi cho Hoa kỳ không?”, Project Syndicate, 01/02/2016 –  

[7] George Mankiw, 2016, Tại sao thuế công bằng nghĩa là không đánh thuế vào tài sản thừa kế, 

Economic View 

[8] George Mankiw, 2017, Cách tốt nhất  để đánh thuế kinh doanh, Economic View 

[8] Báo mới, 2014, Vấn đề độc quyền ở Việt Nam, dưới lăng kính lý thuyết của Tirole  

[6] Antoine De Ravignan , 2016, Vấn đề biền đổi khí hậu: Trump có khả năng gây tác hại, AlterEcoPlus 

[10] Elaine Scheartz,  2013, Ngoại tác tiêu cực: Ai gây ra tắc nghẽn giao thông, Econlife 

[11] T.Q. Hung, 2017, Tài sản chung cộng tác và nền kinh tế chia xẻ 

11.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Bài tập ở nhà    10% 

- Kiểm tra giữa kỳ     30% 

- Thi kết thúc học phần:   60% 

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ) 

13. Nội dung chi tiết học phần: 

Ngày 

(số tiết) 

Nội dung giảng dạy 

(tên chương, phần, phương 

pháp giảng dạy) 

Tài liệu học 

tập (chương, 

phần) 

Chuẩn bị của sinh viên  

(bài tập, thuyết trình, giải 

quyết tình huống…) 

Đáp ứng 

mục tiêu 

học phần 

(mục 9) 

Ngày thứ 1 

(5 tiết) 

Ch1: Mười nguyên tắc kinh tế 

học  

Ch. 2: Tư duy kinh tế 

Chương 1,2 

sách Mankiw 

 

 Bài tập a 

Ngày thứ 2 Ch. 4: Các lực lượng cung cầu Chương  4,5  Bài tập b 

http://www.psychologytoday.com/experts/michael-e-price-phd
https://www.nytimes.com/column/economic-view
https://www.nytimes.com/column/economic-view
http://www.alterecoplus.fr/user/250%23main-content#main-content
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(5 tiết) của thị trường 

Ch5: Hệ số co giãn và ứng 

dụng  

Ngày thứ 3 

(5 tiết) 

Ch 6: Cung cầu và chính sách 

của chính phủ  

Ch 7: Người tiêu dùng, người 

sản xuất và hiệu quả của thị 

trường  

Chương  6,7  Bài tập b, e 

Ngày thứ 4 

(5 tiết) 

Ch8: Chi phí của thuế 

Ch12:Thiết kế hệ thống thuế  

Ch 9: Thương mại quốc tế 

Chương 

8,9,12 

 Bài tập e 

Ngày thứ 5 

(5 tiết) 

Ch 10: Ngoại tác  

Ch11: Hàng hóa công và 

nguồn lực chung 

 Kiểm tra giữa kỳ 

Chương 

10,11 

 Bài tập 

 Thảo luận tình huống 

d 

Ngày thứ 6 

(5 tiết) 

Ch. 21: Lý thuyết lựa chọn 

của người tiêu dùng 

Chương 21  Bài tập b 

Ngày thứ 7 

(5 tiết) 

Ch. 13: Sản xuất và Chi phí 

Ch.14: Doanh nghiệp trên thị 

trường cạnh tranh 

Chương 13, 

14 

 Bài tập b 

Ngày thứ 8 

(5 tiết) 

Ch15: Độc quyền 

Ch. 17: Cạnh tranh độc quyền 

Chương 15, 

17 

 Bài tập 

 Thảo luận tình huống 

b 

Ngày thứ 9 

(5 tiết) 

Ch. 16: Độc quyền nhóm 

Kiểm tra  

Chương 16  Bài tập 

 Thảo luận tình huống 

b 

Tổng  cộng: 

45 tiết  

    

       

TP.HCM, ngày   1  tháng 5     năm 2017  

   PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG KHOA 

                    (ký, ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Trương Quang Hùng 

 


