BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần : Luật Thương mại (Trade Law)
- Mã số học phần: KL129
- Số tín chỉ

: 4 TC (45 tiết lý thuyết, 15 tiết bài tập/thực hành)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kinh tế - Xã hội – Nông thôn

- Khoa/Viện

: Phát triển Nông thôn

3. Học phần tiên quyết: Không
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Giới thiệu những vấn đề chung về hoạt động thương mại tại Việt Nam bao gồm: hợp
đồng thương mại, các loại hình doanh nghiệp, cách thức giải quyết tranh chấp trong
quan hệ thương mại và các hình thức tổ chức, giải thể hoặc phá sản của doanh nghiệp.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1. Kiến thức:
Nắm được những quy định của pháp luật về lĩnh vực thương mại, có sự hiểu biết nhất
định về hoạt động thương mại ở Việt Nam.
5.2. Kỹ năng:
Kỹ năng vận dụng một số quy định của pháp luật vào thực tế cuộc sống, giải quyết
được một số tình huống cơ bản trên cơ sở áp dụng quy định pháp luật.
5.3. Thái độ:
Có nhận thức đúng đắn quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, tuân thủ
những quy định đó trên thực tế.
6. Đề cương học phần:
Nội dung

Số tiết

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG
MẠI
1.1. Hoạt động thương mại và lịch sử của hoạt động thương mại
1.2. Những khái niệm sử dụng trong thương mại
1.3. Nguyên tắc của Luật Thương mại

3

Chương 2. PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH
VỤ
2.1. Khái quát chung về hợp đồng thương mại
2.2. Hoạt động mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán hàng hóa
2.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ
Bài tập

20

Chương 3. PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH
3.1. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
3.2. Các loại hình doanh nghiệp (Bao gồm: Doan nghiệp tư nhân,
Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh)
Bài tập
Ôn tập
Chương 4. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
THƯƠNG MẠI
Chương 5. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN
ÔN TẬP

15

10
10
2

6. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng; giới thiệu tình huống thực tế cho sinh
viên phân tích và giải quyết; cho sinh viên làm việc, thảo luận theo nhóm.
8. Đánh giá:
- Chuyên cần
- Kiểm tra giữa kỳ
- Kiểm tra cuối kỳ

:
:
:

10 %
40 %
50 %

9. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu
1. Giáo trình, bài giảng:
-

Giáo trình Luật Thương mại cơ bản – Khoa Luật, Đại
học Cần Thơ

-

Giáo trình Pháp luật về thương mại Hàng hóa và Dịch
vụ - Đại học Luật TP.HCM.

-

Giáo trình Pháp luật về chủ thể Kinh doanh – Đại học
Luật TP.HCM

2. Tài liệu tham khảo khác:
-

Bộ luật dân sự 2005

-

Luật Thương mại 2005

-

Luật Doanh nghiệp 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009,
2013)

-

Luật phá sản 2014.

