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HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN
/ LVTN 

SVTH 

 36 140,5 30 6 0 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ   2 0,2 0  0 0,8 0 0 0 

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 15% TN: 0% TH: 0% KT: 30% BTL/TL: 15% Thi: 40% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Bài tập cá nhân (BT): gồm Bài tập trên lớp, Bài tập về nhà 
- Bài tập lớn (BTL/TL:): dự án nhóm, Tiểu luận và Thuyết trình  
- Kiểm tra (KT): Tự luận  + trắc nghiệm 
- Thi cuối kỳ (Thi): Tự luận  + trắc nghiệm 

Thời gian kiểm tra 70 phút 

Thời gian thi cuối kỳ:  80 phút 
 

Môn tiên quyết  

Môn học trước Không có   

Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 2-3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
Kinh tế học kinh doanh hướng đến cung cấp một cách nhìn tổng quan về ứng dụng phân tích kinh tế 
vào việc ra quyết định kinh doanh. Môn học tập trung vào các vấn đề kinh tế cấp độ doanh nghiệp, 
ngành và thị trường. Nội dung trao đổi kết hợp giữa lý thuyết và bài tập thực hành thực tế thông qua 
các bài tập tình huống. Môn học được thiết kế để giúp người học: 
• Nâng cao năng lực ra quyết định kinh tế ở cấp vi mô. 
• Phát triển khả năng giải thích các chiến lược và kỹ thuật phân tích được sử dụng trong phân tích 
kinh tế các quyết định kinh doanh. 
• Phân tích các vấn đề thực tiễn mà các doanh nghiệp và ngành phải đối mặt. 

Aims: 
 
The course aims at providing a sound overview of the application of economic analysis to business 
decision-making. Emphasis will be on firm-, industry- and market-level issues. The discussion will 
focus on a suitable blend of theory and applications and, where appropriate, case materials will be 
discussed. It is designed to help learners to: 
• Improve ability to make decisions at the micro- or firm-level. 
• Develop an understanding of strategies and analytical techniques employed in economic analysis 
of business decisions.  
• Practically analyze issues faced by businesses and industries. 
 



2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Kinh tế học kinh doanh ứng dụng lý thuyết kinh tế để giải thích và phân tích hành vi của doanh 
nghiệp. Môn học giúp sinh viên hiểu rõ về các hành vi trong kinh doanh thông qua các khái niệm 
kinh tế đồng thời cung cấp những nền tảng kinh tế cơ bản khi ra quyết định. Các chủ đề của môn 
học bao gồm lý thuyết doanh nghiệp, phạm vi lĩnh vực hoạt động và quy mô doanh nghiệp và các 
hình thức thay đổi phạm vi lĩnh vực hoạt động, lý thuyết trò chơi, thị trường với thông tin không 
cân xứng, chi phí giao dịch, vấn đề người chủ và người đại diện, hàng hóa ngoại ứng, hàng hóa 
công, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
 

Course description 
Business economics uses economics theories to explain and analyse business activities. The focus 
of the course is very much on the application of economics to firm operation and management. This 
course facilitates the understanding of business behaviors and provides managers with economic 
foundation for making business decisions. The topics include theory of firm, boundary of the firm, 
market failures, market with information asymmetry, transaction cost, agency problem, game 
theory, corporate governance, and corporate social responsibility. 
 

3. Tài liệu học tập:  
Sách, Giáo trình chính: 

[1]  Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. (2012). Economics of Strategy. 5th edition John Wiley 
& Sons, Inc. 

[2] Oliver Bauba-Olga. (2011). Kinh tế học doanh nghiệp. NXB Tri thức. (Tiếng Việt) 
[3] Pierre Cahuc. (2015). Kinh tế học vi mô mới. NXB Tri Thức. (Tiếng Việt) 
[4] Benjamin Coriat, Oliver Weinstein. (2015). Những lý thuyết mới về doanh nghiệp,  NXB Tri 

Thức. (Tiếng Việt) 
[5]  IFC. (2010). Vietnam Corporate Governance Manual. (English & Vietnamese) 
[6] ACMF. (2012-2017). Asean Corporate Governance Scorecard Reports  
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT  
(cấp 1) 

CĐR CTĐT  
(cấp 2) 

Thang đo 
Bloom 

L.O.1 Nhận diện và phân biệt các khái niệm 
kinh tế và lý thuyết doanh nghiệp 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO1.3, 
PLO2.2  

B2, B3 

L.O.2 Nhận diện và analyse sự khiếm khuyết 
của cơ chế thị trường 

PLO1, PLO2, PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.3 Giải thích và phân tích các vấn đề trong 
kinh tế học thông tin 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.4 Giải thích và Phân tích Tương tác chiến 
lược 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.5 Giải thích và phân tích Giới hạn của 
doanh nghiệp 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.6 Giải thích và phân tích Quản trị công ty 
và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp  

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.7 Phân tích, khám phá, giải quyết vấn đề PLO2, PLO3, 
PLO4  

PLO2.1, PLO2.2, 
PLO2.3 PLO3.1, 
PLO3.2, PLO3.3 

PLO4  

B4, B5 

 

No. Course learning outcomes PLO (Level 1) PLO (Level 2) Bloom 
L.O.1 Identify and distinguish economic 

concepts and theory of the firm 
PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO1.3, 

PLO2.2  
B2, B3 

L.O.2 Identiy and analyse the market failures PLO1, PLO2, PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 



No. Course learning outcomes PLO (Level 1) PLO (Level 2) Bloom 
L.O.3 Define and analyse Economics of 

information 
PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.4 Define and analyse Strategic Interaction PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.5 Identify, explain and analyse Boundary 
of the firm. 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.6 Explain and analyse Corporate 
Governance and Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

PLO1, PLO2 PLO1.2, PLO2.2 B3, B4 

L.O.7 Analyse, discover and solve problems PLO2, PLO3, 
PLO4  

PLO2.1, PLO2.2, 
PLO2.3 PLO3.1, 
PLO3.2, PLO3.3 

PLO4  

B4, B5 

 
 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
 

STT Chi tiết thành phần CĐR MH được đánh giá Tỉ lệ đánh giá 
1 Bài tập BT L.O.1, L.O.2, L.O.3, L.O.4, L.O.5, L.O.6 15% 
2 Kiểm tra KT L.O.1, L.O.2, L.O.3 30% 
3 Bài tập lớn BTL/TL L.O.7.1, L.O.7.2, L.O.7.3, L.O.7.4, L.O.7.5 15% 
4 Thi Thi L.O.4, L.O.5, L.O.6 40% 

 

Learning strategies and assessment scheme: 
No Items Learning outcomes Ratio 

1 Assignment BT L.O.1, L.O.2, L.O.3, L.O.4, L.O.5, L.O.6 15% 
2 Miderm exam KT L.O.1, L.O.2, L.O.3 30% 
3 Project BTL/TL L.O.7.1, L.O.7.2, L.O.7.3, L.O.7.4, L.O.7.5 15% 
4 Final Exam Thi L.O.4, L.O.5, L.O.6 40% 

 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy (Tentative instructors): 
 

 ThS. Lại Huy Hùng 
 ThS. Trần Duy Thanh 

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tài chính - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Finance – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 104 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 104 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Trần Duy Thanh 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5613 

E-mail tdthanh@hcmut.edu.vn 
 

 
   

 


