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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1.1. Chương trình Tài chính ngân hàng, khóa học 2017-2021 

STT 
Tên 

môn học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên 

01 
Kinh tế 

vi mô 

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức mà các hộ gia 

đình, các doanh nghiệp ra quyết định và tác động lẫn nhau trong một thị trường nào 

đó ở giác độ chi tiết, riêng lẻ. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề 

chung: Giới thiệu các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh tế vi mô. Cung & cầu: 

giải thích các yếu tố xác định hàm số cung và hàm số cầu, các quy luật tác động đến 

cung và cầu. Lý thuyết người tiêu dùng: nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và 

phương pháp lựa chọn tối ưu. Lý thuyết về sản xuất và chi phí: nghiên cứu hành vi 

nhà sản xuất, phương pháp lựa chọn tối ưu, đặc điểm và tính chất của các loại thị 

trường 

2+1 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 



02 

Logic 

học đại 

cương 

Học phần cung cấp hệ thống các hình thức và quy luật cơ bản của tư duy : Ngoài 1 

chương mở đầu Đại cương về logic học giới thiệu khái lược về đối tượng và một số 

vấn đề chung của môn Logic học đại cương. Nội dung môn học được cấu trúc thành 

05 chương: Những quy luật cơ bản của tư duy; Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; 

Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện 

1+1 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

03 

Lý 

thuyết 

xác suất 

và thống 

kê toán 

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của 

lý thuyết xác suất và thống kê toán. Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác 

suất để xây dựng các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy 

đủ trong thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học được phải có tính thực tiễn để 

người học có thể áp dụng vào thực tế của ngành học. 

1+1 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

04 

Nhập 

môn 

ngành 

Tài 

chính 

ngân 

hàng  

Môn học Nhập môn ngành nhằm giới thiệu đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình 

phát triển của ngành Tài chính – ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam. Giới thiệu 

những kiến thức cơ sở ngành, giới thiệu công việc phẩm chất của một chuyên viên tài 

chính – ngân hàng, các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng cá nhân của người chuyên 

viên tài chính – ngân hàng. Giới thiệu mục tiêu, động cơ học tập và những tiêu chuẩn 

đạo đức nghề nghiệp đối với chuyên viên tài chính – ngân hàng, giới thiệu cơ hội 

nghề nghiệp cho sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng. 

2+1 
Học 

kỳ 1 
Tiểu luận 

05 

Pháp 

luật đại 

cương 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật. 

Để đạt được mục tiêu đó, nội dung của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, 

chung nhất về nhà nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần còn có những 

nội dung về pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, 

Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới theo 

yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

1+1 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 



06 
Quản trị 

học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị một tổ chức (doanh 

nghiệp). Qua học phần này người học sẽ nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ 

chức (doanh nghiệp), bao gồm : khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các chức năng 

cơ bản của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà quản trị, ảnh hưởng của môi 

trường đến hoạt động của doanh nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên 

nhân viên. Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một số mô hình 

quản trị hiện đại. 

2+1 
Học 

kỳ 1 
Tiểu luận 

07 

Tâm lý 

học đại 

cương  

Giới thiệu khái quát về khoa học tâm lý; các khái niệm cơ bản về tâm lý học: tâm lý, 

ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân cách. 
1+1 

Học 

kỳ 1 
Tự luận 

08 
Toán cao 

cấp C1  

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt biến, hàm nhiều biến, phép 

tính tích phân hàm một biến và một số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân. Bên 

cạnh đó, giới thiệu một số ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các ứng dụng 

của tích phân trong kinh tế. 

1+1 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

09 
Toán cao 

cấp C2 

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi phân hàm nhiều biến và một số 

kiến thức cơ bản về Phương trình vi phân 
1+1 

Học 

kỳ 1 
Tự luận 



10 
Kinh tế 

vĩ mô 

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức tác động của các 

chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế quốc gia. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: 

Khái quát về kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và các công 

cụ điều tiết vĩ mô của chính phủ. Đo lường sản lượng quốc gia: Giới thiệu phương 

pháp xác định sản lượng quốc gia (GDP). Xác định sản lượng cân bằng trong nền 

kinh tế mở: Nghiên cứu phương pháp xác định sản lượng cân bằng và sự thay đổi của 

các thành phần trong tổng cầu tác động đến sản lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: 

Giới thiệu cung-cầu, sự cân bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến 

sản lượng quốc gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới thiệu thị trường 

ngoại tệ, cán cân thanh toán và tác động của TGHĐ đến sản lượng quốc gia. Mô hình 

IS – LM: Giới thiệu đường IS – LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền 

tệ. Tổng cung – Tổng cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và mô hình AS – AD. 

Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô: Nghiên cứu tác động của các chính sách đến tổng 

cầu. Lạm phát – Thất nghiệp: Tác động của thất nghiệp và lạm phát – Các biện pháp 

hạn chế. 

2+1 
Học 

kỳ 2 

Trắc 

nghiệm 

11 
Luật 

Kinh tế 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực pháp luật kinh 

tế như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh viên 

có những nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những hoạt động kinh doanh trong 

nền kinh tế thị trường. 

1+1 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 

12 

Nguyên 

lý kế 

toán 

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về 

kế toán – một trong những công cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được 

trình bày về những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế toán, 

nguyên tắc và các phương pháp kế toán được vận dụng cũng như các bước thực hành 

cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với 

2+1 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 



việc định khoản và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng đơn giản,…) 

13 

Nguyên 

lý thống 

kê kinh 

tế 

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những cơ sở lý luận, phương pháp 

luận của thống kê học ; cung cấp hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các 

phương pháp trình bày dữ liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ sở cho dự 

báo các hiện tượng kinh tế - xã hội giúp cho việc điều hành và ra các quyết định quản 

lý một cách khoa học và logic. Học phần còn là nền tảng quan trọng cho các học phần 

có liên quan như Phương pháp định lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác 

nghiên cứu khoa 

2+1 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 

14 

Nhập 

môn 

nghiên 

cứu khoa 

học  

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội 

nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai 

dưới dạng độc lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định 

vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm (đánh giá 

những nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình 

bày nghiên cứu...). 

1+1 
Học 

kỳ 2 
Tiểu luận 



15 

Những 

nguyên 

lý cơ bản 

của Chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin 

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một 

số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình 

môn học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát 

những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin; phần thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết 

kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ 

ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận 

của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội 

hiện thực và triển vọng. 

5+0 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 

16 

Tư duy 

biện luận 

- sáng 

tạo  

Môn học củng cố cho sinh viên cách tư duy biện luận, cách học, nghiên cứu và ứng 

xử một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phương pháp 

làm việc, học tập và nghiên cứu trong bậc đại học; giúp sinh viên có khả năng thích 

ứng với nhiều môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Giúp 

sinh viên vận dụng linh hoạt các tài liệu cũng như tự tìm tòi, bổ sung, cập nhật phù 

hợp với ngành của mình để thực hành, giải quyết bài tập tình huống ứng dụng 

3+0 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 

17 
Kế toán 

tài chính 

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu – các 

khoản ứng trước, nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền lương và các khoản trích theo 

lương, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết 

quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 

2+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 



18 
Kinh tế 

lượng 

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, không đi sâu về hướng lý 

thuyết và chứng minh về mặt toán học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản 

của việc sử dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích kinh tế, 

phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least 

Squares –OLS) sẽ được trình bày một cách chi tiết cũng như các vi phạm giả thuyết; 

cách phát hiện; hệ quả và khắc phục. Bên cạnh đó, các chủ đề về các dạng hàm toán 

học và biến giả ứng dụng trong kinh tế lượng cũng sẽ được giới thiệu trong học phần 

này. 

2+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

19 

Tài 

chính 

công 

(3+0) 

Học phần Tài chính công chuyển tải các kiến thức cơ bản về cơ sở kinh tế cho hoạt 

động của chính phủ, phân tích chi tiêu công và nguồn thu của chính phủ. Nội dung 

môn học gồm các vấn đề lớn:  Khu vực công và tài chính công ; Hiệu quả và công 

bằng xã hội; Hàng hóa công và chi tiêu công; Phân tích lợi ích chi phí dự án công;  

Tổng quan về thuế; Thuế và sự phân phối thu nhập;  Thuế và hiệu quả kinh tế; Ngân 

sách nhà nước; Tài trợ bội chi ngân sách nhà nước. 

3+0 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

20 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 1  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: tổng quan về tài chính doanh nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của 

doanh nghiệp, quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư của doanh 

nghiệp, quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư của doanh nghiệp 

2+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 



21 

Tài 

chính 

quốc tế  

Học phần cung cấp những vấn đề có liên quan đến các mối quan hệ tác động qua lại 

lẫn nhau trong lĩnh vực tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia như: Sự 

vận động giữa các luồng tiền của các quốc gia gồm tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân 

thanh toán quốc tế, hoạt động của thị trường tài chính quốc tế, hoạt động đầu tư quốc 

tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia, hoạt động tài trợ quốc tế, 

những chiều hướng vận động mang tính chất toàn cầu hóa của những thị trường, định 

chế, công cụ, kỹ thuật tài chính cho đến việc ban hành các chính sách công xuất phát 

từ nhu cầu điều tiết và quản lý thị trường tài chính của chính phủ. 

3+0 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

22 

Tài 

chính 

tiền tệ  

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về tài chính và tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Bao gồm các nội 

dung như: Đại cương về tài chính, Chính sách tài chính quốc gia; Đại cương về Tiền 

tệ, Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và kiểm 

soát lạm phát; Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm Ngân hàng thương 

mại, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; Định chế tài chính phi 

ngân hàng; Tài chính quốc tế. Kiến thức Tài chính tiền tệ là kiến thức cần thiết và 

quan trọng làm nền tảng để người học tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chuyên môn 

trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ ngân hàng và kinh tế tài chính nói chung. 

1+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

23 

Tài 

chính vi 

mô 

Học phần giới thiệu khái quát về đặc điểm, vai trò của tài chính vi mô, cấu trúc tổ 

chức, chức năng hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô, phân tích mối quan hệ 

giữa các tổ chức tài chính vi mô với hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính phi 

ngân hàng, các dịch vụ tài chính vi mô phổ biến, nghiên cứu điển hình các chương 

trình dự án tài chính vi mô, kinh nghiệm phát triển tài chính vi mô của một số quốc 

gia và bài học đối với Việt Nam; thảo luận về các chính sách khuyến khích phát triển 

tài chính vi mô của Việt Nam trong mối quan hệ với xóa đói giảm nghèo, phát triển 

nông nghiệp – nông thôn và mở cửa hệ thống tài chính theo các thỏa ước thương mại 

3+0 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 



và đầu tư sau khi Việt Nam gia nhập WTO. 

24 Thuế  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các luật thuế, lệ phí , 

quy định về hóa đơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: lệ phí Môn bài, 

thuế Xuất nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Gía trị gia tăng, thuế Thu nhập 

doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Bảo vệ môi trường, thuế Tài nguyên, thuế 

nhà thầu, các khoản thuế về đất đai và các quy định về sử dụng hóa đơn. 

2+1 
Học 

kỳ 3 

Trắc 

nghiệm 

25 
Toán tài 

chính  

Học phần Toán tài chính chuyển tải các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong lĩnh 

vực tài chính. Bao gồm các nội dung về: lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, chiết khấu 

thương phiếu, vay thông thường, trái phiếu và cổ phiếu 

2+0 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

26 

Kế toán 

ngân 

hàng 

Kế toán ngân hàng là môn học nghiên cứu & vận dụng các kiến thức cơ bản của Lý 

thuyết hạch hạch tóan kế tóan, các chuẩn mực kế toán Quốc tế & Việt Nam để phản 

ánh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo từng cấp độ 

chi nhánh và hội sở của một Ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, thanh toán 

không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng, tín dụng, xác định kết 

quả kinh doanh của một chi nhánh, của toàn hệ thống NHTM và tổ chức công tác kế 

toán tại Ngân hàng thương mại. Môn học này tập trung giải quyết những nội dung lý 

thuyết sâu đặc thù cho lĩnh vực tài chính Ngân hàng. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 



27 

Nghiệp 

vụ ngân 

hàng 

thương 

mại 1  

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 là môn nghiệp vụ chuyên sâu, do đó chuyển tải 

những kiến thức quan trọng và cụ thể trong hoạt động kinh doanh của NHTM, bao 

gồm: Các nghiệp vụ huy động vốn; Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; 

Nghiệp vụ chiết khấu; Nghiệp bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn hạn 

tài trợ dự án đầu; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ thanh 

toán qua ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác; Nghiệp vụ thanh toán 

quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại hối,.. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

28 

Phân 

tích hoạt 

động 

kinh 

doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các kiến thức về Phân tích đánh 

giá các hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, 

chức năng và tầm quan trọng của phân tich hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; 

Các phương pháp và kỹ thuật phân tích HĐKD; Ứng dụng các phương pháp phân tích 

vào phân tích cụ thể các mặt của hoạt động kinh doanh: Phân tich kết quả sản xuất về 

khối lượng và chất lượng sản phẩm, phân tích Chi phí và giá thành cùng các yếu tố 

ảnh hưởng đến chi phí và giá thành, phân tích doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố 

ảnh hưởng đến doanh thu - lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của doanh nghiệp. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

29 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 2  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn và đòn bẩy của 

doanh nghiệp;doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; quản lý tài sản của 

doanh nghiệp. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

30 
Thực tập 

1  

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học trong 

các học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ của chuyên viên ngân hàng. Đặc 

biệt, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một giao dịch viên 

thực sự. 

0+3 
Học 

kỳ 4 

Trắc 

nghiệm 



31 

Tư 

tưởng 

Hồ Chí 

Minh  

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 

7 trình bày những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của 

cách mạng Việt Nam. 

2+0 
Học 

kỳ 4 

Trắc 

nghiệm 

32 
Đầu tư 

tài chính 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về đầu tư 

tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: các vấn đề chung về đầu tư tài chính; đầu tư tài 

chính trên thị trường tiền tệ; đầu tư cổ phiếu; đầu tư trái phiếu; lựa chọn danh mục 

đầu tư tối ưu. 

2+1 
Học 

kỳ 5 

Trắc 

nghiệm 

33 

Đường 

lối cách 

mạng 

của 

Đảng 

Cộng 

Sản Việt 

Nam 

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam. Chính vì thế, học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam mang nhiều giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và là nền tảng quan trọng trong 

việc nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của các ngành khoa học xã hội. 

Học phần này sẽ cung cấp những kiến thức về hệ thống những đường lối cơ bản của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng niềm tin, có ý thức tán thành, ủng hộ chủ trương, 

đường lối chính sách của Đảng. Nội dung gồm 8 chủ đề: Chương 1: Sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam  và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chương 2: 

Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đường lối kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Chương 4: Đường 

lối công nghiệp hoá; Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương 

7: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; Chương 8: Đường lối 

đối ngoại. 

3+0 
Học 

kỳ 5 

Trắc 

nghiệm 

34 

Nghiệp 

vụ ngân 

hàng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nghiệp vụ trong hoạt động 

kinh doanh của NHTM, bao gồm: Các nghiệp vụ huy động vốn; Nghiệp vụ tín dụng 

ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp vụ chiết khấu; Nghiệp bao thanh toán; Nghiệp vụ 

2+1 
Học 

kỳ 5 
Tự luận 



thương 

mại 2  

tín dụng trung dài hạn hạn tài trợ dự án đầu; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ 

bảo lãnh; Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng 

khác; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại 

hối,… 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng giao tiếp và kỹ năng xử lý vấn đề về nghiệp vụ trong kinh doanh NHTM. 

Học phần này giúp sinh viên hình thành ý thức tuân thủ pháp luật trong thực hiện các 

nghiệp vụ kinh doanh NHTM. 

35 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 3  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: tài chính của công ty cổ phần; giá trị doanh nghiệp và phương pháp 

định giá doanh nghiệp; hoạch định và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp; cơ cấu lại 

doanh nghiệp 

2+1 
Học 

kỳ 5 
Tự luận 

36 

Thị 

trường 

chứng 

khoán  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thị trường chứng 

khoán bao gồm: các khái niêm; nguyên tắc, cơ chế điều hành; nghiệp vụ giao dịch 

trên sàn giao dịch tập trung, phi tập trung; thị trường chứng khoán phái sinh; cơ chế 

tổ chức hoạt động và nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư; 

hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán của cơ quan quản lý. 

2+1 
Học 

kỳ 5 
Tự luận 

37 
Thực tập 

2  

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý tài chính của doanh nghiệp,các cơ 

quan tài chính Nhà nước, các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng hoặc các tổ chức 

tài chính khác. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, các quy trình nghiệp vụ 

kinh doanh của các doanh nghiệp, cáctổ chức tài chính trong thời gian từ 3-5 năm trở 

lại đây 

0+3 
Học 

kỳ 5 

Báo cáo 

thực tập 



38 
Bảo 

hiểm 

Học phần Bảo hiểm sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về rủi ro, bảo 

hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm và xu hướng phát triển 

của bảo hiểm cũng như các phương pháp tính phí bảo hiểm, cơ chế hình thành và sử 

dụng các quỹ bảo hiểm, các nghiệp vụ cơ bản trong một doanh nghiệp bảo hiểm. Đây 

là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể thực hiện tốt các nghiệp vụ cơ bản khi làm 

việc trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 

3+0 
Học 

kỳ 6 

Trắc 

nghiệm 

39 

Quản trị 

ngân 

hàng 

thương 

mại 

Học phần Quản trị ngân hàng thương mại sẽ cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản trong quản trị ngân hàng như: quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị 

tài sản có, quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kết quả tài chính, quản trị 

tiếp thị,… Đây là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể hiểu rõ bản chất và giải 

quyết được các tình huống, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quản trị ngân hàng. 

3+0 
Học 

kỳ 6 
Tự luận 

40 

Quản trị 

rủi ro tài 

chính 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và nghiệp vụ quản trị rủi ro tài 

chính trong hoạt động của các công ty và của các ngân hàng thương mại: nghiệp vụ 

quản lý rủi ro tín dụng, nghiệp vụ quản lý rủi ro lãi suất, nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ 

giá; giúp sinh viên biết cách phân tích và xác định nguồn gốc của các loại rủi ro, từ 

đó thực hiện các giải pháp nhằm quản trị rủi ro. 

2+1 
Học 

kỳ 6 
Tự luận 

41 

Thanh 

toán 

quốc tế  

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

vấn đề thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngoại thương. Giúp sinh viên nắm bắt và 

thao tác và nghiệp vụ liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các nghiệp 

vụ giao dịch hối đoái, các phương thức thanh toán trong giao dịch thương mại quốc 

tế. Cách thức và phương pháp xử lý bộ chứng từ để đảm bảo an toàn cho các bên 

tham gia 

2+1 
Học 

kỳ 6 
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42 
Thực tập 

3  

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học trong 

các học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ của chuyên viên khách hàng cá 

nhân. Đặc biệt, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một chuyên 

viên khách hàng cá nhân thực sự. 

0+4 
Học 

kỳ 6 
Tiểu luận 

43 

Báo cáo 

tốt 

nghiệp 

Báo cáo tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện và cơ hội nâng cao các 

khối kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình 

trong công trình nghiên cứu khoa học. Cụ thể như sau: 

·        Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng chúng trong đề 

tài khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học và sáng tạo. 

·        Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một 

cách độc lập và sáng tạo. 

·        Rèn luyện cho sinh viên tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu và phát huy 

sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học. 

·        Rèn luyện thêm kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề và khả năng tư duy, làm việc 

độc lập. 

0+5 
Học 

kỳ 7 
Tiểu luận 

44 

Phần 

mềm 

Misa 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về kế toán – một trong 

những công cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Rèn luyện cho người học các kỹ 

năng như: kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, 

kỹ năng quản lý thời gian, tư duy khoa học và phản biện. Học phần hình thành cho 

sinh viên thái độ tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. 

0+2 
Học 

kỳ 7 

Trắc 

nghiệm 

và thực 

hành 



45 
Thực tập 

4  

Sau khi học xong các học phần kiến thức lý luận cơ bản về Tài chính - ngân hàng, 

sinh viên tiến hành thực tập tại các doanh nghiệp để tìm hiểu và nắm bắt thực tế các 

quy trình, nghiệp vụ kinh doanh tại đơn vị. Trong đợt thực tập này, sinh viên cần đạt 

được các mục đích sau đây: 

- Tìm hiểu môi trường thực tế của doanh nghiệp 

- Vận dụng những kiến thức căn bản đã học vào công việc thực tiễn tại doanh nghiệp. 

Đây là tiền đề quan trọng giúp sinh viên hoàn thành tốt bài thực tập chuyên ngành 

cuối khóa và nhanh chóng phát huy năng lực công tác sau khi tốt nghiệp. 

- Biết ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp 

0 +4 
Học 

kỳ 7 

Báo cáo 

thực tập 

 

1.2. Chương trình Tài chính ngân hàng, khóa học 2018-2022  

ST

T 

Tên 

môn 

học 

Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên 

01 

Báo cáo 

tốt 

nghiệp  

Báo cáo tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện và cơ hội nâng cao các khối 

kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình trong 

công trình nghiên cứu khoa học. Cụ thể như sau: 

·        Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng chúng trong đề tài 

khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học và sáng tạo. 

·        Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách 

độc lập và sáng tạo. 

·        Rèn luyện cho sinh viên tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu và phát huy sở 

trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học. 

·        Rèn luyện thêm kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề và khả năng tư duy, làm việc độc 

0+5 
Học 

kỳ 7 
Tiểu luận 



lập. 

02 
Bảo 

hiểm  

Học phần Bảo hiểm sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về rủi ro, bảo 

hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm và xu hướng phát triển 

của bảo hiểm cũng như các phương pháp tính phí bảo hiểm, cơ chế hình thành và sử 

dụng các quỹ bảo hiểm, các nghiệp vụ cơ bản trong một doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là 

cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể thực hiện tốt các nghiệp vụ cơ bản khi làm việc 

trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 

2+1 
Học 

kỳ 6 
Tự luận 

03 
Đầu tư 

tài chính  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về đầu tư tài 

chính của doanh nghiệp, bao gồm: các vấn đề chung về đầu tư tài chính; đầu tư tài chính 

trên thị trường tiền tệ; đầu tư cổ phiếu; đầu tư trái phiếu; lựa chọn danh mục đầu tư tối 

ưu. 

2+1 
Học 

kỳ 6 

Trắc 

nghiệm 



04 

Đường 

lối cách 

mạng 

của 

Đảng 

Cộng 

Sản Việt 

Nam  

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam. Chính vì thế, học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam mang nhiều giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và là nền tảng quan trọng trong việc 

nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của các ngành khoa học xã hội. 

Học phần này sẽ cung cấp những kiến thức về hệ thống những đường lối cơ bản của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng niềm tin, có ý thức tán thành, ủng hộ chủ trương, 

đường lối chính sách của Đảng. Nội dung gồm 8 chủ đề: Chương 1: Sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam  và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chương 2: Đường lối 

đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đường lối kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Chương 4: Đường lối công nghiệp 

hoá; Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương 7: Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; Chương 8: Đường lối đối ngoại. 

3+0 
Học 

kỳ 5 

Trắc 

nghiệm 

05 

Kế toán 

ngân 

hàng  

Kế toán ngân hàng là môn học nghiên cứu & vận dụng các kiến thức cơ bản của Lý 

thuyết hạch hạch tóan kế tóan, các chuẩn mực kế toán Quốc tế & Việt Nam để phản ánh 

các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo từng cấp độ chi 

nhánh và hội sở của một Ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, thanh toán không 

dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng, tín dụng, xác định kết quả kinh 

doanh của một chi nhánh, của toàn hệ thống NHTM và tổ chức công tác kế toán tại 

Ngân hàng thương mại. Môn học này tập trung giải quyết những nội dung lý thuyết sâu 

đặc thù cho lĩnh vực tài chính Ngân hàng. 

2+1 
Học 

kỳ 5 
Tự luận 

06 
Kế toán 

tài chính  

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu – các 

khoản ứng trước, nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền lương và các khoản trích theo 

lương, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả 

kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 



07 Kiến tập  

Thông qua quá trình kiến tập, sinh viên có thể giải thích được các kiến thức cơ bản của 

môn Nhập môn ngành. 

Rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm… 

Nhận biết được những yêu cầu nghề nghiệp và có cơ hội tìm kiếm cơ hội việc làm sau 

khi tốt nghiệp 

0+2 
Học 

kỳ 2 
Tiểu luận 

08 
Kinh tế 

lượng  

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, không đi sâu về hướng lý 

thuyết và chứng minh về mặt toán học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của 

việc sử dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích kinh tế, phân tích 

chính sách. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –

OLS) sẽ được trình bày một cách chi tiết cũng như các vi phạm giả thuyết; cách phát 

hiện; hệ quả và khắc phục. Bên cạnh đó, các chủ đề về các dạng hàm toán học và biến 

giả ứng dụng trong kinh tế lượng cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. 

1+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

09 
Kinh tế 

vi mô  

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức mà các hộ gia đình, 

các doanh nghiệp ra quyết định và tác động lẫn nhau trong một thị trường nào đó ở giác 

độ chi tiết, riêng lẻ. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề chung: Giới 

thiệu các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh tế vi mô. Cung & cầu: giải thích các 

yếu tố xác định hàm số cung và hàm số cầu, các quy luật tác động đến cung và cầu. Lý 

thuyết người tiêu dùng: nghiên cứuhành vi người tiêu dùng và phương pháp lựa chọn tối 

ưu. Lý thuyết về sản xuất và chi phí: nghiên cứu hành vi nhà sản xuất, phương pháp lựa 

chọn tối ưu, đặc điểm và tính chất của các loại thị trường 

3+0 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

10 
Kinh tế 

vĩ mô  

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức tác động của các 

chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế quốc gia. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: 

Khái quát về kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và các công cụ 

điều tiết vĩ mô của chính phủ. Đo lường sản lượng quốc gia: Giới thiệu phương pháp 

xác định sản lượng quốc gia (GDP). Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở: 

3+0 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 



Nghiên cứu phương pháp xác định sản lượng cân bằng và sự thay đổi của các thành 

phần trong tổng cầu tác động đến sản lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: Giới thiệu 

cung-cầu, sự cân bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến sản lượng quốc 

gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới thiệu thị trường ngoại tệ, cán cân 

thanh toán và tác động của TGHĐ đến sản lượng quốc gia. Mô hình IS – LM: Giới thiệu 

đường IS – LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền tệ. Tổng cung – Tổng 

cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và mô hình AS – AD. Phân tích chính sách kinh tế 

vĩ mô: Nghiên cứu tác động của các chính sách đến tổng cầu. Lạm phát – Thất nghiệp: 

Tác động của thất nghiệp và lạm phát – Các biện pháp hạn chế. 

11 
Luật 

kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực pháp luật kinh tế 

như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh viên có những 

nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế 

thị trường. 

2+0 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

12 

Lý 

thuyết 

xác suất 

và thống 

kê  

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của lý 

thuyết xác suất và thống kê toán. Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để 

xây dựng các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ trong 

thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học được phải có tính thực tiễn để người học 

có thể áp dụng vào thực tế của ngành học. 

3+0 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 

13 

Marketi

ng ngân 

hàng  

Học phần trang bị cho người học các kiến thức, hoạt động cơ bản về marketing trong 

ngân hàng TM.  Phân tích thị trường và hình thành các ý tưởng marketing ngân hàng. 

Học phần giúp sinh viên đi sâu vào việc ứng  dụng các nguyên tắc, qui luật của 

marketing vào trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng – một dịch vụ mang tính đặc 

thù, hướng đến việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

2+1 
Học 

kỳ 6 
Tiểu luận 

14 Ngân Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học trong các 0+3 Học Trắc 



hàng mô 

phỏng 1  

học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ của chuyên viên ngân hàng. Đặc biệt, rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một giao dịch viên thực sự. 

kỳ 3 nghiệm 

và thực 

hành 

15 

Ngân 

hàng mô 

phỏng 2  

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học trong các 

học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ của chuyên viên khách hàng cá nhân. 

Đặc biệt, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một chuyên viên 

khách hàng cá nhân thực sự. 

0+3 
Học 

kỳ 5 

Trắc 

nghiệm 

và thực 

hành 

16 

Ngân 

hàng 

trung 

ương  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nghiệp vụ trong hoạt động 

kinh doanh của NHTW, bao gồm: Các nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông 

tiền tệ; Nghiệp vụ tín dụng; Nghiệp vụ thị trường mở; Nghiệp vụ quản lý ngoại hối, Tổ 

chức thanh toán qua ngân hàng; Nghiệp vụ điều hành chính sách tiền tệ quốc gia…Học 

phần này rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

giao tiếp và kỹ năng xử lý vấn đề về nghiệp vụ trong hoạt động của NHTW. Học phần 

này giúp sinh viên hình thành ý thức tuân thủ pháp luật trong thực hiện các nghiệp vụ 

trong hoạt động của NHTW. 

2+0 
Học 

kỳ 4 

Trắc 

nghiệm 

17 

Nghiệp 

vụ ngân 

hàng 

thương 

mại  

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 là môn nghiệp vụ chuyên sâu, do đó chuyển tải 

những kiến thức quan trọng và cụ thể trong hoạt động kinh doanh của NHTM, bao gồm: 

Các nghiệp vụ huy động vốn; Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp 

vụ chiết khấu; Nghiệp bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn hạn tài trợ dự 

án đầu; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ thanh toán qua 

ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài 

trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại hối,.. 

2+1 
Học 

kỳ 3 

Trắc 

nghiệm 



18 

Nguyên 

lý kế 

toán  

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kế 

toán – một trong những công cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình 

bày về những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế toán, nguyên tắc 

và các phương pháp kế toán được vận dụng cũng như các bước thực hành cơ bản trong 1 

chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với việc định khoản 

và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng đơn giản,…) 

2+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

19 

Nguyên 

lý thống 

kê kinh 

tế  

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những cơ sở lý luận, phương pháp 

luận của thống kê học ; cung cấp hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các 

phương pháp trình bày dữ liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ sở cho dự 

báo các hiện tượng kinh tế - xã hội giúp cho việc điều hành và ra các quyết định quản lý 

một cách khoa học và logic. Học phần còn là nền tảng quan trọng cho các học phần có 

liên quan như Phương pháp định lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác 

nghiên cứu khoa 

3+0 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 

20 

Nhập 

môn 

ngành 

Tài 

chính 

ngân 

hàng  

Môn học Nhập môn ngành nhằm giới thiệu đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình 

phát triển của ngành Tài chính – ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam. Giới thiệu 

những kiến thức cơ sở ngành, giới thiệu công việc phẩm chất của một chuyên viên tài 

chính – ngân hàng, các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng cá nhân của người chuyên viên 

tài chính – ngân hàng. Giới thiệu mục tiêu, động cơ học tập và những tiêu chuẩn đạo 

đức nghề nghiệp đối với chuyên viên tài chính – ngân hàng, giới thiệu cơ hội nghề 

nghiệp cho sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng. 

2+1 
Học 

kỳ 1 
Tiểu luận 

21 

Nhập 

môn 

nghiên 

cứu 

khoa 

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội 

nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai 

dưới dạng độc lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định 

vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm (đánh giá những 

nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên 

1+1 
Học 

kỳ 1 
Tiểu luận 



học  cứu...). 

22 

Những 

nguyên 

lý cơ 

bản của 

Chủ 

nghĩa 

Mác - 

Lênin  

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số 

vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn 

học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những 

nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần 

thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, 

trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và 

triển vọng. 

5+0 
Học 

kỳ 2 

Trắc 

nghiệm 

23 

Phân 

tích hoạt 

động 

kinh 

doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các kiến thức về Phân tích đánh 

giá các hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, 

chức năng và tầm quan trọng của phân tich hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; 

Các phương pháp và kỹ thuật phân tích HĐKD; Ứng dụng các phương pháp phân tích 

vào phân tích cụ thể các mặt của hoạt động kinh doanh: Phân tich kết quả sản xuất về 

khối lượng và chất lượng sản phẩm, phân tích Chi phí và giá thành cùng các yếu tố ảnh 

hưởng đến chi phí và giá thành, phân tích doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố ảnh 

hưởng đến doanh thu - lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của doanh nghiệp. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

24 

Phân 

tích tài 

chính  

Nghiệp vụ phân tích, đánh giá cho biết tình hình sức khỏe của DN ở hiện tại và dự báo 

trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, đưa 

ra giải pháp hữu hiệu nhất cho DN 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 



25 

Pháp 

luật đại 

cương  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật. Để 

đạt được mục tiêu đó, nội dung của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, chung 

nhất về nhà nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần còn có những nội dung về 

pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật 

Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới theo yêu cầu của Bộ Giáo 

dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

2+0 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

26 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

khoa 

học 

trong 

Kinh tế  

Học phần Quản trị ngân hàng thương mại sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản trong quản trị ngân hàng như: quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản 

có, quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kết quả tài chính, quản trị tiếp thị,… 

Đây là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể hiểu rõ bản chất và giải quyết được các 

tình huống, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quản trị ngân hàng. 

1+1 
Học 

kỳ 4 
Tiểu luận 

27 

Quản trị 

danh 

mục đầu 

tư  

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lợi nhuận rủi ro của 

danh mục đầu tư, mô hình Markowitz, các mô hình định giá tài sản, lý thuyết thị trường 

hiệu quả (EMH), các phương pháp xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, cụ thể như 

quy trình xây dựng danh mục đầu tư, các chiến lược quản lý danh mục đầu tư, phương 

pháp quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu, phương pháp quản lý danh mục đầu tư trái 

phiếu, đánh giá hiệu quả hoạt động của một danh mục đầu tư, thông qua các bài giảng 

trên lớp và các bài tập, người học sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để trở 

thành chuyên gia tài chính. Thông qua môn học, mục tiêu đào tạo một số kỹ năng khi 

đầu tư trên thị trường tài chính, thực hành tổ chức làm việc theo nhóm, phát triển kỹ 

năng thuyết trình trước nhiều người. 

2+1 
Học 

kỳ 6 
Tự luận 



28 
Quản trị 

học  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp). 

Qua học phần này người học sẽ nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ chức 

(doanh nghiệp), bao gồm : khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các chức năng cơ bản 

của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà quản trị, ảnh hưởng của môi trường đến 

hoạt động của doanh nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên nhân viên. 

Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một số mô hình quản trị hiện 

đại. 

2+1 
Học 

kỳ 2 
Tự luận 

29 

Quản trị 

ngân 

hàng 

thương 

mại  

Học phần Quản trị ngân hàng thương mại sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản trong quản trị ngân hàng như: quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản 

có, quản trị rủi ro, quản trị kết quả tài chính và quản trị các nguồn lực khác của ngân 

hàng. Đây là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể hiểu rõ bản chất và giải quyết được 

các tình huống, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quản trị ngân hàng. 

2+1 
Học 

kỳ 6 
Tự luận 

30 

Quản trị 

rủi ro tài 

chính  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và nghiệp vụ quản trị rủi ro tài chính 

trong hoạt động của các công ty và của các ngân hàng thương mại: nghiệp vụ quản lý rủi 

ro tín dụng, nghiệp vụ quản lý rủi ro lãi suất, nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ giá; giúp sinh 

viên biết cách phân tích và xác định nguồn gốc của các loại rủi ro, từ đó thực hiện các 

giải pháp nhằm quản trị rủi ro. 

2+1 
Học 

kỳ 6 
Tự luận 

31 

Tài 

chính 

công ty 

đa quốc 

gia  

Môn học tài chính công ty đa quốc gia cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về môi trường tài chính quốc tế mà các công ty đa quốc gia đang hoạt động. Trong môn 

học này sinh viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề chủ yếu như:  môi trường tài chính 

quốc tế bao gồm vấn đề về toàn cầu hóa, hệ thống tiền tệ quốc tế, cán cân thanh toán 

quốc tế; thị trường ngoại hối, các điều kiện cân bằng quốc tế, và cơ chế xác định tỷ giá 

hối đoái; các thị trường tài chính quốc tế và quản trị nguồn vốn, quản trị tài chính các 

công ty đa quốc gia. 

2+1 
Học 

kỳ 6 
Tự luận 



32 

Tài 

chính 

công 

Học phần Tài chính công chuyển tải các kiến thức cơ bản về cơ sở kinh tế cho hoạt động 

của chính phủ, phân tích chi tiêu công và nguồn thu của chính phủ. Nội dung môn học 

gồm các vấn đề lớn:  Khu vực công và tài chính công ; Hiệu quả và công bằng xã hội; 

Hàng hóa công và chi tiêu công; Phân tích lợi ích chi phí dự án công;  Tổng quan về 

thuế; Thuế và sự phân phối thu nhập;  Thuế và hiệu quả kinh tế; Ngân sách nhà nước; 

Tài trợ bội chi ngân sách nhà nước. 

2+0 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

33 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 1  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: tổng quan về tài chính doanh nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của 

doanh nghiệp, quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư của doanh 

nghiệp, quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư của doanh nghiệp 

1+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

34 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 2  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn và đòn bẩy của doanh 

nghiệp;doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; quản lý tài sản của doanh 

nghiệp. 

1+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

35 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 3  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: tài chính của công ty cổ phần; giá trị doanh nghiệp và phương pháp định 

giá doanh nghiệp; hoạch định và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp; cơ cấu lại doanh 

nghiệp 

1+1 
Học 

kỳ 5 
Tự luận 



36 

Tài 

chính 

quốc tế  

Học phần cung cấp những vấn đề có liên quan đến các mối quan hệ tác động qua lại lẫn 

nhau trong lĩnh vực tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia như: Sự vận 

động giữa các luồng tiền của các quốc gia gồm tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh 

toán quốc tế, hoạt động của thị trường tài chính quốc tế, hoạt động đầu tư quốc tế của 

các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia, hoạt động tài trợ quốc tế, những 

chiều hướng vận động mang tính chất toàn cầu hóa của những thị trường, định chế, công 

cụ, kỹ thuật tài chính cho đến việc ban hành các chính sách công xuất phát từ nhu cầu 

điều tiết và quản lý thị trường tài chính của chính phủ. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

37 

Tài 

chính 

tiền tệ 

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về tài chính và tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Bao gồm các nội 

dung như: Đại cương về tài chính, Chính sách tài chính quốc gia; Đại cương về Tiền tệ, 

Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và kiểm soát 

lạm phát; Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm Ngân hàng thương mại, Ngân 

hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; Định chế tài chính phi ngân hàng; Tài 

chính quốc tế. Kiến thức Tài chính tiền tệ là kiến thức cần thiết và quan trọng làm nền 

tảng để người học tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh 

tiền tệ ngân hàng và kinh tế tài chính nói chung. 

2+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 

38 

Thẩm 

định tín 

dụng  

Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản để thẩm định: năng lực pháp lý của khách hàng, 

năng lực tài chính, phương án kinh doanh, dự án đầu tư, tài sản đảm bảo. Lập được tờ 

trình thẩm định tín dụng. Có  thái độ nghiệm túc, trách nhiệm, minh bạch trong công tác 

thẩm định tín dụng. 

2+1 
Học 

kỳ 5 
Tự luận 



39 

Thanh 

toán 

quốc tế  

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn 

đề thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngoại thương. Giúp sinh viên nắm bắt và thao tác 

và nghiệp vụ liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các nghiệp vụ giao 

dịch hối đoái, các phương thức thanh toán trong giao dịch thương mại quốc tế. Cách 

thức và phương pháp xử lý bộ chứng từ để đảm bảo an toàn cho các bên tham gia 

2+1 
Học 

kỳ 5 
Tự luận 

40 

Thị 

trường 

chứng 

khoán  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán 

bao gồm: các khái niêm; nguyên tắc, cơ chế điều hành; nghiệp vụ giao dịch trên sàn giao 

dịch tập trung, phi tập trung; thị trường chứng khoán phái sinh; cơ chế tổ chức hoạt động 

và nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư; hoạt động giám sát 

giao dịch chứng khoán của cơ quan quản lý. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

41 

Thị 

trường 

tài chính 

và các 

định chế 

tài chính  

Học phần nhằm mục tiêu giúp người học hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản về 

thị trường tài chính và các định chế tài chính để giải thích, nhận định các thông tin thực 

tế về các vấn đề có liên quan; vận dụng vào các hoạt động có liên quan như phát hành cổ 

phiếu, trái phiếu, giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, tính toán lợi suất đầu tư. 

2+1 
Học 

kỳ 4 
Tự luận 

42 
Thực tập 

cơ sở  

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý tài chính của doanh nghiệp,các cơ 

quan tài chính Nhà nước, các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng hoặc các tổ chức tài 

chính khác. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh 

doanh của các doanh nghiệp, cáctổ chức tài chính trong thời gian từ 3-5 năm trở lại đây 

0+4 
Học 

kỳ 4 
Tiểu luận 



43 

Thực tập 

tốt 

nghiệp  

Sau khi học xong các học phần kiến thức lý luận cơ bản về Tài chính - ngân hàng, sinh 

viên tiến hành thực tập tại các doanh nghiệp để tìm hiểu và nắm bắt thực tế các quy 

trình, nghiệp vụ kinh doanh tại đơn vị. Trong đợt thực tập này, sinh viên cần đạt được 

các mục đích sau đây: 

- Tìm hiểu môi trường thực tế của doanh nghiệp 

- Vận dụng những kiến thức căn bản đã học vào công việc thực tiễn tại doanh nghiệp. 

Đây là tiền đề quan trọng giúp sinh viên hoàn thành tốt bài thực tập chuyên ngành cuối 

khóa và nhanh chóng phát huy năng lực công tác sau khi tốt nghiệp. 

- Biết ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp 

0+6 
Học 

kỳ 6 
Tiểu luận 

44 Thuế  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các luật thuế, lệ phí , 

quy định về hóa đơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: lệ phí Môn bài, 

thuế Xuất nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Gía trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh 

nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Bảo vệ môi trường, thuế Tài nguyên, thuế nhà thầu, 

các khoản thuế về đất đai và các quy định về sử dụng hóa đơn. 

2+1 
Học 

kỳ 3 

Trắc 

nghiệm 

45 

Toán 

cao cấp 

C1  

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt biến, hàm nhiều biến, phép tính 

tích phân hàm một biến và một số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân. Bên cạnh 

đó, giới thiệu một số ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các ứng dụng của tích 

phân trong kinh tế. 

1+1 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

46 

Toán 

cao cấp 

C2  

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi phân hàm nhiều biến và một số 

kiến thức cơ bản về Phương trình vi phân 
1+1 

Học 

kỳ 3 
Tự luận 

47 
Toán tài 

chính  

Học phần Toán tài chính chuyển tải các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong lĩnh 

vực tài chính. Bao gồm các nội dung về: lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, chiết khấu 

thương phiếu, vay thông thường, trái phiếu và cổ phiếu 

1+1 
Học 

kỳ 3 
Tự luận 



48 

Tư duy 

biện 

luận - 

sáng tạo  

Môn học củng cố cho sinh viên cách tư duy biện luận, cách học, nghiên cứu và ứng xử 

một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phương pháp làm 

việc, học tập và nghiên cứu trong bậc đại học; giúp sinh viên có khả năng thích ứng với 

nhiều môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Giúp sinh viên vận 

dụng linh hoạt các tài liệu cũng như tự tìm tòi, bổ sung, cập nhật phù hợp với ngành của 

mình để thực hành, giải quyết bài tập tình huống ứng dụng 

3+0 
Học 

kỳ 1 
Tự luận 

49 

Tư 

tưởng 

Hồ Chí 

Minh  

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 

trình bày những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách 

mạng Việt Nam. 

2+0 
Học 

kỳ 2 

Trắc 

nghiệm 

 

1.3. Chương trình Tài chính ngân hàng, khóa học 2019-2023  

S

T

T 

Tên 

môn học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên 



01 

Báo cáo 

tốt 

nghiệp 

Báo cáo tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện và cơ hội nâng cao các khối 

kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình trong 

công trình nghiên cứu khoa học. Cụ thể như sau: 

·        Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng và vận dụng chúng trong đề tài 

khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học và sáng tạo. 

·        Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách 

độc lập và sáng tạo. 

·        Rèn luyện cho sinh viên tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu và phát huy sở 

trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học. 

·        Rèn luyện thêm kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề và khả năng tư duy, làm việc độc 

lập. 

0+5 

Học 

kỳ 8 Tiểu luận 

02 

Bảo 

hiểm 

Học phần Bảo hiểm sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về rủi ro, bảo 

hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm và xu hướng phát triển 

của bảo hiểm cũng như các phương pháp tính phí bảo hiểm, cơ chế hình thành và sử 

dụng các quỹ bảo hiểm, các nghiệp vụ cơ bản trong một doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là 

cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể thực hiện tốt các nghiệp vụ cơ bản khi làm việc 

trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 

1+1 

Học 

kỳ 7 

Trắc 

nghiệm 



03 

Chủ 

nghĩa xã 

hội khoa 

học  

Phát biểu được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học. Vận 

dụng những tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước trên thế giới. Có ý thức 

chính trị, tư tưởng đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. 

2+0 

Học 

kỳ 2 

Trắc 

nghiệm 

04 

Đầu tư 

tài chính 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về đầu tư tài 

chính của doanh nghiệp, bao gồm: các vấn đề chung về đầu tư tài chính; đầu tư tài chính 

trên thị trường tiền tệ; đầu tư cổ phiếu; đầu tư trái phiếu; lựa chọn danh mục đầu tư tối 

ưu. 2+1 

Học 

kỳ 7 

Trắc 

nghiệm 

05 

Kế toán 

ngân 

hàng  

Kế toán ngân hàng là môn học nghiên cứu & vận dụng các kiến thức cơ bản của Lý 

thuyết hạch hạch tóan kế tóan, các chuẩn mực kế toán Quốc tế & Việt Nam để phản ánh 

các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo từng cấp độ chi 

nhánh và hội sở của một Ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, thanh toán không 

dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng, tín dụng, xác định kết quả kinh 

doanh của một chi nhánh, của toàn hệ thống NHTM và tổ chức công tác kế toán tại 

Ngân hàng thương mại. Môn học này tập trung giải quyết những nội dung lý thuyết sâu 

đặc thù cho lĩnh vực tài chính Ngân hàng. 

2+1 

Học 

kỳ 5 Tự luận 



06 

Kế toán 

tài chính  

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu – các 

khoản ứng trước, nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền lương và các khoản trích theo 

lương, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả 

kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 
2+1 

Học 

kỳ 4 Tự luận 

07 

Khởi 

nghiệp  

Học phần này giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về khởi nghiệp biết cách chuẩn 

bị những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới 

và rèn luyện cho SV các kỹ năng xây dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng 

kinh doanh, thực thi kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi 

trường kinh doanh. 

2+0 

Học 

kỳ 2 Tiểu luận 

08 Kiến tập  

Thông qua quá trình kiến tập, sinh viên có thể giải thích được các kiến thức cơ bản của 

môn Nhập môn ngành. 

Rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm… 

Nhận biết được những yêu cầu nghề nghiệp và có cơ hội tìm kiếm cơ hội việc làm sau 

khi tốt nghiệp 

0+2 

Học 

kỳ 3 Tiểu luận 

09 

Kinh tế 

chính trị 

Mác - 

Lênin  

Sinh viên phát biểu được những tri thức cơ bản, cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – 

Lênin. Phân tích được bản chất các quan hệ kinh tế trong phát triển kinh tế- xã hội của 

đất nước và thế giới. Có ý thức trách nhiệm phù hợp với vị trí việc làm và cuộc sống 

trên lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin. 
2+0 

Học 

kỳ 2 

Trắc 

nghiệm 



10 

Kinh tế 

lượng  

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, không đi sâu về hướng lý 

thuyết và chứng minh về mặt toán học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của 

việc sử dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích kinh tế, phân tích 

chính sách. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –

OLS) sẽ được trình bày một cách chi tiết cũng như các vi phạm giả thuyết; cách phát 

hiện; hệ quả và khắc phục. Bên cạnh đó, các chủ đề về các dạng hàm toán học và biến 

giả ứng dụng trong kinh tế lượng cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. 

2+0 

Học 

kỳ 4 Tự luận 

11 

Kinh tế 

vi mô  

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức mà các hộ gia đình, 

các doanh nghiệp ra quyết định và tác động lẫn nhau trong một thị trường nào đó ở giác 

độ chi tiết, riêng lẻ. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề chung: Giới 

thiệu các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh tế vi mô. Cung & cầu: giải thích các 

yếu tố xác định hàm số cung và hàm số cầu, các quy luật tác động đến cung và cầu. Lý 

thuyết người tiêu dùng: nghiên cứuhành vi người tiêu dùng và phương pháp lựa chọn tối 

ưu. Lý thuyết về sản xuất và chi phí: nghiên cứu hành vi nhà sản xuất, phương pháp lựa 

chọn tối ưu, đặc điểm và tính chất của các loại thị trường 

3+0 

Học 

kỳ 1 Tự luận 



12 

Kinh tế 

vĩ mô  

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức tác động của các 

chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế quốc gia. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: 

Khái quát về kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và các công cụ 

điều tiết vĩ mô của chính phủ. Đo lường sản lượng quốc gia: Giới thiệu phương pháp 

xác định sản lượng quốc gia (GDP). Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở: 

Nghiên cứu phương pháp xác định sản lượng cân bằng và sự thay đổi của các thành 

phần trong tổng cầu tác động đến sản lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: Giới thiệu 

cung-cầu, sự cân bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến sản lượng quốc 

gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới thiệu thị trường ngoại tệ, cán cân 

thanh toán và tác động của TGHĐ đến sản lượng quốc gia. Mô hình IS – LM: Giới thiệu 

đường IS – LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền tệ. Tổng cung – Tổng 

cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và mô hình AS – AD. Phân tích chính sách kinh tế 

vĩ mô: Nghiên cứu tác động của các chính sách đến tổng cầu. Lạm phát – Thất nghiệp: 

Tác động của thất nghiệp và lạm phát – Các biện pháp hạn chế. 

3+0 

Học 

kỳ 2 Tự luận 



13 

Lịch sử 

Đảng 

Cộng 

sản Việt 

Nam  

Cung cấp những tri  thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (920 – 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu 

tranh giành chính quyền (1930 – 1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc thời kỳ cả nước qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 

2018). Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu 

nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực 

tiễn, phê phản quan điểm sai trái về lịch sử cua Đảng. Thông qua các sự kiện lịch sử và 

các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào, xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, 

theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

2+0 

Học 

kỳ 3 

Trắc 

nghiệm 

14 

Luật 

kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực pháp luật kinh tế 

như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh viên có những 

nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế 

thị trường. 

2+0 

Học 

kỳ 2 Tự luận 



15 

Lý 

thuyết 

xác suất 

và thống 

kê toán  

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của lý 

thuyết xác suất và thống kê toán. Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để 

xây dựng các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ trong 

thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học được phải có tính thực tiễn để người học 

có thể áp dụng vào thực tế của ngành học. 

3+0 

Học 

kỳ 3 Tự luận 

16 

Marketin

g căn 

bản  

Mục tiêu về kiến thức: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học 

trong marketing, gồm các vấn đề cụ thể: môi trường marketing, hành vi khách hàng, 

nghiên cứu marketing, phân khúc thị trường – lựa chọn thị trường mục tiêu – định vị thị 

trường, chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc 

tiến. Mục tiêu về kỹ năng: Vận dụng các kỹ năng như làm việc nhóm, làm việc độc lập, 

kỹ năng giao tiếp để giải quyết các tình huống marketing và kỹ năng đánh giá cơ hội 

kinh doanh trong hoạt động marketing. Mục tiêu về thái độ: Nhận biết được giá trị của 

đạo đức trong môi trường kinh doanh. 

2+0 

Học 

kỳ 2 

Trắc 

nghiệm 

17 

Marketin

g ngân 

hàng 

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của lý 

thuyết xác suất và thống kê toán. Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để 

xây dựng các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ trong 

thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học được phải có tính thực tiễn để người học 

có thể áp dụng vào thực tế của ngành học. 

1+1 

Học 

kỳ 7   



18 

Ngân 

hàng mô 

phỏng 1  

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học trong các 

học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ của chuyên viên ngân hàng. Đặc biệt, rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một giao dịch viên thực sự. 0+3 

Học 

kỳ 4 

Trắc 

nghiệm 

và thực 

hành 

19 

Ngân 

hàng mô 

phỏng 2 

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học trong các 

học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ của chuyên viên khách hàng cá nhân. 

Đặc biệt, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một chuyên viên 

khách hàng cá nhân thực sự. 0+3 

Học 

kỳ 6 

Trắc 

nghiệm 

và thực 

hành 

20 

Ngân 

hàng 

trung 

ương  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nghiệp vụ trong hoạt động 

kinh doanh của NHTW, bao gồm: Các nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông 

tiền tệ; Nghiệp vụ tín dụng; Nghiệp vụ thị trường mở; Nghiệp vụ quản lý ngoại hối, Tổ 

chức thanh toán qua ngân hàng; Nghiệp vụ điều hành chính sách tiền tệ quốc gia…Học 

phần này rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

giao tiếp và kỹ năng xử lý vấn đề về nghiệp vụ trong hoạt động của NHTW. Học phần 

này giúp sinh viên hình thành ý thức tuân thủ pháp luật trong thực hiện các nghiệp vụ 

trong hoạt động của NHTW. 

1+1 

Học 

kỳ 5 Tự luận 



21 

Nghiệp 

vụ ngân 

hàng 

thương 

mại  

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 là môn nghiệp vụ chuyên sâu, do đó chuyển tải 

những kiến thức quan trọng và cụ thể trong hoạt động kinh doanh của NHTM, bao gồm: 

Các nghiệp vụ huy động vốn; Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp 

vụ chiết khấu; Nghiệp bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn hạn tài trợ dự 

án đầu; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ thanh toán qua 

ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài 

trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại hối,.. 

2+1 

Học 

kỳ 4 Tự luận 

22 

Nguyên 

lý kế 

toán  

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kế 

toán – một trong những công cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình 

bày về những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế toán, nguyên tắc 

và các phương pháp kế toán được vận dụng cũng như các bước thực hành cơ bản trong 1 

chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với việc định khoản 

và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng đơn giản,…) 

2+0 

Học 

kỳ 3 Tự luận 



23 

Nguyên 

lý thống 

kê kinh 

tế  

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những cơ sở lý luận, phương pháp 

luận của thống kê học ; cung cấp hệ thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các 

phương pháp trình bày dữ liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ sở cho dự 

báo các hiện tượng kinh tế - xã hội giúp cho việc điều hành và ra các quyết định quản lý 

một cách khoa học và logic. Học phần còn là nền tảng quan trọng cho các học phần có 

liên quan như Phương pháp định lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác 

nghiên cứu khoa 

3+0 

Học 

kỳ 3 Tự luận 

24 

Nhập 

môn 

ngành 

Tài 

chính 

ngân 

hàng  

Môn học Nhập môn ngành nhằm giới thiệu đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình 

phát triển của ngành Tài chính – ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam. Giới thiệu 

những kiến thức cơ sở ngành, giới thiệu công việc phẩm chất của một chuyên viên tài 

chính – ngân hàng, các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng cá nhân của người chuyên viên 

tài chính – ngân hàng. Giới thiệu mục tiêu, động cơ học tập và những tiêu chuẩn đạo 

đức nghề nghiệp đối với chuyên viên tài chính – ngân hàng, giới thiệu cơ hội nghề 

nghiệp cho sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng. 

2+1 

Học 

kỳ 1 Tiểu luận 

25 

Nhập 

môn 

nghiên 

cứu khoa 

học  

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và xã hội 

nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai 

dưới dạng độc lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định 

vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm (đánh giá những 

nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên 

cứu...). 

2+0 

Học 

kỳ 2 Tiểu luận 



26 

Phân 

tích hoạt 

động 

kinh 

doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các kiến thức về Phân tích đánh 

giá các hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, 

chức năng và tầm quan trọng của phân tich hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; 

Các phương pháp và kỹ thuật phân tích HĐKD; Ứng dụng các phương pháp phân tích 

vào phân tích cụ thể các mặt của hoạt động kinh doanh: Phân tich kết quả sản xuất về 

khối lượng và chất lượng sản phẩm, phân tích Chi phí và giá thành cùng các yếu tố ảnh 

hưởng đến chi phí và giá thành, phân tích doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố ảnh 

hưởng đến doanh thu - lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của doanh nghiệp. 

2+1 

Học 

kỳ 5 Tự luận 

27 

Phân 

tích tài 

chính  

Nghiệp vụ phân tích, đánh giá cho biết tình hình sức khỏe của DN ở hiện tại và dự báo 

trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, đưa 

ra giải pháp hữu hiệu nhất cho DN 2+1 

Học 

kỳ 5 Tự luận 

28 

Pháp 

luật đại 

cương  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật. Để 

đạt được mục tiêu đó, nội dung của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, chung 

nhất về nhà nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần còn có những nội dung về 

pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật 

Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới theo yêu cầu của Bộ Giáo 

dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

2+0 

Học 

kỳ 1 Tự luận 



29 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 

học 

trong 

kinh tế  

Học phần Quản trị ngân hàng thương mại sẽ cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản trong quản trị ngân hàng như: quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị tài 

sản có, quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kết quả tài chính, quản trị tiếp 

thị,… Đây là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể hiểu rõ bản chất và giải quyết được 

các tình huống, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quản trị ngân hàng. 

2+0 

Học 

kỳ 4 Tiểu luận 

30 

Quản trị 

danh 

mục đầu 

tư 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lợi nhuận rủi ro của 

danh mục đầu tư, mô hình Markowitz, các mô hình định giá tài sản, lý thuyết thị trường 

hiệu quả (EMH), các phương pháp xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, cụ thể như 

quy trình xây dựng danh mục đầu tư, các chiến lược quản lý danh mục đầu tư, phương 

pháp quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu, phương pháp quản lý danh mục đầu tư trái 

phiếu, đánh giá hiệu quả hoạt động của một danh mục đầu tư, thông qua các bài giảng 

trên lớp và các bài tập, người học sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để trở 

thành chuyên gia tài chính. Thông qua môn học, mục tiêu đào tạo một số kỹ năng khi 

đầu tư trên thị trường tài chính, thực hành tổ chức làm việc theo nhóm, phát triển kỹ 

năng thuyết trình trước nhiều người. 

2+1 

Học 

kỳ 7 Tự luận 



31 

Quản trị 

học  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp). 

Qua học phần này người học sẽ nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ chức 

(doanh nghiệp), bao gồm : khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các chức năng cơ bản 

của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà quản trị, ảnh hưởng của môi trường đến 

hoạt động của doanh nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên nhân viên. 

Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một số mô hình quản trị hiện 

đại. 

3+0 

Học 

kỳ 2 Tự luận 

32 

Quản trị 

ngân 

hàng 

thương 

mại 

Học phần Quản trị ngân hàng thương mại sẽ cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản trong quản trị ngân hàng như: quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị tài 

sản có, quản trị rủi ro, quản trị kết quả tài chính và quản trị các nguồn lực khác của ngân 

hàng. Đây là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể hiểu rõ bản chất và giải quyết được 

các tình huống, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quản trị ngân hàng. 1+1 

Học 

kỳ 7 Tự luận 

33 

Quản trị 

rủi ro tài 

chính 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và nghiệp vụ quản trị rủi ro tài chính 

trong hoạt động của các công ty và của các ngân hàng thương mại: nghiệp vụ quản lý rủi 

ro tín dụng, nghiệp vụ quản lý rủi ro lãi suất, nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ giá; giúp sinh 

viên biết cách phân tích và xác định nguồn gốc của các loại rủi ro, từ đó thực hiện các 

giải pháp nhằm quản trị rủi ro. 2+1 

Học 

kỳ 7 Tự luận 



34 

Tài 

chính 

công  

Học phần Tài chính công chuyển tải các kiến thức cơ bản về cơ sở kinh tế cho hoạt động 

của chính phủ, phân tích chi tiêu công và nguồn thu của chính phủ. Nội dung môn học 

gồm các vấn đề lớn:  Khu vực công và tài chính công ; Hiệu quả và công bằng xã hội; 

Hàng hóa công và chi tiêu công; Phân tích lợi ích chi phí dự án công;  Tổng quan về 

thuế; Thuế và sự phân phối thu nhập;  Thuế và hiệu quả kinh tế; Ngân sách nhà nước; 

Tài trợ bội chi ngân sách nhà nước. 1+1 

Học 

kỳ 5 Tự luận 

35 

Tài 

chính 

công ty 

đa quốc 

gia 

Môn học tài chính công ty đa quốc gia cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về môi trường tài chính quốc tế mà các công ty đa quốc gia đang hoạt động. Trong môn 

học này sinh viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề chủ yếu như:  môi trường tài chính 

quốc tế bao gồm vấn đề về toàn cầu hóa, hệ thống tiền tệ quốc tế, cán cân thanh toán 

quốc tế; thị trường ngoại hối, các điều kiện cân bằng quốc tế, và cơ chế xác định tỷ giá 

hối đoái; các thị trường tài chính quốc tế và quản trị nguồn vốn, quản trị tài chính các 

công ty đa quốc gia. 1+1 

Học 

kỳ 7 Tự luận 

36 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 1  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: tổng quan về tài chính doanh nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của 

doanh nghiệp, quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư của doanh 

nghiệp, quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư của doanh nghiệp 
1+1 

Học 

kỳ 4 Tự luận 



37 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 2  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn và đòn bẩy của doanh 

nghiệp;doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; quản lý tài sản của doanh 

nghiệp. 1+1 

Học 

kỳ 5 Tự luận 

38 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 3 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu cơ bản về tài chính 

doanh nghiệp: tài chính của công ty cổ phần; giá trị doanh nghiệp và phương pháp định 

giá doanh nghiệp; hoạch định và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp; cơ cấu lại doanh 

nghiệp 1+1 

Học 

kỳ 6 Tự luận 

39 

Tài 

chính 

quốc tế  

Học phần cung cấp những vấn đề có liên quan đến các mối quan hệ tác động qua lại lẫn 

nhau trong lĩnh vực tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia như: Sự vận 

động giữa các luồng tiền của các quốc gia gồm tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh 

toán quốc tế, hoạt động của thị trường tài chính quốc tế, hoạt động đầu tư quốc tế của 

các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia, hoạt động tài trợ quốc tế, những 

chiều hướng vận động mang tính chất toàn cầu hóa của những thị trường, định chế, công 

cụ, kỹ thuật tài chính cho đến việc ban hành các chính sách công xuất phát từ nhu cầu 

điều tiết và quản lý thị trường tài chính của chính phủ. 

2+1 

Học 

kỳ 5 Tự luận 



40 

Tài 

chính 

tiền tệ  

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về tài chính và tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Bao gồm các nội 

dung như: Đại cương về tài chính, Chính sách tài chính quốc gia; Đại cương về Tiền tệ, 

Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và kiểm soát 

lạm phát; Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm Ngân hàng thương mại, Ngân 

hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; Định chế tài chính phi ngân hàng; Tài 

chính quốc tế. Kiến thức Tài chính tiền tệ là kiến thức cần thiết và quan trọng làm nền 

tảng để người học tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh 

tiền tệ ngân hàng và kinh tế tài chính nói chung. 

3+0 

Học 

kỳ 3 Tự luận 

41 

Thẩm 

định tín 

dụng 

Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản để thẩm định: năng lực pháp lý của khách hàng, 

năng lực tài chính, phương án kinh doanh, dự án đầu tư, tài sản đảm bảo. Lập được tờ 

trình thẩm định tín dụng. Có  thái độ nghiệm túc, trách nhiệm, minh bạch trong công tác 

thẩm định tín dụng. 2+1 

Học 

kỳ 6 Tự luận 

42 

Thanh 

toán 

quốc tế 

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn 

đề thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngoại thương. Giúp sinh viên nắm bắt và thao tác 

và nghiệp vụ liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các nghiệp vụ giao 

dịch hối đoái, các phương thức thanh toán trong giao dịch thương mại quốc tế. Cách 

thức và phương pháp xử lý bộ chứng từ để đảm bảo an toàn cho các bên tham gia 

2+1 

Học 

kỳ 6 Tự luận 



43 

Thực 

hành 

nguyên 

lý kế 

toán 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về kế toán – một trong 

những công cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Rèn luyện cho người học các kỹ năng 

như: kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, kỹ năng 

quản lý thời gian, tư duy khoa học và phản biện. Học phần hình thành cho sinh viên thái 

độ tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. 

0+1 

Học 

kỳ 3 

Thực 

hành 

44 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 1  

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý tài chính của doanh nghiệp,các cơ 

quan tài chính Nhà nước, các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng hoặc các tổ chức tài 

chính khác. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh 

doanh của các doanh nghiệp, cáctổ chức tài chính trong thời gian từ 3-5 năm trở lại đây 

0+3 

Học 

kỳ 5 Tiểu luận 



45 

Thực tập 

tốt 

nghiệp 

Sau khi học xong các học phần kiến thức lý luận cơ bản về Tài chính - ngân hàng, sinh 

viên tiến hành thực tập tại các doanh nghiệp để tìm hiểu và nắm bắt thực tế các quy 

trình, nghiệp vụ kinh doanh tại đơn vị. Trong đợt thực tập này, sinh viên cần đạt được 

các mục đích sau đây: 

-            Tìm hiểu môi trường thực tế của doanh nghiệp 

-            Vận dụng những kiến thức căn bản đã học vào công việc thực tiễn tại doanh 

nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng giúp sinh viên hoàn thành tốt bài thực tập chuyên 

ngành cuối khóa và nhanh chóng phát huy năng lực công tác sau khi tốt nghiệp. 

Biết ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp 

0+5 

Học 

kỳ 8 Tiểu luận 

46 Thuế  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các luật thuế, lệ phí , 

quy định về hóa đơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: lệ phí Môn bài, 

thuế Xuất nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Gía trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh 

nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Bảo vệ môi trường, thuế Tài nguyên, thuế nhà thầu, 

các khoản thuế về đất đai và các quy định về sử dụng hóa đơn. 

2+1 

Học 

kỳ 4 

Trắc 

nghiệm 

47 

Toán cao 

cấp C1  

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt biến, hàm nhiều biến, phép tính 

tích phân hàm một biến và một số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân. Bên cạnh 

đó, giới thiệu một số ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các ứng dụng của tích 

phân trong kinh tế. 
2+0 

Học 

kỳ 1 Tự luận 



48 

Toán cao 

cấp C2  

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi phân hàm nhiều biến và một số 

kiến thức cơ bản về Phương trình vi phân 2+0 

Học 

kỳ 2 Tự luận 

49 

Toán tài 

chính  

Học phần Toán tài chính chuyển tải các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong lĩnh 

vực tài chính. Bao gồm các nội dung về: lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, chiết khấu 

thương phiếu, vay thông thường, trái phiếu và cổ phiếu 
1+1 

Học 

kỳ 3 Tự luận 

50 

Triết học 

Mác - 

Lênin  

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể áp dụng kiến thức triết học Mác – Lênin vào lĩnh vực 

chuyên môn. 

Vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật giải quyết các 

vấn đề trong bối cảnh đa dạng của thực tiễn. 

Vận dụng kiến thức duy vật lịch sử của triết học Mác – Lênin để giải quyết các vấn đề 

trong đời sống chính trị, xã hội. 

Thể hiện thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng trong hoạt động nghề 

nghiệp. 
3+0 

Học 

kỳ 1 

Trắc 

nghiệm 

51 

Tư duy 

biện luận 

- sáng 

tạo  

Môn học củng cố cho sinh viên cách tư duy biện luận, cách học, nghiên cứu và ứng xử 

một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phương pháp làm 

việc, học tập và nghiên cứu trong bậc đại học; giúp sinh viên có khả năng thích ứng với 

nhiều môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Giúp sinh viên vận 

dụng linh hoạt các tài liệu cũng như tự tìm tòi, bổ sung, cập nhật phù hợp với ngành của 

mình để thực hành, giải quyết bài tập tình huống ứng dụng 2+0 

 Học 

kỳ 1 Tự luận 



52 

Tư 

tưởng 

Hồ Chí 

Minh  

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 

trình bày những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách 

mạng Việt Nam. 
2+0 

Học 

kỳ 3 

Trắc 

nghiệm 

 

 

1.4. Chương trình Tài chính ngân hàng, khóa học 2020-2024  

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

01 

Báo 

cáo/Khóa luận 

tốt nghiệp  

Báo cáo tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện và cơ 

hội nâng cao các khối kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại 

trường và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu 

khoa học. Cụ thể như sau: Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến 

thức, kỹ năng và vận dụng chúng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp 

một cách có khoa học và sáng tạo. Rèn luyện và nâng cao khả năng 

tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo. 

Rèn luyện cho sinh viên tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu 

và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa 

học. Rèn luyện thêm kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề và khả năng tư 

duy, làm việc độc lập. 

0+5 
Học kỳ 

12 
Tiểu luận 



02 Bảo hiểm  

Học phần Bảo hiểm sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về rủi ro, bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các sản 

phẩm bảo hiểm và xu hướng phát triển của bảo hiểm cũng như các 

phương pháp tính phí bảo hiểm, cơ chế hình thành và sử dụng các 

quỹ bảo hiểm, các nghiệp vụ cơ bản trong một doanh nghiệp bảo 

hiểm. Đây là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể thực hiện tốt 

các nghiệp vụ cơ bản khi làm việc trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 

3+0 
Học kỳ 

9 
Trắc nghiệm 

03 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học  

Phát biểu được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã 

hội khoa học. Vận dụng những tri thức nói trên vào việc xem xét, 

đánh giá những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta và các nước trên thế giới. Có ý thức chính trị, 

tư tưởng đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta. 

2+0 
Học kỳ 

8 
Trắc nghiệm 

04 
Đầu tư tài 

chính  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu 

cơ bản về đầu tư tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: các vấn đề 

chung về đầu tư tài chính; đầu tư tài chính trên thị trường tiền tệ; 

đầu tư cổ phiếu; đầu tư trái phiếu; lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu. 

3+0 
Học kỳ 

10 
Trắc nghiệm 

05 
Kế toán ngân 

hàng  

Kế toán ngân hàng là môn học nghiên cứu & vận dụng các kiến thức 

cơ bản của Lý thuyết hạch hạch tóan kế tóan, các chuẩn mực kế toán 

Quốc tế & Việt Nam để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt 

động kinh doanh ngân hàng theo từng cấp độ chi nhánh và hội sở 

của một Ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, thanh toán 

không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng, tín 

dụng, xác định kết quả kinh doanh của một chi nhánh, của toàn hệ 

thống NHTM và tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng thương 

mại. Môn học này tập trung giải quyết những nội dung lý thuyết sâu 

đặc thù cho lĩnh vực tài chính Ngân hàng. 

0+2 
Học kỳ 

8 
Tự luận 



06 
Kế toán tài 

chính  

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền, 

nợ phải thu – các khoản ứng trước, nguyên vật liệu, tài sản cố định, 

tiền lương và các khoản trích theo lương, tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh và 

phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 

3+0 
Học kỳ 

5 
Tự luận 

07 Kiến tập  

Thông qua quá trình kiến tập, sinh viên có thể giải thích được các 

kiến thức cơ bản của môn Nhập môn ngành. 

Rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc 

nhóm… 

Nhận biết được những yêu cầu nghề nghiệp và có cơ hội tìm kiếm 

cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

0+1 
Học kỳ 

1 
Tiểu luận 

08 

Kinh tế chính 

trị Mác - 

Lênin  

Sinh viên phát biểu được những tri thức cơ bản, cốt lõi của kinh tế 

chính trị Mác – Lênin. Phân tích được bản chất các quan hệ kinh tế 

trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và thế giới. Có ý thức 

trách nhiệm phù hợp với vị trí việc làm và cuộc sống trên lập 

trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin. 

2+0 
Học kỳ 

6 
Trắc nghiệm 

09 Kinh tế vi mô  

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức 

mà các hộ gia đình, các doanh nghiệp ra quyết định và tác động lẫn 

nhau trong một thị trường nào đó ở giác độ chi tiết, riêng lẻ. Nội 

dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề chung: Giới thiệu 

các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh tế vi mô. Cung & cầu: 

giải thích các yếu tố xác định hàm số cung và hàm số cầu, các quy 

luật tác động đến cung và cầu. Lý thuyết người tiêu dùng: nghiên 

cứuhành vi người tiêu dùng và phương pháp lựa chọn tối ưu. Lý 

thuyết về sản xuất và chi phí: nghiên cứu hành vi nhà sản xuất, 

phương pháp lựa chọn tối ưu, đặc điểm và tính chất của các loại thị 

trường 

2+0 
Học kỳ 

2 
Tự luận 



10 Kinh tế vĩ mô  

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách thức 

tác động của các chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế quốc gia. Nội 

dung môn học gồm các vấn đề lớn: Khái quát về kinh tế học vĩ mô: 

Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và các công cụ điều tiết vĩ 

mô của chính phủ. Đo lường sản lượng quốc gia: Giới thiệu phương 

pháp xác định sản lượng quốc gia (GDP). Xác định sản lượng cân 

bằng trong nền kinh tế mở: Nghiên cứu phương pháp xác định sản 

lượng cân bằng và sự thay đổi của các thành phần trong tổng cầu tác 

động đến sản lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: Giới thiệu cung-

cầu, sự cân bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến 

sản lượng quốc gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới 

thiệu thị trường ngoại tệ, cán cân thanh toán và tác động của TGHĐ 

đến sản lượng quốc gia. Mô hình IS – LM: Giới thiệu đường IS – 

LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền tệ. Tổng cung – 

Tổng cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và mô hình AS – AD. 

Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô: Nghiên cứu tác động của các 

chính sách đến tổng cầu. Lạm phát – Thất nghiệp: Tác động của thất 

nghiệp và lạm phát – Các biện pháp hạn chế. 

2+0 
Học kỳ 

4 
Tự luận 

11 
Lập báo cáo 

tài chính  

Môn học giảng dạy các kiến thức về: nguyên tắc, và các phương 

pháp ghi chép vào sổ kế toán, vận dụng cũng như các bước thực 

hành cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen 

với chứng từ kế toán, với việc định khoản và ghi chép sổ kế toán, 

lập báo cáo kế toán cuối kỳ,…).  Môn học rèn luyện kỹ năng thu 

thập, xử lý và báo cáo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ngoài ra môn 

học còn rèn luyện các kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc 

nhóm cho người học.  Môn học hình thành cho sinh viên ý thức tuân 

thủ pháp luật về kế toán trong các tổ chức. 

0+2 
Học kỳ 

7 
Tự luận 



12 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam  

Cung cấp những tri  thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (920 – 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 

(1930 – 1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975 – 2018). Trang bị phương pháp tư duy 

khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập 

môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực 

tiễn, phê phản quan điểm sai trái về lịch sử cua Đảng. Thông qua 

các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng để 

xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao lòng tự hào, 

xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo 

mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

2+0 
Học kỳ 

11 
Trắc nghiệm 

13 Luật kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh 

vực pháp luật kinh tế như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, 

Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Đầu 

tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh viên có những 

nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những hoạt động kinh 

doanh trong nền kinh tế thị trường. 

2+0 
Học kỳ 

2 
Tự luận 

14 
Marketing 

căn bản  

Mục tiêu về kiến thức: Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức khoa học trong marketing, gồm các vấn đề cụ thể: môi 

trường marketing, hành vi khách hàng, nghiên cứu marketing, phân 

khúc thị trường – lựa chọn thị trường mục tiêu – định vị thị trường, 

chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối, 

chiến lược xúc tiến. Mục tiêu về kỹ năng: Vận dụng các kỹ năng 

như làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp để giải 

quyết các tình huống marketing và kỹ năng đánh giá cơ hội kinh 

3+0 
Học kỳ 

1 
Trắc nghiệm 



doanh trong hoạt động marketing. Mục tiêu về thái độ: Nhận biết 

được giá trị của đạo đức trong môi trường kinh doanh. 

15 
Marketing 

ngân hàng  

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên những khái 

niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán. Sinh viên hiểu 

được sự vận dụng quy luật xác suất để xây dựng các phương pháp ra 

quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ trong thống kê. 

Các kiến thức xác suất thống kê học được phải có tính thực tiễn để 

người học có thể áp dụng vào thực tế của ngành học. 

3+0 
Học kỳ 

10 
Tự luận 

16 
Ngân hàng 

mô phỏng 1  

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã 

được học trong các học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ 

của chuyên viên ngân hàng. Đặc biệt, rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng thực hành nghiệp vụ như một giao dịch viên thực sự. 

0+2 
Học kỳ 

7 

Thực hành và 

trắc nghiệm 

17 
Ngân hàng 

mô phỏng 2  

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã 

được học trong các học phần trước có liên quan đến các nghiệp vụ 

của chuyên viên khách hàng cá nhân. Đặc biệt, rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một chuyên viên khách hàng 

cá nhân thực sự. 

0+3 
Học kỳ 

8 

Thực hành và 

trắc nghiệm 



18 
Ngân hàng 

trung ương  

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nghiệp vụ 

trong hoạt động kinh doanh của NHTW, bao gồm: Các nghiệp vụ 

phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ; Nghiệp vụ tín dụng; 

Nghiệp vụ thị trường mở; Nghiệp vụ quản lý ngoại hối, Tổ chức 

thanh toán qua ngân hàng; Nghiệp vụ điều hành chính sách tiền tệ 

quốc gia…Học phần này rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện, 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xử lý vấn đề 

về nghiệp vụ trong hoạt động của NHTW. Học phần này giúp sinh 

viên hình thành ý thức tuân thủ pháp luật trong thực hiện các nghiệp 

vụ trong hoạt động của NHTW. 

3+0 
Học kỳ 

10 
Tự luận 

19 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

thương mại 1  

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 là môn nghiệp vụ chuyên sâu, 

do đó chuyển tải những kiến thức quan trọng và cụ thể trong hoạt 

động kinh doanh của NHTM, bao gồm: Các nghiệp vụ huy động 

vốn; Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp vụ 

chiết khấu; Nghiệp bao thanh toán; Nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn 

hạn tài trợ dự án đầu; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo 

lãnh; Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng và cung ứng các dịch vụ 

ngân hàng khác; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập 

khẩu và kinh doanh ngoại hối,.. 

3+0 
Học kỳ 

5 
Tự luận 

20 

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

thương mại 2  

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 là môn nghiệp vụ chuyên sâu và 

nâng cao các nghiệp vụ, do đó chuyển tải những kiến thức quan 

trọng và cụ thể trong hoạt động kinh doanh của NHTM, bao gồm: 

Các nghiệp vụ huy động vốn; Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tài trợ 

kinh doanh; Nghiệp vụ chiết khấu; Nghiệp bao thanh toán; Nghiệp 

vụ tín dụng trung dài hạn hạn tài trợ dự án đầu; Nghiệp vụ cho thuê 

tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng 

và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác; Nghiệp vụ thanh toán 

quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại hối,.. 

0+2 
Học kỳ 

5 
Tự luận 



21 
Nguyên lý kế 

toán  

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản nhất về kế toán – một trong những công cụ quản lý kinh 

tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày về những lý thuyết 

căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế toán, nguyên tắc và 

các phương pháp kế toán được vận dụng cũng như các bước thực 

hành cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen 

với chứng từ kế toán, với việc định khoản và ghi chép sổ kế toán, 

lập báo cáo kế toán dạng đơn giản,…) 

2+0 
Học kỳ 

3 
Tự luận 

22 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

tế  

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những cơ sở lý 

luận, phương pháp luận của thống kê học ; cung cấp hệ thống các 

khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp trình bày dữ 

liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ sở cho dự báo các 

hiện tượng kinh tế - xã hội giúp cho việc điều hành và ra các quyết 

định quản lý một cách khoa học và logic. Học phần còn là nền tảng 

quan trọng cho các học phần có liên quan như Phương pháp định 

lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác nghiên cứu khoa 

0+2 
Học kỳ 

2 
Tự luận 

23 

Nhập môn 

ngành Tài 

chính ngân 

hàng  

Môn học Nhập môn ngành nhằm giới thiệu đối tượng, chức năng, 

nhiệm vụ, tình hình phát triển của ngành Tài chính – ngân hàng trên 

thế giới và tại Việt Nam. Giới thiệu những kiến thức cơ sở ngành, 

giới thiệu công việc phẩm chất của một chuyên viên tài chính – ngân 

hàng, các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng cá nhân của người 

chuyên viên tài chính – ngân hàng. Giới thiệu mục tiêu, động cơ học 

tập và những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với chuyên viên 

tài chính – ngân hàng, giới thiệu cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên 

ngành Tài chính – ngân hàng. 

0+2 
Học kỳ 

1 
Tiểu luận 



24 

Những vấn đề 

kinh tế - xã 

hội Đông 

Nam bộ  

Giúp người học tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển Đông 

Nam Bộ, quá đó đánh giá được vai trò của khu vực này trong sự 

phát triển chung của khu vực Nam Bộ và cả nước nói chung. Giúp 

người học những kỹ năng cơ bản trong việc xác định được những 

vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ trong quá khứ 

và hiện tại, làm nền tảng cho việc vận dụng vào quá trình học tập và 

làm việc của người học sau khi tốt nghiệp. Trang bị thái độ trân 

trọng những thành quả của nhân dân lao động đã tạo dựng nên trên 

vùng đất Đông Nam Bộ, làm động lực để phấn đấu học tập và cống 

hiến nhằm xây dựng Đông Nam Bộ ngày càng trở nên giàu mạnh, 

xứng đáng là một trong những khu vực đi đầu cả nước trong sự 

nghiệp đổi mới và xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

2+0 
Học kỳ 

7 
Trắc nghiệm 

25 

Phân tích 

hoạt động 

kinh doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các kiến thức 

về Phân tích đánh giá các hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Bao 

gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, chức năng và tầm quan trọng 

của phân tich hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; Các 

phương pháp và kỹ thuật phân tích HĐKD; Ứng dụng các phương 

pháp phân tích vào phân tích cụ thể các mặt của hoạt động kinh 

doanh: Phân tich kết quả sản xuất về khối lượng và chất lượng sản 

phẩm, phân tích Chi phí và giá thành cùng các yếu tố ảnh hưởng đến 

chi phí và giá thành, phân tích doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố 

ảnh hưởng đến doanh thu - lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của 

doanh nghiệp. 

3+0 
Học kỳ 

7 
Tự luận 

26 
Phân tích tài 

chính  

Nghiệp vụ phân tích, đánh giá cho biết tình hình sức khỏe của DN ở 

hiện tại và dự báo trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng tín 

dụng, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất 

cho DN 

  
Học kỳ 

7 
  



27 Pháp luật  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhà 

nước và pháp luật. Để đạt được mục tiêu đó, nội dung của học phần 

bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và pháp 

luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần còn có 

những nội dung về pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật Hiến 

pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hình sự 

và bổ sung thêm một nội dung mới theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và 

đào tạo là Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

2+0 
Học kỳ 

1 
Tự luận 

28 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học  

Trong học phần này, bạn sẽ học cách nhận thức về tư duy, vận dụng 

các công cụ tư duy vào thiết kế một ý tưởng nghiên cứu khoa học; 

cũng như biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu. 

Học phần này sẽ cung cấp cho bạn những công cụ của tư duy giúp 

bạn nhận biết được những ý tưởng sáng tạo của bản thân, khả năng 

áp dụng vào thực tiễn, học tập và nghiên cứu khoa 

3+0 
Học kỳ 

2 
  

29 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

trong kinh tế  

Học phần này nhằm cung cấp những lý thuyết nền tảng trong việc 

thiết kế và triển khai một nghiên cứu thực nghiệm đơn giản. Sinh 

viên có thể sử dụng phần mềm SPSS hỗ trợ trong việc xử lý dữ liệu 

cơ bản cho một nghiên cứu thực nghiệm. Nhận thức rõ các vấn đề 

liên quan đến liêm chính học thuật 

0+2 
Học kỳ 

4 
Tiểu luận 



30 
Quản trị danh 

mục đầu tư  

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

lợi nhuận rủi ro của danh mục đầu tư, mô hình Markowitz, các mô 

hình định giá tài sản, lý thuyết thị trường hiệu quả (EMH), các 

phương pháp xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, cụ thể như quy 

trình xây dựng danh mục đầu tư, các chiến lược quản lý danh mục 

đầu tư, phương pháp quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu, phương 

pháp quản lý danh mục đầu tư trái phiếu, đánh giá hiệu quả hoạt 

động của một danh mục đầu tư, thông qua các bài giảng trên lớp và 

các bài tập, người học sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để 

trở thành chuyên gia tài chính. Thông qua môn học, mục tiêu đào 

tạo một số kỹ năng khi đầu tư trên thị trường tài chính, thực hành tổ 

chức làm việc theo nhóm, phát triển kỹ năng thuyết trình trước nhiều 

người. 

3+0 
Học kỳ 

10 
Tự luận 

31 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

quản trị Hành chánh văn phòng, bao gồm những yếu tố môi trường 

tổng quát nhất tác động đến văn phòng của doanh nghiệp, của tổ 

chức, và những chức năng cơ bản của quản trị Hành chánh văn 

phòng trong tổ chức, trong đơn vị kinh doanh, bao gồm: hoạch định, 

tổ chức, điều khiển lãnh đạo, và kiểm tra/ kiểm soát công việc văn 

phòng 

0+2 
Học kỳ 

4 
Tự luận 

32 Quản trị học  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị một tổ 

chức (doanh nghiệp). Qua học phần này người học sẽ nắm được lý 

thuyết chung về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp), bao gồm : khái 

niệm và sự cần thiết của quản trị, các chức năng cơ bản của quản trị, 

các kỹ năng yêu cầu đối với nhà quản trị, ảnh hưởng của môi trường 

đến hoạt động của doanh nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và 

động viên nhân viên. Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng 

quản trị và một số mô hình quản trị hiện đại. 

2+0 
Học kỳ 

4 
Tự luận 



33 

Quản trị ngân 

hàng thương 

mại  

Học phần Quản trị ngân hàng thương mại sẽ cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản trong quản trị ngân hàng như: quản trị vốn 

tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản có, quản trị rủi ro, quản trị 

kết quả tài chính và quản trị các nguồn lực khác của ngân hàng. Đây 

là cơ sở để sinh viên khi tốt nghiệp có thể hiểu rõ bản chất và giải 

quyết được các tình huống, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến 

quản trị ngân hàng. 

3+0 
Học kỳ 

9 
Tự luận 

34 
Quản trị rủi 

ro tài chính  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và nghiệp vụ quản 

trị rủi ro tài chính trong hoạt động của các công ty và của các ngân 

hàng thương mại: nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng, nghiệp vụ quản 

lý rủi ro lãi suất, nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ giá; giúp sinh viên biết 

cách phân tích và xác định nguồn gốc của các loại rủi ro, từ đó thực 

hiện các giải pháp nhằm quản trị rủi ro. 

3+0 
Học kỳ 

9 
Tự luận 

35 

Tài chính 

công ty đa 

quốc gia  

Môn học tài chính công ty đa quốc gia cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về môi trường tài chính quốc tế mà các công 

ty đa quốc gia đang hoạt động. Trong môn học này sinh viên sẽ 

được nghiên cứu những vấn đề chủ yếu như:  môi trường tài chính 

quốc tế bao gồm vấn đề về toàn cầu hóa, hệ thống tiền tệ quốc tế, 

cán cân thanh toán quốc tế; thị trường ngoại hối, các điều kiện cân 

bằng quốc tế, và cơ chế xác định tỷ giá hối đoái; các thị trường tài 

chính quốc tế và quản trị nguồn vốn, quản trị tài chính các công ty 

đa quốc gia. 

3+0 
Học kỳ 

11 
Tự luận 

36 

Tài chính 

doanh nghiệp 

1  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu 

cơ bản về tài chính doanh nghiệp: tổng quan về tài chính doanh 

nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp, quản lý các 

nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư của doanh nghiệp, quản 

lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư của doanh nghiệp 

3+0 
Học kỳ 

6 
Tự luận 



37 

Tài chính 

doanh nghiệp 

2  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu 

cơ bản về tài chính doanh nghiệp: chi phí sử dụng vốn của doanh 

nghiệp; cơ cấu vốn và đòn bẩy của doanh nghiệp;doanh thu, chi phí 

và lợi nhuận của doanh nghiệp; quản lý tài sản của doanh nghiệp. 

0+2 
Học kỳ 

8 
Tự luận 

38 
Tài chính 

quốc tế  

Học phần cung cấp những vấn đề có liên quan đến các mối quan hệ 

tác động qua lại lẫn nhau trong lĩnh vực tiền tệ và chính sách kinh tế 

vĩ mô giữa các quốc gia như: Sự vận động giữa các luồng tiền của 

các quốc gia gồm tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc 

tế, hoạt động của thị trường tài chính quốc tế, hoạt động đầu tư quốc 

tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia, hoạt 

động tài trợ quốc tế, những chiều hướng vận động mang tính chất 

toàn cầu hóa của những thị trường, định chế, công cụ, kỹ thuật tài 

chính cho đến việc ban hành các chính sách công xuất phát từ nhu 

cầu điều tiết và quản lý thị trường tài chính của chính phủ. 

3+0 
Học kỳ 

6 
Tự luận 

39 
Tài chính tiền 

tệ  

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, cung cấp 

cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính và tiền tệ trong nền 

kinh tế thị trường. Bao gồm các nội dung như: Đại cương về tài 

chính, Chính sách tài chính quốc gia; Đại cương về Tiền tệ, Chính 

sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và 

kiểm soát lạm phát; Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm 

Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ 

quốc gia; Định chế tài chính phi ngân hàng; Tài chính quốc tế. Kiến 

thức Tài chính tiền tệ là kiến thức cần thiết và quan trọng làm nền 

tảng để người học tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chuyên môn trong 

lĩnh vực kinh doanh tiền tệ ngân hàng và kinh tế tài chính nói chung. 

2+0 
Học kỳ 

4 
Tự luận 

40 
Thẩm định tín 

dụng  

Vận dụng được các kỹ thuật cơ bản để thẩm định: năng lực pháp lý 

của khách hàng, năng lực tài chính, phương án kinh doanh, dự án 

đầu tư, tài sản đảm bảo. Lập được tờ trình thẩm định tín dụng. Có  

0+2 
Học kỳ 

8 
Tự luận 



thái độ nghiệm túc, trách nhiệm, minh bạch trong công tác thẩm 

định tín dụng. 

41 
Thanh toán 

quốc tế  

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về vấn đề thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngoại 

thương. Giúp sinh viên nắm bắt và thao tác và nghiệp vụ liên quan 

đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các nghiệp vụ giao dịch 

hối đoái, các phương thức thanh toán trong giao dịch thương mại 

quốc tế. Cách thức và phương pháp xử lý bộ chứng từ để đảm bảo 

an toàn cho các bên tham gia 

0+2 
Học kỳ 

8 
Tự luận 

42 
Thị trường 

chứng khoán  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thị 

trường chứng khoán bao gồm: các khái niêm; nguyên tắc, cơ chế 

điều hành; nghiệp vụ giao dịch trên sàn giao dịch tập trung, phi tập 

trung; thị trường chứng khoán phái sinh; cơ chế tổ chức hoạt động 

và nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư; 

hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán của cơ quan quản lý. 

0+2 
Học kỳ 

8 
Tự luận 

43 

Thị trường tài 

chính và các 

định chế tài 

chính  

Học phần nhằm mục tiêu giúp người học hiểu và vận dụng những 

kiến thức cơ bản về thị trường tài chính và các định chế tài chính để 

giải thích, nhận định các thông tin thực tế về các vấn đề có liên 

quan; vận dụng vào các hoạt động có liên quan như phát hành cổ 

phiếu, trái phiếu, giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, tính toán lợi suất 

đầu tư. 

0+2 
Học kỳ 

8 
Tự luận 

44 

Thực hành 

nguyên lý kế 

toán  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về kế 

toán – một trong những công cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. 

Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: kỹ năng thuyết trình, làm 

việc nhóm, làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời 

gian, tư duy khoa học và phản biện. Học phần hình thành cho sinh 

viên thái độ tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề 

0+1 
Học kỳ 

3 
Tự luận 



nghiệp. 

45 
Thực tập cơ 

sở  

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý tài chính của 

doanh nghiệp,các cơ quan tài chính Nhà nước, các nghiệp vụ kinh 

doanh của ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, các quy 

trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp, cáctổ chức tài 

chính trong thời gian từ 3-5 năm trở lại đây 

0+3 
Học kỳ 

6 
Tiểu luận 

46 
Thực tập tốt 

nghiệp  

Sau khi học xong các học phần kiến thức lý luận cơ bản về Tài 

chính - ngân hàng, sinh viên tiến hành thực tập tại các doanh nghiệp 

để tìm hiểu và nắm bắt thực tế các quy trình, nghiệp vụ kinh doanh 

tại đơn vị. Trong đợt thực tập này, sinh viên cần đạt được các mục 

đích sau đây: 

-            Tìm hiểu môi trường thực tế của doanh nghiệp 

-            Vận dụng những kiến thức căn bản đã học vào công việc 

thực tiễn tại doanh nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng giúp sinh viên 

hoàn thành tốt bài thực tập chuyên ngành cuối khóa và nhanh chóng 

phát huy năng lực công tác sau khi tốt nghiệp. 

Biết ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp 

0+5 
Học kỳ 

11 
Tiểu luận 

47 Thuế  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các 

luật thuế, lệ phí , quy định về hóa đơn đối với hoạt động sản xuất 

kinh doanh, bao gồm: lệ phí Môn bài, thuế Xuất nhập khẩu, thuế 

Tiêu thụ đặc biệt, thuế Gía trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, 

thuế Thu nhập cá nhân, thuế Bảo vệ môi trường, thuế Tài nguyên, 

3+0 
Học kỳ 

7 
Trắc nghiệm 



thuế nhà thầu, các khoản thuế về đất đai và các quy định về sử dụng 

hóa đơn. 

48 
Toán cao cấp 

C1  

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt biến, hàm 

nhiều biến, phép tính tích phân hàm một biến và một số kiến thức cơ 

bản về phương trình vi phân. Bên cạnh đó, giới thiệu một số ứng 

dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các ứng dụng của tích phân 

trong kinh tế. 
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49 
Toán cao cấp 

C2 

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi phân hàm 

nhiều biến và một số kiến thức cơ bản về Phương trình vi phân 
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50 
Toán tài 

chính 

Học phần Toán tài chính chuyển tải các kiến thức cơ bản về toán 

ứng dụng trong lĩnh vực tài chính. Bao gồm các nội dung về: lãi 

đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, chiết khấu thương phiếu, vay thông 

thường, trái phiếu và cổ phiếu 
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51 
Triết học Mác 

- Lênin 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể áp dụng kiến thức triết học Mác 

– Lênin vào lĩnh vực chuyên môn. 

Vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 

duy vật giải quyết các vấn đề trong bối cảnh đa dạng của thực tiễn. 

Vận dụng kiến thức duy vật lịch sử của triết học Mác – Lênin để giải 

quyết các vấn đề trong đời sống chính trị, xã hội. 

Thể hiện thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng trong 

hoạt động nghề nghiệp. 
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52 
Tư duy biện 

luận ứng dụng 

Môn học củng cố cho sinh viên cách tư duy biện luận, cách học, 

nghiên cứu và ứng xử một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhằm 

đáp ứng các yêu cầu về phương pháp làm việc, học tập và nghiên 

cứu trong bậc đại học; giúp sinh viên có khả năng thích ứng với 

nhiều môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. 

Giúp sinh viên vận dụng linh hoạt các tài liệu cũng như tự tìm tòi, 

bổ sung, cập nhật phù hợp với ngành của mình để thực hành, giải 

quyết bài tập tình huống ứng dụng 
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53 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, 

trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung của 

tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 

Nam. 
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Bình Dương, ngày ........ tháng  6  năm 2021 
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