
1. Học phần:   THANH TOÁN TRONG NGOẠI THƯƠNG 

2. Mã học phần:   IBS3009 

3. Ngành:     Kinh doanh quốc tế 

4. Chuyên ngành:   Ngoại thương 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ 

6. Trình độ:   Đại học 

7. Học phần điều kiện học trước:  Giao dịch thương mại quốc tế 

8. Mục đích học phần 

Môn học cung cấp khái niệm, phân tích các đặc điểm, trình bày nội dung và mục tiêu cơ bản của 

hoạt động thanh toán trong ngoại thương; Trình bày và phân tích các vấn đề liên quan đến mua 

bán ngoại tệ, quản trị rủi ro ngoại hối trong hoạt động ngoại thương, đánh giá và lựa chọn đồng 

tiền, địa điểm, thời hạn và phương thức thanh toán; Phát hành và lưu thông các phương tiện thanh 

toán (hối phiếu, lệnh phiếu, chi phiếu...); Lập và kiểm tra chứng từ thanh toán. Bên cạnh đó, môn 

học còn giới thiệu nội dung và cách thức vận dụng các tập quán quốc tế (ULB, URC, UCP, ISBP, 

URR, ...) trong hoạt động thanh toán; Quy trình thực hiện và cách thức giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong quá trình sử dụng các phương thức thanh toán chuyển tiền, mở tài khoản, nhờ thu, tín 

dụng chứng từ, giao chứng từ trả tiền... Cuối cùng, môn học sẽ đi vào trình bày những vấn đề cơ 

bản liên quan đến khái niệm, ưu nhược điểm và các thủ tục cần thiết trong quá trình sử dụng các 

hình thức tài trợ cho hoạt động thanh toán trong ngoại thương. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

Cấp độ 

theo 

Bloom 

1 CLO1 
Mô tả được bản chất và xu hướng của thanh toán quốc tế trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 

2 

2 CLO2 
Lựa chọn các điều kiện thanh toán phù hợp với hoạt động ngoại 

thương của doanh nghiệp 

5 

3 CLO3 

Thực hiện được các tác nghiệp cụ thể trong hoạt động thanh 

toán (bao gồm: đàm phán điều kiện thanh toán, giao dịch với 

các ngân hàng liên quan, lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh 

toán) 

3 

4 CLO4 Lựa chọn các hình thức tài trợ ngoại thương 5 

5 CLO5 
Sử dụng thuật ngữ tiếng Anh trong các giao dịch thanh toán 

quốc tế 

 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO): 
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CLO1    x x        

CLO2     X        

CLO3    X         

CLO4     X        

CLO5         X    

Tổng hợp theo HP    X X    X    

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp, (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia tích cực trong giờ học; đọc các tài liệu do giảng viên yêu cầu; có mặt đúng giờ 

và tuân thủ chính xác theo các kế hoạch được giảng viên xác nhận; hoàn thành các bài tập nhóm; 

thuyết trình bài tập tại lớp; tham gia đủ các buổi thuyết trình. 

- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần do bộ phận Khảo thí của Trường tổ chức. 

- Tự giác trong học tập; trung thực trong làm bài tập; tôn trọng cá nhân, tập thể và các quy 

tắc của lớp học đồng thời thường xuyên giữ liên lạc với lớp và giảng viên. 

- Không sử dụng các thiết bị điện tử trong giờ học trừ khi giảng viên có yêu cầu. 

11. Tài liệu học tập 

Giáo trình 

TL1. The handbook of international trade and finance: the complete guide to risk 

management, bonds and guarantees, credit insurance and trade finance, Anders Grath (2012), 2nd 

Edition, Kogan Page Ltd. 

TL2. International Trade Finance: A Pragmatic Approach, Tarsem Singh Bhogal and Arun 

Kumar Trivedi (2008), Palgrave Macmillan Ltd 

Tài liệu tham khảo:  

TK1. ICC (2007), “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP 600”, 

ICC Publication No. 600, 2007 Revision 

TK2.  ICC (2013), “International Standard Banking Practice – ISBP 745”, ICC Publication 

No. 745 , 2013 Revision 

TK3. ICC (1995), “Uniform Rules for Collections - URC 522”, ICC Publication No. 522 , 

1995 Revision 



TK4. Technical Officers of Global International Trade & Business Finance, National Australia Bank 

Ltd. (2000), “Finance of International Trade”, 9th Edition, National Australia Bank 

TK5. Edward G. Hinkelman (2010), “A Short Course in International Payments”, 4th Edition, 

World Trade Press 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU VỀ THANH TOÁN TRONG NGOẠI THƯƠNG 

   

1.1.  Đặc điểm và nội dung của hoạt động thanh toán trong ngoại thương 

 1.1.1 Ngoại thương và cơ sở hình thành hoạt động thanh toán 

 1.1.2 Đặc điểm của hoạt động thanh toán trong ngoại thương 

 1.1.3 Nội dung của hoạt động thanh toán trong ngoại thương 

1.2.  Nhiệm vụ và mục tiêu của hoạt động thanh toán trong ngoại thương 

 1.2.1 Nhiệm vụ của hoạt động thanh toán trong ngoại thương  

 1.2.2 Mục tiêu của hoạt động thanh toán trong ngoại thương 

   

  CHƯƠNG 2 

  PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN VÀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN TRONG 

NGOẠI THƯƠNG 

   

2.1.  Phương tiện thanh toán trong ngoại thương 

 2.1.1 Sự hình thành và vai trò của các phương tiện thanh toán 

 2.1.2 Cơ sở pháp lý của việc phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán 

 2.1.3 Các nghiệp vụ liên quan đến phương tiện thanh toán 

2.2.  Chứng từ thanh toán trong hoạt động ngoại thương 

 2.2.1 Khái quát về chứng từ thanh toán 

 2.2.2 Các loại chứng từ thanh toán 

 2.2.3 Những lưu ý trong quá trình lập và kiểm tra chứng từ thanh toán 

   

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 11, giáo trình International Trade Finance: A Pragmatic Approach, 

Tarsem Singh Bhogal and Arun Kumar Trivedi (2008), Palgrave Macmillan Ltd 

 TL2. Đọc chương 11, 15, giáo trình Thanh toán quốc tế; Nguyễn Minh Kiều và Trần 

Hoàng Ngân; Nhà xuất bản Thống Kê (2007) 

 TL3. Uniform Law for Bill of Exchange and Promissory Notes - Geneve Convention 

1930, ULB 1930 



  Tình huống được cung cấp bởi giáo viên 

  CHƯƠNG 3 

  ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN TRONG NGOẠI THƯƠNG  

VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO HỐI ĐOÁI TRONG THANH TOÁN 

   

3.1.  Khái quát về tiền tệ và tỷ giá hối đoái 

 3.1.1 Ký hiệu và phân loại tiền tệ 

 3.1.2 Khái quát về tỷ giá hối đoái 

 3.1.3 Các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ với ngân hàng thương mại 

3.2.  Điều kiện đồng tiền thanh toán trong ngoại thương 

 3.2.1 Tầm quan trọng của đồng tiền thanh toán trong hoạt động ngoại thương 

 3.2.2 Tập quán và các xu hướng sử dụng tiền tệ trong thanh toán quốc tế 

 3.2.3 Lựa chọn và quy định điều kiện đồng tiền thanh toán trong hợp đồng ngoại thương 

3.3  Quản trị rủi ro hối đoái trong hoạt động ngoại thương 

 3.3.1 Phân loại rủi ro hối đoái 

 3.3.2 Quản trị rủi ro hối đoái 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 4, giáo trình The handbook of international trade and finance: the 

complete guide to risk management, bonds and guarantees, credit insurance and 

trade finance, Anders Grath (2012), 2nd Edition, Kogan Page Ltd. 

 TL2. Đọc chương 4, giáo trình International Trade Finance: A Pragmatic Approach, 

Tarsem Singh Bhogal and Arun Kumar Trivedi (2008), Palgrave Macmillan Ltd 

   

  CHƯƠNG 4 

  ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN TRONG NGOẠI THƯƠNG 

   

4.1.  Điều kiện địa điểm thanh toán trong ngoại thương 

 4.1.1 Khái quát về địa điểm thanh toán 

 4.1.2 Tầm quan trọng của địa điểm thanh toán 

 4.1.3 Các loại địa điểm thanh toán 

 4.1.4 Lựa chọn và quy định điều kiện địa điểm thanh toán trong hợp đồng ngoại thương 

4.2.  Điều kiện thời hạn thanh toán trong ngoại thương 

 4.2.1 Khái quát về thời hạn thanh toán 

 4.2.2 Tầm quan trọng của thời hạn thanh toán 

 4.2.3 Các loại thời hạn thanh toán 

 4.2.4 Lựa chọn và quy định điều kiện thời hạn thanh toán trong hợp đồng ngoại thương 

   



  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 8, giáo trình The handbook of international trade and finance: the 

complete guide to risk management, bonds and guarantees, credit insurance and 

trade finance, Anders Grath (2012), 2nd Edition, Kogan Page Ltd. 

   

   

  CHƯƠNG 5 

  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG NGOẠI THƯƠNG 

   

5.1.  Giới thiệu về phương thức thanh toán trong ngoại thương 

 5.1.1 Khái quát về phương thức thanh toán 

 5.1.2 Tầm quan trọng của phương thức thanh toán 

 5.1.3 Phân loại các phương thức thanh toán 

 5.1.4 Cách quy định điều kiện phương thức thanh toán trong hợp đồng ngoại thương 

5.2.  Phương thức thanh toán chuyển tiền 

 5.2.1 Khái niệm, đặc điểm và cơ sở pháp lý của phương thức thanh toán chuyển tiền 

 5.2.2 Các bên tham gia trong phương thức thanh toán chuyển tiền 

 5.2.3 Các phương thức chuyển tiền và qui trình thực hiện 

 5.2.4 Sử dụng phương thức thanh toán chuyển tiền trong hoạt động ngoại thương 

5.3  Phương thức thanh toán mở tài khoản (ghi sổ) 

 5.3.1 Khái niệm, đặc điểm và cơ sở pháp lý của phương thức thanh toán mở tài khoản 

 5.3.2 Các bên tham gia trong phương thức thanh toán mở tài khoản 

 5.3.3 Qui trình thực hiện phương thức thanh toán mở tài khoản 

 5.3.4 Sử dụng phương thức thanh toán mở tài khoản trong hoạt động ngoại thương 

5.4  Phương thức thanh toán nhờ thu 

 5.4.1 Khái niệm, đặc điểm và cơ sở pháp lý của phương thức thanh toán nhờ thu 

 5.4.2 Các bên tham gia trong phương thức thanh toán nhờ thu 

 5.4.3 Các phương thức nhờ thu và qui trình thực hiện 

 5.4.4 Sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu hoạt động ngoại thương 

5.5  Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 

 5.5.1 Khái niệm, đặc điểm và cơ sở pháp lý của phương thức thanh toán tín dụng chứng 

từ 

 5.5.2 Các bên tham gia trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 

 5.5.3 Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 

 5.5.4 Các loại thư tín dụng, nội dung và quy trình thực hiện 

 5.5.5 Sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong hoạt động ngoại thương 

5.6  Các phương thức thanh toán khác trong hoạt động ngoại thương 



 5.6.1 Phương thức thanh toán giao chứng từ trả tiền 

 5.6.2 Phương thức thanh toán khi giao hàng 

 5.6.3 Phương thức thư ủy thác mua 

 5.6.4 Phương thức thanh toán thông qua thương mại đối ứng 

 5.6.5 Phương thức thanh toán điện tử 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 2, giáo trình The handbook of international trade and finance: the 

complete guide to risk management, bonds and guarantees, credit insurance and 

trade finance, Anders Grath (2012), 2nd Edition, Kogan Page Ltd. 

 TL2. Đọc chương 6,7,8,9, giáo trình International Trade Finance: A Pragmatic 

Approach, Tarsem Singh Bhogal and Arun Kumar Trivedi (2008), Palgrave 

Macmillan Ltd 

 TL3. Đọc chương 12, 13, 14 giáo trình Thanh toán quốc tế; Nguyễn Minh Kiều và Trần 

Hoàng Ngân; Nhà xuất bản Thống Kê (2007) 

 TL4. ICC (1995), “Uniform Rules for Collections - URC 522”, ICC Publication No. 522, 

1995 Revision 

 TL5. ICC (2007), “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP 600”, 

ICC Publication No. 600, 2007 Revision 

 TL6. ICC (2013), “International Standard Banking Practice – ISBP 745”, ICC Publication 

No. 745 , 2013 Revision 

  Tình huống được cung cấp bởi giáo viên 

   

  CHƯƠNG 6 

  CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG 

   

6.1.  Khái quát về tài trợ trong hoạt động ngoại thương 

 6.1.1 Khái niệm và phân loại các hình thức tài trợ trong hoạt động ngoại thương 

 6.1.2 Nhu cầu và tầm quan trọng của tài trợ trong hoạt động ngoại thương 

6.2.  Các hình thức tài trợ vốn trong hoạt động ngoại thương 

 6.2.1 Tài trợ nội bộ giữa người xuất và người nhập khẩu 

 6.2.2 Tài trợ bằng tín dụng cho vay của chính phủ 

 6.2.3 Tài trợ bằng tín dụng cho vay của ngân hàng thương mại 

 6.2.4 Tài trợ thông qua hình thức bao thanh toán 

 6.2.5 Tài trợ thông qua chiết khấu bộ chứng từ thanh toán 

 6.2.6 Tài trợ bằng hình thức cho thuê tài chính 

6.3  Các hình thức tài trợ khác trong hoạt động ngoại thương 

 6.3.1 Tài trợ thông qua phát hành thư tín dụng thương mại 

 6.3.2 Tài trợ thông qua phát hành bảo lãnh ngân hàng 

 6.3.3 Tài trợ thông qua phát hành thư tín dụng dự phòng 



   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 6, giáo trình The handbook of international trade and finance: the 

complete guide to risk management, bonds and guarantees, credit insurance and 

trade finance, Anders Grath (2012), 2nd Edition, Kogan Page Ltd. 

 TL2. Đọc chương 13, giáo trình International Trade Finance: A Pragmatic Approach, 

Tarsem Singh Bhogal and Arun Kumar Trivedi (2008), Palgrave Macmillan Ltd 

  Tình huống được cung cấp bởi giáo viên 



14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương Tên chương 
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1 Giới thiệu thanh toán trong ngoại thương X    X 

2 
Phương tiện thanh toán và chứng từ thanh toán trong 

ngoại thương 

  X  X 

3 
Đồng tiền thanh toán trong ngoại thương và quản trị 

rủi ro hối đoái trong thanh toán 

 X   X 

4 Địa điểm và thời hạn thanh toán trong ngoại thương  X X  X 

5 Phương thức thanh toán trong ngoại thương  X X  X 

6 Các hình thức tài trợ trong hoạt động ngoại thương    X X 

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

STT Mã 
Tên phương pháp giảng dạy, 

học tập (TLM) 

Nhóm phương 

pháp C
L

O
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O
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C
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O
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C
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O
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C
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O
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X     

2 TLM2 Thuyết giảng 1 X X X X X 

3 TLM3 Tham luận 1      

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2      

5 TLM5 Tập kích não 2      

6 TLM6 Học theo tình huống 2  X  X X 

7 TLM7 Đóng vai 2      

8 TLM8 Trò chơi 2      

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2      

10 TLM10 Tranh luận 3      

11 TLM11 Thảo luận 3  X X X X 

12 TLM12 Học nhóm 3  X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4  X X X X 

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4      



15 TLM15 Học trực tuyến 5      

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6  X  X X 

17 TLM17 Khác 7      

 

16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 2 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Phương pháp 

giảng dạy 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ thảo 

luận(*) 

Tổng 

số 

1 
Giới thiệu thanh toán trong 

ngoại thương 
3 0 3 

TLM1, TLM2 

2 

Phương tiện thanh toán và 

chứng từ thanh toán trong 

ngoại thương 

6 3 9 

TLM2, TLM11, 

TLM12, TLM13 

3 

Đồng tiền thanh toán trong 

ngoại thương và quản trị rủi 

ro hối đoái trong thanh toán 

3 0 3 

TLM2, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM16 

4 
Địa điểm và thời hạn thanh 

toán trong ngoại thương 
3 0 3 

TLM2, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM16 

5 
Phương thức thanh toán trong 

ngoại thương 
12 6 18 

TLM2, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM16 

6 
Các hình thức tài trợ trong 

hoạt động ngoại thương 
6 3 9 

TLM2, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13, TLM16 

 Tổng 33 12 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết 

kế x 2. 

  



17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã 
Tên phương pháp 

đánh giá 

Nhóm 

phương pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 AM1 Tham gia trên lớp 1 X X X X X 

2 AM2 Đánh giá bài tập 1  X  X X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 1      

4 AM4 Đánh giá hoạt động 2      

5 AM5 Bài thu hoạch 2      

6 AM6 Thi viết 2 X X X X X 

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2 X X X X X 

8 AM8 
Bảo vệ và thi vấn 

đáp 
2      

9 AM9 
Kỹ năng giao tiếp 

thông qua văn bản 
2  X  X X 

10 AM10 Dự án 3      

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 
3      

12 AM12 Báo cáo khóa luận 3      

13 AM13 Đánh giá đồng cấp 4      

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 1-15 
Chương 1- 

6 
AM1 10% X X X X X 

2 7,15 
Chương 1 - 

6 
AM7 10% X X X X X 

3 14 
Chương 3, 

4, 5, 6 
AM2, AM9 20%  X X  X 

6 
 Theo 

lịch 
Toàn bộ AM6 60% X X X X X 

Tổng cộng 100%      



   

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

 


