
1. Học phần:    THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

2. Mã học phần:    COM3001  

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: Không 

8. Mục đích học phần 

Môn học đề cập đến những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, lợi ích và các điều kiện 

ứng dụng thương mại điện tử trong nền kinh tế. Môn học này cung cấp những kiến thức về các 

mô hình và ứng dụng thương mại điện tử; các nền tảng thương mại điện tử hiện đại, các công 

cụ tác nghiệp hỗ trợ thương mại điện tử; cách thức hoạch định chiến lược thương mại điện tử 

và xây dựng dự án thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Môn học này lấy người học làm trung 

tâm với các hoạt động thực hành trên lớp và các bài tập nhóm liên quan đến kiến thức của học 

phần.  

9.  Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 

Mã 

CĐR 

học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 
Cấp độ 

Bloom 

1 CLO1 

Phân biệt được các khái niệm, các loại hình, các mô hình 

ứng dụng, các nền tảng hiện đại và các công cụ hỗ trợ chính 

trong thương mại điện tử trên phạm vi toàn cầu. 

2 

2 CLO2 

Phân tích được các lợi ích, hạn chế và khả năng ứng dụng 

các mô hình kinh doanh, các nền tảng hiện đại và các giải 

pháp công nghệ thương mại điện tử tiên tiến vào các tình 

huống kinh doanh cụ thể trên phạm vi toàn cầu. 

3 

3 CLO3 

Áp dụng được kiến thức, kỹ năng đã học để xây dựng một 

mô hình kinh doanh TMĐT định hướng thị trường toàn cầu 

với các lựa chọn ứng dụng, nền tảng và công cụ TMĐT phù 

hợp. 

4 

4 CLO4 
Sử dụng được các phần mềm ứng dụng, các công cụ hỗ trợ 

vận hành và các nền tảng thương mại điện tử hiện đại. 
4 

5 CLO5 

Phát triển ở mức độ cơ bản một số kỹ năng làm việc chuyên 

nghiệp trong môi trường toàn cầu và bối cảnh của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 như giao tiếp nói và viết, làm việc 

nhóm, tư duy phản biện, đọc/hiểu tiếng Anh chuyên môn, tự 

cập nhật và bổ sung kiến thức thông qua các nguồn tài liệu 

mở, sử dụng các phần mềm hỗ trợ giao tiếp trực tuyến và 

soạn thảo báo cáo. 
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CLO1 X            

CLO2 X            

CLO3 X    X  X X     

CLO4          X   

CLO5      X X    X X 

Tổng hợp theo  

học phần 
X    X X X X  X X X 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu theo yêu 

cầu của giảng viên, dành thời gian để làm các bài tập và ví dụ.  

Sinh viên nên tích cực đặt câu hỏi về những vấn đề chưa hiểu và muốn phát triển sâu hơn. 

Điều này rất hữu ích cho sinh viên để nắm được các kiến thức và kiểm tra mức độ hiểu biết của 

mình.  

Thời gian yêu cầu sinh viên có mặt trên lớp là theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Dự án nhóm: Sinh viên tự lập nhóm (bao gồm từ 3-5 sinh viên) với nhiệm vụ hoàn thành 

một đề xuất mô hình kinh doanh thương mại điện tử định hướng thị trường toàn cầu trong đó 

bao gồm các đề xuất lựa chọn ứng dụng, nền tảng và công cụ TMĐT phù hợp.  

11. Tài liệu học tập 

11.1. Giáo trình 

TL1. Electronic commerce 2018: a managerial and social networks perspective, Efraim 

Turban, Jon Outland, David R. King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban 

(2018), Springer. 

11.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2019). 

TK2. E-business, Gary P Schneider (2013), Cengage Learning. 

TK3. Giáo trình Thương mại điện tử căn bản; TS. Trần Văn Hòe; Nhà xuất bản Đại học 

Kinh tế Quốc dân (2008). 

TK4. Khái quát Thương mại điện tử; Nguyễn Trung Toàn; Nhà xuất bản Lao động ( 2007) 

TK5. Báo cáo thương mại điện tử (hằng năm); Cục thương mại điện tử và công nghệ 

thông tin. Bộ công thương. 



12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

   

1.1. Một số thuật ngữ nền tảng trong thương mại điện tử 

 1.1.1 Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử 

 1.1.2 Thương mại điện tử thuần túy, bán thuần túy và thương mại truyền thống 

 1.1.3 Thị trường điện tử và mạng điện tử 

 1.1.4 Điện toán xã hội và thương mại qua mạng xã hội 

 1.1.5 Nền kinh tế số hóa, doanh nghiệp số hóa và xã hội số hóa 

 1.1.6 Các kỹ thuật, nền tảng và công cụ hỗ trợ thương mại điện tử 

1.2. Cấu trúc, phân loại và các mô hình kinh doanh thương mại điện tử 

 1.2.1 Cấu trúc thương mại điện tử 

 1.2.2 Phân loại thương mại điện tử 

 1.2.3 Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử 

1.3. Sự thay đổi môi trường kinh doanh trong thời đại thương mại điện tử 

 1.3.1 Các áp lực mới thuộc môi trường kinh doanh trong thời đại TMĐT 

 1.3.2 Cách thức ứng phó với thay đổi của các doanh nghiệp 

1.4. Lợi ích và rào cản đối với sự phát triển của thương mại điện tử 

 1.4.1 Lợi ích của thương mại điện tử  

 1.4.2 Rào cản đối với sự phát triển thương mại điện tử 

1.5. Sự phát triển và tương lai của TMĐT trên thế giới và ở Việt Nam  

 1.5.1 Lịch sử phát triển của thương mại điện tử trên thế giới 

 1.5.2 Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của TMĐT 

 1.5.3 Sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam 

 1.5.4 Tương lai của thương mại điện tử  

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chapter 1, 2 & 3, Electronic commerce 2018: a managerial and social 

networks perspective, Efraim Turban, Jon Outland, David R. King, Jae Kyu 

Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban (2018), Springer. 

 TK1. Đọc Chương 1, Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng (2019) 



 

 

  CHƯƠNG 2 

  ỨNG DỤNG TMĐT TRONG CÁC LĨNH VỰC CHÍNH 

   

2.1. Thương mại điện tử B2C 

 2.1.1 Các khái niệm, đặc điểm và lợi thế của TMĐT B2C 

 2.1.2 Các mô hình kinh doanh TMĐT B2C 

 2.1.3 Các công cụ hỗ trợ ra quyết định mua sắm trực tuyến 

 2.1.3 Các vấn đề khác trong TMĐT B2C 

2.2. Thương mại điện tử B2B 

 2.2.1 Các khái niệm, đặc điểm và lợi ích nổi bật của TMĐT B2B 

 2.2.2 Các loại hình phổ biến của thương mại điện tử B2B 

 2.2.3 Các công cụ hỗ trợ thi hành thương mại điện tử B2B 

 2.2.3 Các vấn đề khác trong TMĐT B2B 

2.3. Các ứng dụng thương mại điện tử khác 

 2.3.1 Chính phủ điện tử 

 2.3.2 Học tập trực tuyến, đào tạo trực tuyến và xuất bản trực tuyến 

 2.3.3 Chăm sóc sức khỏe điện tử 

 2.3.4 Các mô hình kinh tế chia sẻ 

 2.3.5 Thương mại điện tử P2P 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chapter 3, 4 & 5, Electronic commerce 2018: a managerial and social 

networks perspective, Efraim Turban, Jon Outland, David R. King, Jae Kyu 

Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban (2018), Springer. 

 TK1. Đọc Chương 2, Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng (2019) 

  CHƯƠNG 3 

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

   

3.1. Các khái niệm, đặc điểm và lợi ích nổi bật của TMĐT qua thiết bị di động 

 3.1.1 Các khái niệm về TMĐT qua thiết bị di động 

 3.1.2 Các đặc điểm của TMĐT qua thiết bị di động 

 3.1.3 Các lợi ích của TMĐT qua thiết bị di động 



 3.1.4 Các xu hướng của TMĐT qua thiết bị di động 

3.2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật TMĐT qua thiết bị di động 

 3.2.1 Khái quát về tính toán di động 

 3.2.2 Các thiết bị di động phổ biến 

 3.2.3 Các phần mềm dịch vụ di động phổ biến 

 3.2.4 Các mạng viễn thông không dây phổ biến 

 3.2.5 Hệ thống vận hành TMĐT qua thiết bị di động 

3.1. Các ứng dụng TMĐT qua thiết bị di động 

 3.3.1 TMĐT dựa trên địa điểm 

 3.3.2 Tài chính di động 

 3.3.3 Doanh nghiệp di động 

 3.3.4 Giải trí và trò chơi di động 

 3.3.5 Các ứng dụng TMĐT qua thiết bị di động khác 

3.2. Các vấn đề cần chú ý khi thi hành TMĐT qua thiết bị di động 

 3.2.1 Các khía cạnh bảo mật và tính riêng tư 

 3.2.2 Các rào cản công nghệ 

 3.2.3 Các thất bại phổ biến 

 3.2.4 Các khía cạnh đạo đức, pháp lý và sức khỏe 

 3.2.4 Các khía cạnh đáng lưu ý khác 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chapter 6, Electronic commerce 2018: a managerial and social networks 

perspective, Efraim Turban, Jon Outland, David R. King, Jae Kyu Lee, Ting-

Peng Liang, and Deborrah C. Turban (2018), Springer. 

 TK1. Đọc Chương 3, Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng (2019) 

 

  CHƯƠNG 4 

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG MINH 

   

4.1. Khái quát về TMĐT thông minh 

4.2. Trí tuệ nhân tạo và quản trị tri thức 

 4.2.1 Vai trò của trí tuệ nhân tạo 

 4.2.2 Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại 

 4.2.3 Hệ thống quản trị tri thức 



 4.2.4 Trợ lý thông minh 

4.3. Internet vạn vật (IoT) 

 4.3.1 Khái quát về IoT và TMĐT 

 4.3.2 Các ứng dụng IoT phổ biến 

4.4. Các khía cạnh đáng lưu ý trong việc triển khai TMĐT thông minh 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chapter 7, Electronic commerce 2018: a managerial and social networks 

perspective, Efraim Turban, Jon Outland, David R. King, Jae Kyu Lee, Ting-

Peng Liang, and Deborrah C. Turban (2018), Springer. 

 TK1. Đọc Chương 4, Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng (2019) 

 

  CHƯƠNG 5 

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA MẠNG XÃ HỘI 

   

5.1. Các khái niệm, đặc điểm và lợi ích nổi bật của TMĐT qua mạng xã hội 

 5.1.1 Khái niệm về TMĐT qua mạng xã hội 

 5.1.2 Đặc điểm của TMĐT qua mạng xã hội 

 5.1.3 Lợi ích của TMĐT qua mạng xã hội 

5.2. Hành vi mua sắm qua mạng xã hội 

 5.2.1 Khái quát về hành vi mua sắm qua mạng xã hội 

 5.2.2 Các lợi ích của mua sắm qua mạng xã hội 

 5.2.3 Các mô hình và cộng cụ hỗ trợ khai thác hành vi mua sắm qua mạng xã hội 

5.3. Các ứng dụng TMĐT qua mạng xã hội 

 5.3.1 Mạng xã hội doanh nghiệp 

 5.3.2 Thị trường việc làm qua mạng xã hội 

 5.3.3 Giải trí và trò chơi qua mạng xã hội 

 5.3.4 Khai thác nguồn lực đám đông 

 5.3.5 Hợp tác qua mạng xã hội 

5.4. Các vấn đề cần chú ý khi thi hành TMĐT qua mạng xã hội 

 5.4.1 Doanh nghiệp xã hội 

 5.4.2 Các mô hình kinh doanh cải tiến 

 5.4.3 Hạn chế của TMĐT qua mạng xã hội 

 5.4.4 Các khía cạnh khác cần chú ý khi thi hành TMĐT qua mạng xã hội 



   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chapter 8 & 9, Electronic commerce 2018: a managerial and social 

networks perspective, Efraim Turban, Jon Outland, David R. King, Jae Kyu 

Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban (2018), Springer. 

 TK1. Đọc Chương 5, Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng (2019) 

 

  CHƯƠNG 6 

  CÁC KHÍA CẠNH CHỨC NĂNG CHÍNH TRONG TMĐT 

   

6.1. Nghiên cứu thị trường và quảng cáo điện tử 

 6.1.1 Hành vi tiêu dùng trực tuyến 

 6.1.2 Marketing trong thời đại của thương mại điện tử 

 6.1.3 Nghiên cứu thị trường và quảng cáo trực tuyến 

 6.1.4 Các vấn đề cần chú ý khi triển khai các hoạt động marketing điện tử  

6.2. An ninh thương mại điện tử 

 6.2.1 Các vấn đề an ninh thương mại điện tử thường gặp 

 6.2.2 Các giải pháp an ninh thương mại điện tử 

 6.2.3 Các vấn đề cần chú ý khi triển khai các giải pháp an ninh TMĐT 

6.3. Thanh toán điện tử 

 6.3.1 Thanh toán trong thời đại TMĐT  

 6.3.2 Các phương thức thanh toán TMĐT phổ biến 

 6.3.3 Các vấn đề cần chú ý khi triển khai các hoạt động thanh toán TMĐT 

6.4. Quản trị cung ứng hàng hóa trong thương mại điện tử 

 6.4.1 Quản trị cung ứng hàng hóa trong thời đại TMĐT 

 6.4.2 Các giải pháp quản trị cung ứng hàng hóa trong TMĐT 

 6.4.3 Các vấn đề cần chú ý khi triển khai các hoạt động quản trị cung ứng hàng hóa 

trong TMĐT 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chapter 10, 11, 12 & 13, Electronic commerce 2018: a managerial and 

social networks perspective, Efraim Turban, Jon Outland, David R. King, Jae 

Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban (2018), Springer. 



 TK1. Đọc Chương 6, Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng (2019) 

 

  CHƯƠNG 7 

  CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN TMĐT 

   

7.1. Hoạch định chiến lược thương mại điện tử 

 7.1.1 Tiến trình hoạch định chiến lược thương mại điện tử 

 7.1.2 Chiến lược TMĐT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 7.1.3 Chiến lược thương mại điện tử toàn cầu 

 7.1.4 Các vấn đề cần chú ý khi hoạch định chiến lược TMĐT 

7.2. Triển khai dự án kinh doanh thương mại điện tử 

 7.2.1 Lập kế hoạch dự án thương mại điện tử 

 7.2.2 Triển khai dự án thương mại điện tử 

 7.2.3 Các vấn đề pháp lý, đạo đức và xã hội cần chú ý khi triển khai dự án thương 

mại điện tử 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc Chapter 14 & 15, Electronic commerce 2018: a managerial and social 

networks perspective, Efraim Turban, Jon Outland, David R. King, Jae Kyu 

Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban (2018), Springer. 

 TK1. Đọc Chương 7, Bài giảng Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng (2019) 

 

14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 
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1 Tổng quan về thương mại điện tử X     

2 Ứng dụng TMĐT trong các lĩnh vực chính X X X  X 

3 Thương mại điện tử qua thiết bị di động X X X X X 

4 Thương mại điện tử thông minh X X X X X 

5 Thương mại điện tử qua mạng xã hội X X X X X 

6 Các khía cạnh chức năng chính trong TMĐT X X X X X 

7 Chiến lược và triển khai dự án TMĐT   X 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
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X    

2 TLM2 Thuyết giảng 1 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      

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   

12 TLM12 Học nhóm 3  X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4      

14 TLM14 Dự án  4   X X X 

15 TLM15 Học trực tuyến 5 X X    

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6      

17 TLM17 Khác 7      

 

16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 
Phương pháp giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 

1 
Tổng quan về thương 

mại điện tử 
4 2 6 

TLM1, TLM2, TLM11, 

TLM15 

2 

Ứng dụng TMĐT 

trong các lĩnh vực 

chính 

4 2 6 

TLM1, TLM2, TLM11, 

TLM12, TLM14, 

TLM15 

3 
Thương mại điện tử 

qua thiết bị di động 
3 3 6 

TLM1, TLM2, TLM11, 

TLM12, TLM14, 

TLM15 



4 
Thương mại điện tử 

thông minh 
3 3 6 

TLM1, TLM2, TLM11, 

TLM12, TLM14, 

TLM15 

5 
Thương mại điện tử 

qua mạng xã hội 
3 3 6 

TLM1, TLM2, TLM11, 

TLM12, TLM14, 

TLM15 

6 

Các khía cạnh chức 

năng chính trong 

TMĐT 

6 3 9 

TLM1, TLM2, TLM11, 

TLM12, TLM14, 

TLM15 

7 
Chiến lược và triển 

khai dự án TMĐT 
3 3 6 

TLM11, TLM12, 

TLM14 

 Tổng 26 19 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 
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1 AM1 Sự tham gia trên lớp 1 X X X X X 

2 AM2 Đánh giá bài tập 1      

3 AM3 Kỹ năng trình bày 1      

4 AM4 Thực hành tại lớp 1      

5 AM5 Bài thu hoạch 1      

6 AM6 Thi viết 2      

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2 X X    

8 AM8 Thi vấn đáp 2      

9 AM9 Kỹ năng giao tiếp thông 

qua văn bản 
2   X X X 

10 AM10 Dự án 2   X X X 

10 AM11 Làm việc nhóm 2     X 

12 AM12 Khoá luận tốt nghiệp 2      

13 AM13 Đánh giá đồng cấp 2      

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 



STT Tuần Bài đánh giá 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1
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O
2

 

C
L

O
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L
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C
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O
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1 1 - 15 

Thành tích cá 

nhân trong quá 

trình học 

(Chương 1-7) 

AM1, 

AM9, 

AM10, 

AM11 

20% X   X X 

2 14-15 
Dự án nhóm 

(Chương 2-7) 

AM9, 

AM10, 

AM11 

20%  X X X X 

4 
 Theo 

lịch 

Thi cuối kỳ 

(Tất cả nội dung) 
AM7 60% X X    

Tổng cộng 100%      

 

Xác nhận của bộ môn 


