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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thuế, bao
gồm: quá trình ra đời và phát triển của thuế trên thế giới và ở Việt Nam, khái niệm
về thuế, các yếu tố cấu thành nên thuế, nguyên tắc thuế khóa…

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN:

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm

3.1.1 Về kiến thức

- CLO1: Kết thúc học phần, sinh viên diễn giải được những nội dung cơ bản
về nguồn gốc của thuế, các lý luận cơ bản về thuế, hệ thống thuế ở Việt Nam và 5 sắc
thuế: GTGT, TTĐB, XNK, TNDN, TNCN.

- CLO2: Áp dụng các lý thuyết đã học vào phân tích, giải quyết các vấn đề
quản lý nhà nước về thuế, các tình huống thuế, cách tính toán thuế và kê khai thuế.

3.1.2. Về kĩ năng

- CLO3: Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức (thu thập, phân tích và
xử lý thông tin, tư duy một cách có hệ thống).

- CLO4: Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý, lãnh đạo (hình thành nhóm, duy
trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và điều khiển, phân công, đánh giá hoạt động
nhóm).

- CLO5: Kỹ năng thuyết trình (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp với các cá
nhân và tổ chức…).

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

- CLO6: Sinh viên biết tuân thủ theo đúng quy định, pháp luật trong nước và
quốc tế, đáp ứng các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp.



3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo
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Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
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4. HỌC LIỆU

4.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Luật thuế GTGT, TTĐB, TNCN, TNDN, XK-NK

2. TS Nguyễn Thị Liên (2009), Giáo trình Thuế, giáo trình Nghiệp vụ thuế
–HVTC

4.2. Tài liệu tham khảo tự chọn

3. GS.TS Bùi Xuân Lưu (2004), Giáo trình “Thuế và hệ thống thuế ở Việt
Nam” –ĐHNT.

4. PGS. TS. Nguyễn Hữu Khải (2004), Các tình huống và bài tập thuế -
ĐHNT

5. Nguyễn Hữu Khải (2007), Giáo trình Kinh tế ngoại thương, NXB Lao
động – Xã hội.

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung học phần

Buổi Nội dung Phân bổ thời gian Đóng góp
vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu
luận,

bài tập
lớn,

thực tế

(3)

Tự học,
chuẩn bị
có hướng

dẫn

(4)

Lý
thuyết
(thuyết
giảng)

(1)

Thực
hành,
thảo
luận

(2)



1-2 Chương 1: Tổng
quan về thuế và
hệ thống thuế

5 1 2 18 1; 3; 6

3-4 Chương 2:
Những vấn đề cơ
bản về thuế

5 1 2 6,5 1; 2; 3; 4;
5; 6

5-6-7 Chương 3: Thuế
xuất khẩu, thuế
nhập khẩu

7 2 2 4 1; 2; 3; 4;
5; 6

8-9-10 Chương 4:

Thuế tiêu thụ đặc
biệt

5 4 3 8 1; 2; 3; 4;
5; 6

11-12-1
3

Chương 5: Thuế
giá trị gia tăng.

7 2 6 12 1; 2; 3; 4;
5; 6

14-15 Chương 6: Thuế
thu nhập doanh
nghiệp

1 5 7,5 16 1; 2; 3; 4;
5; 6

Tổng cộng (giờ) 30 15 22,5 67,5

5.2. Kế hoạch giảng dạy

Buổi Hoạt động dạy và học Số giờ Nội dung chính Đóng góp vào
CLO



1 Lý thuyết 3 1.1. Sơ lược nguồn gốc
thuế

1.2. Quá trình phát triển
của thuế trên thế giới

1; 3; 6

Thực hành, thảo luận 0

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

9

Kiểm tra, đánh giá - Sơ lược nguồn gốc thuế?

- Quá trình phát triển của thuế trên thế giới?

2 Lý thuyết 2 1.3. Sơ lược về thuế ở Việt
Nam

1; 3; 6

Thực hành, thảo luận 1

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

9

Kiểm tra, đánh giá - Sơ lược về thuế ở Việt Nam?



3 Lý thuyết 2 2.1. Khái niệm và các đặc
điểm của thuế

2.2. Vai trò, phân loại
thuế và các yếu tố cấu
thành một sắc thuế

2.2.1. Vai trò của thuế

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 1

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

5,5

Kiểm tra, đánh giá - Khái niệm và các đặc điểm của thuế?

-Vai trò của thuế?

4 Lý thuyết 3 2.2.2. Phân loại thuế

2.2.3. Các yếu tố cấu
thành một sắc thuế

2.2.4. Các nguyên tắc của
thuế

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 0

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

4

Kiểm tra, đánh giá - Phân loại thuế?

- Các yếu tố cấu thành một sắc thuế?



- Các nguyên tắc của thuế?

5 Lý thuyết 3 3.1. Khái niệm và các đặc
điểm của thuế XK-NK

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 0

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

0

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

2

Kiểm tra, đánh giá - Khái niệm và các đặc điểm của thuế XK-NK?

6 Lý thuyết 2 3.2. Tác dụng và phạm vi
áp dụng của thuế XK –
NK

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 1

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

2

Kiểm tra, đánh giá - Tác dụng và phạm vi áp dụng của thuế XK – NK?



7 Lý thuyết 2 3.3. Tính thuế xuất khẩu,
nhập khẩu

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 1

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

2

Kiểm tra, đánh giá - Tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu?

8 Lý thuyết 1 4.1. Khái niệm và các đặc
điểm của thuế tiêu thụ
đặc biệt

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 2

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

2



Kiểm tra, đánh giá 1 - Sơ lược nguồn gốc và quá trình phát
triển của thuế trên thế giới và ở Việt
Nam?

- Khái niệm và các đặc điểm của thuế
trong thương mại quốc tế?

- Vai trò của thuế?

- Phân loại thuế?

- Các yếu tố cấu thành một sắc thuế?

- Các nguyên tắc của thuế?

- Khái niệm và các đặc điểm của thuế
XK-NK?

- Tác dụng và phạm vi áp dụng của thuế
XK – NK?

- Tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu?

- Khái niệm và các đặc điểm của thuế tiêu
thụ đặc biệt?

9 Lý thuyết 3 4.2. Nội dung thuế tiêu
thụ đặc biệt

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 0

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

2



Kiểm tra, đánh giá - Nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt?

10 Lý thuyết 1 4.3. Tính thuế tiêu thụ
đặc biệt

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 2

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

1

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

4

Kiểm tra, đánh giá - Nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt?

11 Lý thuyết 3 5.1. Khái niệm và các đặc
điểm của thuế GTGT

5.2. Giới thiệu lịch sử áp
dụng thuế  GTGT

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 0

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

2

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

4

Kiểm tra, đánh giá - Khái niệm và các đặc điểm của thuế GTGT?



- Giới thiệu lịch sử áp dụng thuế  GTGT?

12 Lý thuyết 3 5.3. Nội dung cơ bản về
thuế GTGT ở VN

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 0

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

2

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

4

Kiểm tra, đánh giá - Nội dung cơ bản về thuế GTGT ở VN?

13 Lý thuyết 1 5.4. Tính thuế GTGT 1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 2

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

2

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

4

Kiểm tra, đánh giá - Tính thuế GTGT?



14 Lý thuyết 1 6.1. Khái niệm và các đặc
điểm của thuế thu nhập
doanh nghiệp

6.2. Nội dung cơ bản về
thuế thu nhập doanh
nghiệp

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 2

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

3,5

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

8

Kiểm tra, đánh giá - Khái niệm và các đặc điểm của thuế thu nhập
doanh nghiệp?

- Nội dung cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp?

15 Lý thuyết 0 6.2. Nội dung cơ bản về
thuế thu nhập doanh
nghiệp

6.3 Tính thuế thu nhập
doanh nghiệp

1; 2; 3; 4; 5; 6

Thực hành, thảo luận 3

Tiểu luận, bài tập lớn,
thực tế

4

Tự học, chuẩn bị có
hướng dẫn

8

Kiểm tra, đánh giá - Nội dung cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp?

- Tính thuế thu nhập doanh nghiệp?



6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.

- Hoàn thành các bài tập được giao.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.

6.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Theo Quy chế đào tạo hiện hành

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức Nội dung đánh giá Tiêu chí đánh
giá

CLO Trọng
số

Đánh giá
quá trình

Chuyên cần Chuyên cần, trả lời
câu hỏi trên lớp

Đi học, làm
bài đầy đủ và

1, 2, 3, 6 10%



phát biểu trên
lớp

Kiểm tra
thường
xuyên, giữa
kỳ

Các vấn đề đã được
nghiên cứu

Thi viết, tiểu
luận, thuyết
trình, bài tập
nhóm

1, 2, 3, 4,
5, 6

30%

Đánh giá
tổng kết

Thi hết học
phần

Các vấn đề đã được
nghiên cứu

Bài kiểm tra
lý thuyết Trắc
nghiệm + tự
luận (60’)

1, 2, 3, 4,
5, 6

60%

Tổng 100%

TRƯỞNG BỘ MÔN VIỆN TRƯỞNG

TS. Vũ Thành Toàn PGS. TS. Bùi Thị Lý




