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Đề cương chi tiết học phần
1.

Tên học phần: Thương mại điện tử

2.

Tên Tiếng Anh: Electronic Commerce

3.

Số tín chỉ: 3

Mã học phần: ECOM430984

Phân bố thời gian: 3(3:0:6)
4.

Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: ThS. Hoàng Long
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ TS. Nguyễn Thành Sơn
2.2/

5.

Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học trước: Kinh tế đại cương, Lập trình web
Môn học tiên quyết:
Khác: Không

6.

Mô tả tóm tắt học phần:
 Cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh, mô hình l ợi
nhuận, các quy trình kinh doanh ; xác định các cơ hội của thương mại điện tử; bản chất quốc
tế của thương mại điện tử.
 Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở hạ tầng thương mại điện tử: Internet và World wide web.
 Cung cấp kiến thức về bán hàng trên web: Các mô hình l ợi nhuận và xây dựng giao diện
web; Marketing trên web; mô hình chi ến lược B2B từ EDI đến EC, các khái niệm về đấu giá,
cộng đồng ảo và web portal; Các khái niệm về môi trường thương mại điện tử: các vấn đề
luật pháp, đạo đức và thuế.
 Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử: phần mềm và phần cứng web server;
Các phần mềm thương mại điện tử; An toàn thương mại điện tử; hệ thống thanh toán trong
thương mại điện tử.
 Cung cấp các phương pháp tích hợp hoạch định thương mại điện tử trong kinh doanh; các
chiến lược phát triển website thương mại điện tử; quản lý thực hiện dự án thương mại điện
tử.
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7.

Mục tiêu học phần

Mục tiêu

Mô tả

Chuẩn đầu ra

(Goals)

(Goal description)

CTĐT

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
G1

Kiến thức về thương mại điện tử

1.2, 1.3

G2

Năng lực tư duy hệ thống và hình thành phẩm chất cá nhân và
nghề nghiệp

2.3, 2.4

G3

Kỹ năng làm việc nhóm

3.1,3.2, 3.3

G4

Kỹ năng hình thành ý tưởng và thiết kế các hệ thống thương
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
mại điện tử
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8.

Chuẩn đầu ra của học phần

Chuẩn
Mục đầu ra
tiêu
học
phần

Chuẩn đầu ra CDIO

G4.1
G4.2

Nhận thức được bối cảnh văn hóa doanh nghiệp

4.2

Đánh giá ý tưởng các hệ thống thương mại điện tử

4.3

Thiết kế các hệ thống thương mại điện tử

4.4

G1.2
G1.3
G1.4

G1.5

G1.6

G2.1
G2
G2.2
G3.1
G3

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, nắm vững
các mô hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận, các cơ hội
và bản chất quốc tế của thương mại điện tử. Trình bày
được vai trò và sự tác động của thương mại điện tử
trong xã hội.
Có kiến thức về cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, nắm
vững các phương thức bán hàng, maketing trên web;
đấu giá, cộng đồng ảo và web portal
Có kiến thức về môi trường của thương mại điện tử,
các vấn đề liên quan đến pháp luật, đạo đức v à thuế
Trình bày được các công nghệ sử dụng trong th ương
mại điện tử, an toàn và thanh toán thương m ại điện tử.
Phân tích, hoạch định được mô hình thương mại điện
tử tích hợp cho một loại h ình doanh nghiệp cụ thể, tư
vấn được cho doanh nghiệp sử dụng các hệ thống ERP,
SCM, CRM thích hợp
Thiết kế, cài đặt và quản trị một website thương mại
điện tử, có khả năng phân tích đ ược chiến lược phát
triển và duy trì website; quản lý thực hiện được dự án
thương mại điện tử. Cài đặt, vận hành được được một
trong các hệ thống sau ERP, SCM, CRM…
Phân tích, nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, t ư duy
sáng tạo, không phiến diện hay t ư duy theo lối mòn
Thể hiện sự cẩn thận, tỉ mỉ khi l àm việc, có tinh thần,
trách nhiệm, luôn cập nhật thông tin mới.
Hiểu cách tổ chức và phân công công việc nhóm đáp
ứng yêu cầu dự án
Hiểu cách giám sát tiến độ v à chất lượng thực hiện dự
án
Kỹ năng thuyết trình, trình bày báo cáo, tham lu ận,
giao tiếp, thảo luận việc sắp xếp nhiệm vụ theo thứ tự
ưu tiên, đọc tài liệu tiếng anh
Nhận thức được tầm quan trọng của môi tr ường xã hội

G1.1

G1

Mô tả

G3.2
G3.3

1.2, 1.3

1.2, 1.3
1.2, 1.3
1.2, 1.3

1.2, 1.3

1.2, 1.3

2.3
2.4
3.1
3.1

3.2, 3.3

4.1

G4
G4.3
G4.4
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9.

Nhiệm vụ của sinh viên
SV không thực hiện đủ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:
- Dự lớp: Tối thiểu 80% số tiết giảng
- Bài tập: Phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do giáo viên giao.

10.

Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:
[1] Gary P. Schneider. E-Business, 8th Edition. Publisher Course Technologies, 2009. ISBN: 1418803703-2
- Sách (TLTK) tham khảo:
[2] Dave Chaffey. E-Business and E-Commerce Management, 3rd Edition © Marketing Insights
Ltd 2007.
[3] Kenneth Laudon & Carol Guercio Traver . E-Commerce, 8th edition, Prentice Hall, 2012 (Thư viện)
11.

Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên :

- Thang điểm: 10
- Đánh giá quá trình: 50%

trong đó:

+ Làm bài tập:
- Thi cuối học kỳ:

50%

50%

(thi tự luận, đề mở (tối thiểu 60 phút) (cộng là 100% = 10 điểm))

Kế hoạch thực hiện như sau:
Hình
thức KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ
KT

Chuẩn
đầu ra
KT

Bài tập
BT#1

Bài tập về về bán hàng qua
web

BT#2

Bài tập về về marketing
qua web

BT#3

Bài tập về về phần mềm
thương mại điện tử

Tỉ lệ
(%)
50

Tuần 2

Bài tập
nhỏ trên
lớp

G1.2
G2.1

10

Tuần 3

Bài tập
nhỏ trên
lớp

G1.2
G2.1
G3.3
G3.1

10

Bài tập
nhỏ trên
lớp

G1.4
G1.5
G2.1
G3.3
G3.1
G2.2

10

Tuần 6

4

BT#4

BT#5

Bài tập về về an ninh
thương mại điện tử

Bài tập về về hệ thống
thanh toán cho thương m ại
điện tử

Tuần 7

Tuần 8

Bài tập
nhỏ trên
lớp

G1.4
G2.1
G3.3
G3.1
G3.2
G2.2

10

Bài tập
nhỏ trên
lớp

G1.4
G2.1
G3.3
G3.1
G3.2
G2.2

10

Thi cuối kỳ

50

- Nội dung bao quát tất cả
các chuẩn đầu ra quan
trọng của môn học.
Thi tự
luận

- Thời gian làm bài 60
phút.
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12.

Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (13)

Tuần

Chuẩn
đầu ra
học
phần

Nội dung

Chương 1: Tổng quan thương mại điện tử (5/0/10)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD chính trên lớp
 Giới thiệu về môn học, cách học, t ài liệu tham khảo,
nguyên tắc làm việc.
 Giới thiệu thương mại điện tử: làn sóng thứ 2

G1.1
G2.1

 Các mô hình kinh doanh, mô hình l ợi nhuận, quy trình
kinh doanh; các đơn vị đo trong kinh tế: phí giao dịch, chợ và
phân cấp, các cấu trúc mạng kinh tế, hiệu ứng mạng. 
 Xác định cơ hội thương mại điện tử
 Bản chất toàn cầu của thương mại điện tử
 Tổng kết, ôn tập;
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
+ Đọc các nội dung liên quan về kinh tế, kinh tế đại cương
+ Chương 2: Hạ tầng công nghệ trong tài liệu [1].
+ Làm bài tập được giao

G1.2

G2.1
G2.2
G3.3

1

2

Chương 3: Bán hàng qua web (5/0/10)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)
Nội dung GD chính trên lớp
 Các mô hình lợi nhuận
 Các vấn đề trong chiến thuật lợi nhuận. 
 Thiết lập giao diện web ấn t ượng;
 ứng dụng website, quan hệ khách h àng
 Tổng kết, ôn tập và làm bài tập chương 3.
Tóm tắt các PPGD chính:
6

G1.2
G2.1

 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
+ Thiết kế website, phân tích, đ ịnh hướng nội dung và hình
thức website phù hợp với yêu cầu tự chọn loại hình doanh G1.5
nghiệp.
G1.6
G3.1
G3.2
G2.2
Chương 4: Marketing qua web ( 5/0/10)
G1.2
G2.1
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (10)
G3.3
G3.1
Nội dung GD chính trên lớp
 Các chiến thuật marketing trên web
 Giao tiếp với nhiều đoạn thị trường khác nhau
 Quảng cáo trên web
 E-mail Marketing
 Công nghệ cho phép quản lý quan hệ khách h àng
 Tạo và duy trì chi nhánh trên web
 Ôn tập chương
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Thảo luận
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
G1.2
Các nội dung cần tự học chính:
+ Thái độ khách hàng và cường độ mối quan hệ
G2.1
+ Search Engine Positioning and Domain Names
G3.3
+ Làm bài tập được giao (Case study)
G2.2
3

Chương 5: Các chiến thuật B2B: Từ Trao đổi dữ liệu điện tử
đến Thương mại điện tử (5/0/10)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (10)
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Nội dung GD chính trên lớp
 Mua, hậu cần và các hoạt động hỗ trợ
 Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) 
 EDI trên internet
7

G1.2
G2.1
G3.3
G2.2

 Quản lý chuỗi cung ứng dựa tr ên Công nghệ Internet
 Chợ điện tử và Cổng thông tin
 Tổng kết, ôn tập và làm bài tập chương 45.
 Thực hành nhóm
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Thảo luận
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
Các nội dung cần tự học chính:
+ Đọc chương 6: Đấu giá trực tuyến, Cộng đồng ảo v à cổng
thông tin

G1.2
G3.3
G2.2

Chương 7: Môi trường thương mại điện tử : Các vấn đề về
luật pháp, đạo đức, thuế (5/0/10)

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD chính trên lớp
 Môi trường pháp luật của thương mại điện tử
 Sử dụng và bảo vệ sản phẩm trí tuệ trong kinh doanh trực
tuyến
 Tội phạm, khủng bố và chiến tranh trực tuyến
 Các vấn đề đạo đức
 Thuế và Thương mại điện tử
 Ôn tập chương 7.
 Thực hành nhóm case study.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
Các nội dung cần tự học chính
+ Tìm hiểu các vấn đề đã học liên hệ ở Việt Nam

G1.3
G2.1
G3.3
G3.1
G3.2
G2.2

G3.3
G2.2
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Chương 9: Phần mềm Thương mại điện tử (5/0/10)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)
6

8

G1.4
G1.5
G2.1

Nội dung GD chính trên lớp
 Lựa chọn Web Hosting
 Chức năng cơ bản và mở rộng của phần mềm thương mại
điện tử
 Phần mềm thương mại điện tử cho Doanh nghiệp vừa v à
nhỏ
 Phần mềm thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và
lớn
 Phần mềm thương mại điện tử cho doanh nghiệp lớn 
 Ôn tập chương 9.
 Thực hành nhóm case study.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Thảo luận
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
Các nội dung cần tự học chính
+ Làm bài tập được giao
+ Đọc chương 8: Phần cứng và phần mềm web server
+ Tìm hiểu một loại hệ thống phần mềm th ương mại điện tử cụ
thể (ERP, SCM, CRM)

G3.3
G3.1
G2.2

G1.4
G2.1
G3.3
G2.2

Chương 10: An ninh thương m ại điện tử (5/0/10)

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)
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Nội dung GD chính trên lớp
 Nhìn chung các vấn đề bảo mật trực tuyến 
 Bảo mật cho máy khách
 Bảo mật kênh truyền
 Bảo mật máy chủ
 Ôn tập chương 10.
 Thực hành nhóm case study.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
9

G1.4
G2.1
G3.3
G3.1
G3.2
G2.2

Các nội dung cần tự học chính
+ Đọc những tổ chức đảm bảo an to àn máy tính
+ Làm bài tập được giao
+ Tìm hiểu một loại hệ thống phần mềm th ương mại điện tử cụ
thể (ERP, SCM, CRM) (tiếp theo)

G1.4
G3.3
G2.2

Chương 11: Hệ thống thanh toán cho thương mại điện tử
(5/0/10)

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội dung GD chính trên lớp
 Thẻ thanh toán
 Tiền điện tử
 Ví điện tử
 Thẻ lưu giá trị
 Công nghệ internet và công nghiệp ngân hàng
 Ôn tập chương 10.
 Thực hành nhóm case study.
 Báo cáo bài tập lớn được giao về hệ thống ERP, SCM,
CRM, thanh toán điện tử...
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
Các nội dung cần tự học chính
+ Các hệ thống thanh toán ở Việt nam
+ Làm bài tập được giao
+ Tìm hiểu một loại hệ thống thanh toán điện tử cụ thể

G1.4
G2.1
G3.3
G3.1
G3.2
G2.2

G1.4
G3.3
G2.2
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Chương 12: Hoạch định thương mại điện tư (5/0/10)

A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

9

10

G1.5
G1.6
G2.1
G3.3
G3.1
G3.2

Nội dung GD chính trên lớp
 Hoạch định khởi đầu thương mại điện tử
 Các chiến thuật phát triể n Web sites
 Quản lý thực hiện thương mại điện tử
 Ôn tập chương 12
 Thực hành nhóm case study.
 Báo cáo bài tập lớn được giao về hệ thống ERP, SCM,
CRM, thanh toán điện tử... (tiếp theo)
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nh à: (10)
Các nội dung cần tự học chính
+ Làm bài tập được giao

G2.2

G3.3
G2.2

14. Đạo đức khoa học:
- Các bài tập về nhà nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị 0 điểm quá trình, nếu ở mức
độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả ng ười
sử dụng bài chép và người cho chép bài.
- Sinh viên không hoàn thành nhi ệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi.
- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.
15. Ngày phê duyệt lần đầu: 15/032012
16. Cấp phê duyệt:
Trưởng khoa
TS. Đặng Thanh Dũng

Tổ trưởng BM

Đ/D Nhóm biên soạn

TS. GVC. Nguyễn Thành Sơn

ThS. Hoàng Long

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT
Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ng ày/tháng/năm

<người cập nhật ký
và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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