
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM 
                    KHOA Kế toán – Tài chính – Ngân hàng  

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
 

Tên môn học:  LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 

Mã môn học:  

Thời gian thực hiện môn học: 2 tín chỉ; (lý thuyết: 1tc; thực hành, thảo luận, bài tập: 1tc)   

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Môn học bắt buộc  

- Tính chất: Môn cơ sở ngành 

II. Mục tiêu môn học:  

2.1 Về kiến thức:  

o Nhận biết được bản chất, chức năng và vai trò của tài chính 

o Nhận biết được khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của ngân sách nhà nước 

o Nhận biết được chức năng, vai trò và cơ cấu của thị trường tài chính 

o Nhận biết được khái niệm lạm phát và các biện pháp kiểm soát lạm phát 

o Nhận biết được nội dung tín dụng và lãi suất tín dụng 

o Nhận biết được nội dung ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng 

o Nhận biết được nội dung ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia 

2.2 Về kỹ năng:  

o Ứng dụng được những kiến thức đã học vào phân tích sự vận hành của thị trường tài 

chính 

o Ứng dụng được những kiến thức đã học vào phân tích sự vận hành của thị trường tiền 

tệ 

o Phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua những thảo luận, thuyết trình tại lớp và ở 
nhà 

 
2.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

o Rèn luyện phong cách tự tin, năng động 
o Rèn luyện tính chuyên cần, và tác phong điều hòa nhóm 

 

III. Nội dung môn học:  



3.1 Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 

Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 
LT 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

thảo 

luận, bài 

tập 

Kiểm 

tra 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Bài mở đầu 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính 

1. Những vấn đề chung về tài chính 

    1.1. Tiền đề ra đời và quá trình phát triển của tài 

chính 

           1.1.1 Sự tồn tại của Nhà Nước 

           1.1.2 Sự tồn tại và phát triển của kinh tế hàng 

hóa 

    1.2. Bản chất của tài chính  

           1.2.1 Biểu hiện bên ngoài 

           1.2.2 Biểu hiện bên trong    

    1.3. Chức năng của tài chính 

           1.3.1 Chức năng phân phối 

           1.3.2 Chức năng giám đốc tài chính 

2. Hệ thống tài chính của Việt Nam  

  2.1 Căn cứ để xác định hệ thống tài chính 

  2.2 Nhiệm vụ của hệ thống tài chính 

5 2 2 

 

1 

 Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ 

1. Những vấn đề chung 

   1.1. Bản chất, chức năng, vai trò của tiền tệ 

        1.1.1 Sự ra đời và bản chất của tiền tệ 

        1.1.2 Chức năng của tiền tệ 

        1.1.3 Vai trò của tiền tệ 

   1.2. Các hình thái tiền tệ 

10 

 

3 6 

 

1 



         1.2.1 Hóa tệ 

         1.2.2 Tín tệ 

         1.2.3 Bút tệ 

         1.2.4 Tiền điện tử  

2. Chế độ lưu thông tiền tệ  

    2.1. Khối tiền tệ 

    2.2. Chế độ tiền tệ 

           2.2.1 Chế độ bản vị bạc và chế độ bản vị vàng 

           2.2.2 Chế độ song bản vị 

           2.2.3 Chế độ bản vị ngoại tệ 

           2.2.4 Chế độ lưu thông tiền giấy 

    2.3. Cung cầu tiền tệ 

          2.3.1 Cầu tiền tệ 

          2.3.2 Cung tiền tệ   

3. Lạm phát  

    3.1. Khái niệm 

    3.2. Phân loại lạm phát 

           3.2.1 Lạm phát vừa phải 

           3.2.2 Lạm phát phi mã 

           3.2.3 Siêu lạm phát 

    3.3. Nguyên nhân và biện pháp 

          3.3.1 Nguyên nhân 

          3.3.2 Hậu quả của lạm phát 

          3.3.3 Biện pháp khắc phục 

 Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng 

1. Những vấn đề chung về tín dụng 

  1.1. Sự ra đời và khái niệm của tín dụng 

         1.1.1 Sự ra đời 

         1.1.2 Khái niệm 

  1.2. Bản chất và chức năng của tín dụng 

         1.2.1 Bản chất  

         1.2.2 Chức năng 

5 

 

2 2 1 



         1.2.3 Vai trò của tín dụng 

  1.3. Phân loại tín dụng 

         1.3.1 yếu tố thời hạn 

         1.3.2 Đối tượng tín dụng  

         1.3.3 Mục đích sử dụng vốn 

         1.3.4 Chủ thể tham gia quan hệ 

         1.3.5 Tính chất đảm bảo tính dụng 

2. Hình thức tính dụng 

    2.1. Tín dụng thương mại 

           2.1.1 Khái niệm 

           2.1.2 Đặc điểm 

    2.2 Tín dụng ngân hàng 

          2.2.1 Khái niệm 

          2.2.2 Đặc điểm 

    2.3 Tín dụng nhà nước 

          2.3.1 Khái niệm 

          2.3.2 Đặc điểm 

    2.4. Các hình thức tín dụng khác 

3. Lãi suất 

  3.1. Khái niệm 

  3.2. Các phương pháp tính lãi 

         3.2.1 Phương pháp tính lãi đơn 

         3.2.2 Phương pháp tính lãi kép 

  3.3 Phân loại lãi suất 

  3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 

  3.5 Ý nghĩa lãi suất 

 Chương 4: Ngân sách nhà nước trong hệ thống tài 

chính công 

1. Những vấn đề chung về tài chính công 

  1.1 Khái niệm tài chính công 

  1.2 Đặc điểm của tài chính công 

  1.3 Vai trò của tài chính công   

5 2 2 1 



2.Ngân sách nhà nước  

  2.1 Thu ngân sách 

        2.1.1 Khái niệm 

        2.1.2 Đặc điểm  

        2.1.3 Nội dung thu ngân sách  

        2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách    

        2.1.5 Nguyên tắc thu ngân sách   

  2.2 Chi ngân sách 

        2.2.1 Khái niệm 

        2.2.2 Đặc điểm  

        2.2.3 Nội dung chi ngân sách  

        2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách     

        2.2.5 Nguyên tắc chi ngân sách   

3. Tổ chức hệ thống NSNN và phân cấp quản lý 

NSNN 

    3.1 Tổ chức hệ thống NSNN 

          3.1.1 Khái niệm 

          3.1.2 Hệ thống NSNN Việt Nam 

    3.2 Phân cấp quản lý ngân sách 

          3.2.1 Khái niệm 

          3.2.2 Nội dung phân cấp NSNN 

          3.2.3 các nguyên tắc phân cấp NSNN  

 Chương 5: Thị trường tài chính 

1. Những vấn đề chung về thị trường tài chính 

  1.1 Sự hình thành thị trường tài chính  

  1.2 Khái niệm 

  1.3 Đối tượng, công cụ của thị trường tài chính 

        1.3.1 Đối tượng 

        1.3.2 Công cụ 

  1.4 Phân loại thị trường tài chính 

       1.4.1 Phân loại theo sự luân chuyển của nguồn 

tài chính 

5 2 2 1 



       1.4.2 Căn cứ vào tính chất pháp lý 

       1.4.3 Căn cứ vào thời gian sử dụng nguồn tài 

chính 

  1.5 Vai trò của thị trường tài chính 

2. Các hình thức của thị trường tài chính 

   2.1 Thị trường tiền tệ 

        2.1.1 Khái niệm 

        2.1.2 Đối tượng và công cụ 

  2.2. Thị trường vốn 

      2.2.1 Khái niệm 

      2.2.2 Đối tượng và công cụ 

 2.3.Thị trường chứng khoán 

      2.3.1 Thị trường chứng khoán sơ cấp 

      2.3.2 Thị trường chứng khoán thứ cấp 

 Chương 6: Các định chế tài chính trung gian 

1. Những vấn đề chung về các định chế tài chính 

trung gian 

  1.1 Khái niệm 

  1.2 Đặc điểm 

  1.3 Phân loại các định chế tài chính trung gian 

       1.3.1 Căn cứ vào mục đích hoạt động 

       1.3.2 Căn cứ vào mức độ thực hiện chức năng 

trung gian 

  1.4 Chức năng của các định chế tài chính trung gian 

       1.4.1 Chức năng tạo vốn 

       1.4.2 Chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế 

       1.4.3 Chức năng kiểm soát 

  1.5 Vai trò của các định chế tài chính trung gian 

2. Một số định chế tài chính trung gian 

  2.1 Ngân hàng thương mại 

        2.1.1 Khái niệm 

        2.1.2 Đặc điểm 
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        2.1.3 Phân loại 

        2.1.4 Chức năng 

2.2 Các định chế phi ngân ngân hàng   

     2.2.1 Công ty tài chính 

     2.2.2 Quỹ tín dụng 

     2.2.3 Công ty bảo hiểm 

     2.2.4 Công ty chứng khoán 

     2.2.5 Quỹ hưu trí  

 Chương 7: Ngân hàng trung ương và chính sách 

tiền tệ 

1. Những vấn đề chung 

   1.1. Sự ra đời, bản chất NHTW 

         1.1.1 Sự ra đời của NHTW 

         1.1.2 Bản chất của NHTW 

   1.2 Mô hình và hệ thống tổ chức của NHTW 

        1.2.1 Mô hình tổ chức 

        1.2.2 Hệ thống tổ chức 

  1.3 Chức năng của NHTW 

       1.3.1 Phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ 

       1.3.2 Ngân hàng của các ngân hàng 

       1.3.3 Ngân hàng của nhà nước 

  1.4 Vai trò của NHTW 

2. Chính sách tiền tệ  

  2.1 Khái niệm 

  2.2 Mục tiêu  

  2.3 Phân loại chính sách tiền tệ 

  2.4 Công cụ  

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam  

  3.1 Sự ra đời và phát triển của NHNN VN 

  3.2 Tổ chức bộ máy NHNN VN 

  3.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN 

VN 

10 2 6 2 



 Cộng 45 15 22 8 

 

3.2 Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính Thời gian: 5 tiết 

Mục tiêu: Sau khi học xong chương này: 

- Nhận biết được một số vấn đề cơ bản về tài chính như các quan hệ tài chính trong 

nền kinh tế, bản chất của tài chính, các chức năng của tài chính và hệ thống tài 

chính trong nền kinh tế 

- Thực hành nhóm tìm hiểu, thuyết trình và thảo luận về hệ thống tài chính Việt 

Nam hiện hành 

Nội dung chương:  

1. Những vấn đề chung về tài chính 

    1.1. Tiền đề ra đời và quá trình phát triển của tài chính 

           1.1.1 Sự tồn tại của Nhà Nước 

           1.1.2 Sự tồn tại và phát triển của kinh tế hàng hóa 

    1.2. Bản chất của tài chính  

           1.2.1 Biểu hiện bên ngoài 

           1.2.2 Biểu hiện bên trong     

    1.3. Chức năng của tài chính 

           1.3.1 Chức năng phân phối 

           1.3.2 Chức năng giám đốc tài chính 

2. Hệ thống tài chính của Việt Nam  

  2.1 Căn cứ để xác định hệ thống tài chính 

  2.2 Nhiệm vụ của hệ thống tài chính 

 

Chương 2:    Những vấn đề cơ bản về tiền tệ  Thời gian: 10 tiết 

Mục tiêu: 

-  Hiểu biết một số vấn đề cơ bản về tiền tệ, các chức năng, vai trò của tiền tệ, chế 

độ lưu thông tiền tệ, các yếu tố cấu thành hệ thống tiền tệ 

- Thực hành nhóm tìm hiểu, thuyết trình và thảo luận về vấn đề lạm phát của Việt 

Nam và những tồn tại 

Nội dung chương:  



1. Những vấn đề chung 

   1.1. Bản chất, chức năng, vai trò của tiền tệ 

   1.2. Các hình thái tiền tệ 

2. Chế độ lưu thông tiền tệ  

    2.1. Khối tiền tệ 

    2.2. Chế độ tiền tệ 

    2.3. Cung - cầu tiền tệ 

          2.3.1 Cầu tiền tệ 

          2.3.2 Cung tiền tệ   

3. Lạm phát  

    3.1. Khái niệm 

    3.2. Phân loại lạm phát 

 

Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng Thời gian: 5 tiết 

- Nhận biết được những vấn đề cơ bản về tín dụng, các đặc điểm và vai trò của tín 

dụng trong nền kinh tế.  

- Nhận biết đầy đủ về các hình thức tín dụng chủ yếu trong nền kinh tế như tín 

dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và một số hình thức tín dụng khác  

- Nhận thức rõ ràng về vấn đề lãi suất tín dụng và những nhân tố ảnh hưởng đến lãi 

suất tín dụng. 

- Thực hành nhóm tìm hiểu và thuyết trình về các hình thức tín dụng đang tồn tại 

trong hệ thống tài chính Việt Nam hiện hành 

 Nội dung chương: 

1. Những vấn đề chung về tín dụng 

  1.1. Sự ra đời và khái niệm của tín dụng 

         1.1.1 Sự ra đời 

         1.1.2 Khái niệm 

  1.2. Bản chất và chức năng của tín dụng 

         1.2.1 Bản chất  

         1.2.2 Chức năng 

         1.2.3 Vai trò của tín dụng 

  1.3. Phân loại tín dụng 



         1.3.1 yếu tố thời hạn 

         1.3.2 Đối tượng tín dụng  

         1.3.3 Mục đích sử dụng vốn 

         1.3.4 Chủ thể tham gia quan hệ 

         1.3.5 Tính chất đảm bảo tính dụng 

2. Hình thức tính dụng 

    2.1. Tín dụng thương mại 

    2.2 Tín dụng ngân hàng 

    2.3 Tín dụng nhà nước 

    2.4. Các hình thức tín dụng khác 

3. Lãi suất 

  3.1. Khái niệm 

  3.2. Các phương pháp tính lãi 

  3.3 Phân loại lãi suất 

  3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 

  3.5 Ý nghĩa lãi suất 

 

Chương 4: Ngân sách nhà nước trong hệ thống tài chính công Thời gian: 5 tiết 

Mục tiêu 

- Hiểu rõ những nội dung cơ bản của ngân sách nhà nước trong hệ thống tài chính 

công, các đặc điểm và vai trò của NSNN.  

- Thực hành nhóm tìm hiểu về hoạt động của NSNN bao gồm 2 hoạt động là thu ngân 

sách và chi ngân sách, trong đó tìm hiểu về cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng và các 

nguyên tắc thiết lập thiết lập hệ thống thu và tổ chức chi NSNN cùng một số các vấn 

đề liên quan đến tình trạng bội chi NSNN. 

Nội dung chi tiết: 

1. Những vấn đề chung về tài chính công 

  1.1 Khái niệm tài chính công 

  1.2 Đặc điểm của tài chính công 

  1.3 Vai trò của tài chính công   

2.Ngân sách nhà nước  

  2.1 Thu ngân sách 



  2.2 Chi ngân sách 

3. Tổ chức hệ thống NSNN và phân cấp quản lý NSNN 

    3.1 Tổ chức hệ thống NSNN 

    3.2 Phân cấp quản lý ngân sách 

 

Chương 5:    Thị trường tài chính Thời gian: 5 tiết 

Mục tiêu: 

-  Nhận biết được các loại thị trường tài chính tồn tại trong nền kinh tế;  

- Nhận biết đây đủ được các chủ thể tham gia thị trường, mục đích tham gia  

- Hiểu rõ các công cụ của từng loại thị trường tài chính, đặc điểm và mục đích sử dụng. 

- Thực hành nhóm tìm hiểu và thuyết trình về sự vận hành các loại thị trường tài chính 

trong nền kinh tế Việt Nam hiện hành 

Nội dung chương: 

1. Những vấn đề chung về thị trường tài chính 

  1.1 Sự hình thành thị trường tài chính  

  1.2 Khái niệm 

  1.3 Đối tượng, công cụ của thị trường tài chính 

        1.3.1 Đối tượng 

        1.3.2 Công cụ 

  1.4 Phân loại thị trường tài chính 

  1.5 Vai trò của thị trường tài chính 

2. Các hình thức của thị trường tài chính 

   2.1 Thị trường tiền tệ 

  2.2. Thị trường vốn 

 2.3.Thị trường chứng khoán 

 

Chương 6: Các định chế tài chính trung gian Thời gian: 5 tiết 

 

Mục tiêu: 

-  Nhận biết được đặc điểm của các định chế tài chính trung gian, vai trò và chức năng của 

mỗi loại 



- Thực hành nhóm tìm hiểu một số định chế tài chính trung gian đang tồn tại trong nền kinh 

tế Việt Nam. 

Nội dung chi tiết: 

1. Những vấn đề chung về các định chế tài chính trung gian 

  1.1 Khái niệm 

  1.2 Đặc điểm 

  1.3 Phân loại các định chế tài chính trung gian 

  1.4 Chức năng của các định chế tài chính trung gian 

       1.4.1 Chức năng tạo vốn 

       1.4.2 Chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế 

       1.4.3 Chức năng kiểm soát 

  1.5 Vai trò của các định chế tài chính trung gian 

2. Một số định chế tài chính trung gian 

  2.1 Ngân hàng thương mại 

2.2 Các định chế phi ngân ngân hàng   

 

Chương 7: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ Thời gian: 10 tiết 

 

Mục tiêu: 

- Nhận biết được vai trò của NHTW, mô hình và hệ thống tổ chức 

- Nhận biết đầy đủ về sự ra đời và phát triển của NHNN Việt Nam 

- Nhận biết về các chính sách tiền tệ và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của nền kinh tế.  

- Thực hành tìm hiểu và thuyết trình về hoạt động của NHNN Việt Nam hiện nay  

Nội dung chương: 

1. Những vấn đề chung 

   1.1. Sự ra đời, bản chất NHTW 

   1.2 Mô hình và hệ thống tổ chức của NHTW 

  1.3 Chức năng của NHTW 

  1.4 Vai trò của NHTW 

2. Chính sách tiền tệ  

  2.1 Khái niệm 

  2.2 Mục tiêu  



  2.3 Phân loại chính sách tiền tệ 

  2.4 Công cụ  

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam  

  3.1 Sự ra đời và phát triển của NHNN VN 

  3.2 Tổ chức bộ máy NHNN VN 

  3.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN VN 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

4.1 Phòng học chuyên môn hóa / nhà xưởng: 

4.2 Trang thiết bị máy móc: projector, màn chiếu 

4.3 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn / bút lông và bảng viết 

4.4 Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

5.1 Nội dung: Đảm bảo các mục tiêu đầu ra của môn học về: 

– Kiến thức 

– Kỹ năng 

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

5.2 Phương pháp: 

5.2.1. Chuyên cần: đảm bảo trên 75% thời gian lên lớp thông qua các hình thức 

điểm danh       20% điểm MH 

5.2.2. Kiểm tra giữa kỳ:  thuyết trình   30% điểm MH 

5.2.3. Thi kết thúc MH: Bài thi viết và trắc nghiệm 50% điểm MH 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

6.1.Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau trong các ngành nghề 

khác nhau, đặc biệt là những ngành nghề liên quan tới kinh tế. 

6.2.Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

6.2.1. Đối với giảng viên: Thuyết giảng, thực hiện kỹ thuật ghi chép 

6.2.2. Đối với người học: Tham khảo trước tài liệu, nghe và ghi chú những 

nội dung cần chú ý 

6.3.Những trọng tâm cần chú ý: Nhấn mạnh những nội dung quan trọng, liên hệ thực tế 

6.4.Tài liệu tham khảo: 

Lý thuyết tài chính tiền tệ - GS.TS Dương Thị Bình Minh và TS. Sử Đình Thành 



Bài giảng của giảng viên phụ trách 

6.5.Ghi chú và giải thích 

 

 

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 

 


