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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Kinh tế 

Bộ môn:  Quản trị Du lịch 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần: DROIT DU TOURISME VIETNAMIEN ET INTERNATIONAL  

- Tiếng Việt: LUẬT DU LỊCH VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ 

- Tiếng Anh:  INTERNATIONAL AND VIETNAMESE TOURISM LAW 

Mã học phần:     (2)    Số tín chỉ: 03  

Đào tạo trình độ: Đại học       

Học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương 

2. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ TRANG  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Điện thoại: 0935606267     Email: hatrangnt@ntu.edu.vn 

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:   

Địa điểm, lịch tiếp SV:  

3. Mô tả tóm tắt học phần:    

Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống những kiến thức về 

pháp luật trong hoạt động du lịch như các khái niệm, quy định về các loại hình kinh doanh 

du lịch, quy định để chứng nhận các điểm du lịch, tuyến du lịch, địa vị pháp lý của các loại 

hình doanh nghiệp du lịch, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, 

pháp luật về ký kết hợp đồng trong các hoạt động du lịch, các hình thức giải quyết tranh 

chấp trong hoạt động du lịch và những quy định của luật du lịch quốc tế. 

4. Mục tiêu:      

Nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cần thiết để có thể phân biệt các hoạt động, 

các loại hình doanh nghiệp trong kinh doanh du lịch, vận dụng soạn thảo các loại hợp đồng 

trong hoạt động du lịch; Bên cạnh đó cung cấp cho sinh viên kỹ năng tra cứu, sử dụng các 

quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp, vấn đề pháp lý trong hoạt động 

du lịch. Đồng thời trang bị cho sinh viên từ vựng pháp lý và cấu trúc ngữ pháp tiếng Pháp 

trong lĩnh vực du lịch. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Nắm được lịch sử ra đời và phát triển của Luật Du lịch, sự quản lý của nhà nước về du 

lịch 

b) Xác định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh của Luật Du lịch, các chủ thể 

tham gia vào hoạt động du lịch 

c) Phân biệt được các loại hình khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch 
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d) Nắm được những quy định về việc công nhận và xây dựng được hồ sơ để được công 

nhận là khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch 

e) Phân biệt được các đối tượng khách du lịch 

f) Xác định được quyền và nghĩa vụ của khách du lịch 

g) Phân biệt và đánh giá được ưu nhược điểm của từng loại hình DN kinh doanh du lịch. 

Từ đó lựa chọn loại hình chủ thể kinh doanh du lịch phù hợp với yêu cầu, khả năng của 

chủ đầu tư. 

h) Nắm được những quy định của từng loại hình kinh doanh du lịch: kinh doanh lữ hành, 

vận chuyển khách du lịch, lưu trú, phát triển khu du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ 

trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch  

i) Xây dựng được hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh du lịch theo đúng luật định 

j) Nắm được khái niệm và phân biệt được các hình thức hướng dẫn viên, quy định để 

được cấp giấy phép hành nghề hướng dẫn viên trong nước 

k) Nắm được khái niệm và phân biệt được các hình thức hướng dẫn viên, quy định để 

được cấp giấy phép hành nghề hướng dẫn viên nước ngoài 

l) Nắm được các loại hợp đồng trong kinh doanh du lịch 

m) Vận dụng soạn thảo được các loại hợp đồng trong hoạt động du lịch lữ hành, giảm 

thiểu được những tranh chấp có thể xảy ra 

n) Vận dụng soạn thảo được hợp đồng lao động giữa chủ thể doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch với người lao động 

o) Giải quyết những tình huống liên quan khi các chủ thể đơn phương chấm dứt hợp đồng 

p) Nắm được đặc điểm của các hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động du 

lịch. Vận dụng khiếu nại trong thời gian phù hợp luật định. 

q) Chủ động lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc. 

r) Biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh 

chấp đã lựa chọn. 

s) Nắm được các hoạt động du lịch quốc tế, các chủ thể tham gia hoạt động du lịch quốc 

tế 

t) Phân biệt được các hình thức hoạt động và các chủ thể tham gia hoạt động du lịch quốc 

tế 

u) Nắm được những quy định về du lịch và hoạt động du lịch quốc tế 

v) Vận dụng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động du lịch quốc tế, các quy định 

về hộ chiếu, visa 

6. Kế hoạch dạy học:  

6.1 Lý thuyết: 

STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Kế hoạch 

dạy- học 

theo tuần 

Chuẩn bị của 

người học 

1 

 

Les règles fondamentales 

du secteur du tourisme 

 

 

3 Thuyết 

giảng 
Tuần 1 

 

Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 
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1.1 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

Définition du Droit de 

tourisme  

Objets et Méthodologie 

Entités participant à des 

activités touristiques 

Rôle du Droit de tourisme 

pour les activités 

touristiques 

 

a 

 

b 

 

b 

a 

 

Thảo luận 

nhóm 

(5), (6) 

 

2 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Législation sur les stations, 

les destinations 

touristiques , les centres 

urbains touristiques 

Ressources touristiques 

Stations touristiques 

Destinations touristiques 

Centres urbains touristiques 

 

 

e,f 

 

3 Thuyết 

giảng 

 

Đọc 2 

documents 

Tuần 2 Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 

(5), (6) 

3 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Les aspects juridiques des 

touristes 

 Définition  

Droits du touristes 

Obligations du tourists 

Assurance de la sécurité des 

touristes 

 

 

c,d 

5 Thuyết 

giảng 

 

 

Tuần 3 Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 

(5), (6) 

4 

 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

 

4.6 

 

 

Les aspects juridiques  

des entités d’affaires 

touristiques 

Les professionnels du 

tourisme 

Les acteurs professionnels 

du tourisme 

Certaines réglementations  

sur les activités d’affaires 

d’opération de voyage 

Certaines réglementations 

sur les activités d’affaires du 

transport 

Certaines réglementations 

sur les activités d’affaires 

d’hégergement 

Certaines réglementations 

sur les activités d’affaires du 

développement des stations, 

des destinations touristiques 

 

 

 

g 

 

g 

h, i 

h, i 

 

h, i 

 

h, i 

 

h, i 

 

h, i 

 

 

10 Thuyết 

giảng 

 

Thảo luận 

nhóm 

 

Giải quyết 

tình huống 

 

Đọc các 

documents 

Tuần 3, 4, 

5, 6, 7 

Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 

(5), (6) 
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4.7 Certaines réglementations 

sur les activités d’affaires 

des prestations de services 

dans les stations, des 

destinations, des urbains 

touristiques 

h, i 

5 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

Aspects juridiques des 

guides touristiques 

Définition de “Guide 

touristique” 

Droits et Obligations du 

Guide touristique 

Critères d’octroi de la carte 

des guides touristiques 

 

 

 

 

j 

 

k 

3 Thuyết 

giảng 

 

Giải quyết 

tình huống 

 

Thảo luận 

nhóm 

Tuần 8, 9, 

10 

Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 

(5), (6) 

6 

 

6.1 

6.2 

6.3 

Contrat du secteur du 

tourisme 

Contrat civil 

Contrat commercial 

Contrat de travail 

 

 

l, m, 

n, o 

7 Thuyết 

giảng 

 

Thảo luận 

nhóm (soạn 

thảo HĐ) 

Tuần 11, 

12, 13 

Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 

(5), (6) 

7 

 

 

 

 

7.1 

 

7.2 

La juridiction 

internationalement 

compétente pour connaître 

du litige dans le domaine 

de contrat dans le secteur 

du tourisme 

Le Tribunal arbitral 

compétent 

Le Tribunal étatique 

compétent 

p, q, r 4 Thuyết 

giảng 

 

 

Tuần 13 Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 

(5), (6) 

8 

 

8.1 

 

 

8.2 

 

8.3 

Droit international du 

Tourisme 

Droit et réglementation 

internationale en matière de 

Tourisme 

Réglementation du Vietnam 

sur le visa 

Droit et réglementation de 

certains pays 

s, t, u, 

v 

4 Thuyết 

giảng 

 

Thảo luận 

nhóm 

Tuần 14,15 Tài liệu (1), 

(2). (3), (4), 

(5), (6) 

7. Tài liệu dạy và học:  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Học 
Tham 

khảo 

1 Nguyễn Thị Hà Droi du Tourisme 2018  Giáo viên X  
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Trang 

2 Bộ VHTTDL Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL 

2017  Giáo viên X  

3 Chính Phủ Nghị định 168/2017/NĐ-CP 2017  Giáo viên X  

4 Tổng cục Du lịch Công văn 120/TCDL-LH 2017  Giáo viên X  

5 Bộ Giao thông 

vận tải 

Thông tư 42/2017/TT-

BGTVT 

2012  Giáo viên  X 

6 Huỳnh Cát Duyên Bải giảng Luật du lịch 2018  Giáo viên X  

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:  
- Sinh viên có mặt trên lớp tối thiểu 80% thời gian. 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ mọi hoạt động với các thành viên khác trong 

nhóm. 

- Tất cả các thành viên của nhóm phải có mặt và cùng tham gia thảo luận, giải thích, 

làm bài tập theo nhóm. 

- Sau mỗi buổi học, sinh viên cần học từ vựng và hệ thống lại bài cũ. 

9. Đánh giá kết quả học tập:   

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 

kiểm 

tra 

Tiết 

thứ 

Hình thức 

kiểm tra 
Chủ đề/Nội dung được kiểm tra Nhằm đạt KQHT 

1. 10 Viết + 

Trình bày 

(nhóm) 

Lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch 

i 

2. 15 Viết 

(nhóm) 
Soạn thảo hợp đồng kinh doanh du 

lịch 

m, n 

3. 25 Viết (cá 

nhân) 
Giải quyết các tranh chấp, các tình 

huống phát sinh trong hoạt động du 

lịch 

o, q, r 

4. 45 Viết (cá 

nhân) 

Tất cả những nội dung đã được học a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, 

o,p,q,r,t,u,v 

9.2 Thang điểm học phần: 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Nhằm đạt KQHT 

Trọng 

số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp (TGH): tham gia học đủ, 

chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, sửa bài tập… 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, 

o,p,q,r,t,u,v 

10 

2 Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng 

viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ… 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, 

o,p,q,r,t,u,v 

10 

3 Hoạt động nhóm (HĐN) a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, 

o,p,q,r,t,u,v 

10 

4 Kiểm tra giữa kỳ (KT) a,b,c,d,e,f,g,h,i 10 

5 Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK) a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, 10 
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o,p,q,r,t,u,v 

6 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi: Tự luận 

- Đề mở:   Đề đóng: X 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n, 

o,p,q,r,t,u,v 

50 

  

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

 

 

 

  ThS. Huỳnh Cát Duyên Th.S Nguyễn Thị Hà Trang 

  TRƯỞNG BỘ MÔN 

  (Ký và ghi họ tên)  

   

   

 

  


