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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
-

Tên học phần: LUẬT DU LỊCH

-

Mã học phần: 09004

-

Số tín chỉ: 3

-

Thuộc chương trình đào tạo bậc: Đại học

-

Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách
sạn

2. Phân bổ thời gian:
 Lên lớp (lý thuyết): 45 tiết
 Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ
3. Môn học trƣớc: Pháp luật đại cương, Tổng quan du lịch
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Giới thiệu khái quát về nhà nước và pháp luật Việt Nam, đặc biệt là về các loại
hình doanh nghiệp hiện nay ở nước ta. Đây là những kiến thức rất cần thiết được
trang bị trước khi cung cấp những kiến thức pháp luật chuyên ngành cho những
người hoạt động trong ngành du lịch.
Nêu lên những nội dung pháp luật về kinh doanh du lịch cũng như các vấn đề
quan trọng trong hoạt động kinh doanh du lịch.
Giới thiệu một số kiến thức cũng như quy định của pháp luật có liên quan đến
du lịch.
5. Mục tiêu học phần:
Kiến thức: Nắm được những kiến thức pháp luật về các loại hình doanh
nghiệp, những vấn đề pháp lý về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp Việt
Nam hiện nay, đặc biệt là những quy định đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh du
lịch.
Kỹ năng: Biết cách thức thành lập, hoạt động và quản lý một doanh nghiệp du
lịch; soạn thảo được một số hợp đồng du lịch; phát hiện được những hành vi vi
phạm pháp luật du lịch, thẩm quyền và hình thức xử lý. Từ đó, biết cách quản lý du
lịch và hành xử trong du lịch đúng pháp luật.
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Thái độ: Nhận thức đúng đắn về vai trò của nhà nước và pháp luật đối với hoạt
động du lịch để luôn có ý thức tích cực trong việc chấp hành đúng yêu cầu của
pháp luật, cũng như phát hiện được và khắc phục được những hành vi vi phạm
pháp luật du lịch.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: ít nhất 80% số lượng tiết giảng

-

Bài tập: 10 tiết

-

Dụng cụ và học liệu:

-

Khác: Đọc tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của Giảng viên

-

Tài liệu học tập:
 Tài liệu bắt buộc:
[1] Luật Du lịch 2005[2] Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch và
Nghị định 180/2013 sửa đổi NĐ 92/2007.
[3] Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn NĐ 92/2007/NĐ-CP về
kinh doanh lưu trú du lịch.
[4] Thông tư 89/2008/TT-BVHTTD hướng dẫn NĐ 92/2007/NĐ-CP về
kinh doanh kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh
nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
[5] Nghị định 16/2012/NĐ-CP, về xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực du lịch.
[6] Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch.
 Tài liệu tham khảo:

[1] Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
[2] Luật Phá sản 2014
[3] Bộ luật Dân sự 2015.
[4] Luật Doanh nghiệp 2014.
[5] Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;
[6] Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi năm 2009);
[7] Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi 2014);
[8] Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam năm 2014
[9] Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn về thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản hành chính.
[10] Các trang web: GV giới thiệu cho SV đọc các bài viết mới liên quan môn
học trên các trang web khi giảng dạy.
7. Nội dung chi tiết học phần
Bài 1: NHỮNG KIẾN THỨC VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
(12 tiết)
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1.1. Bài nhập môn
1.2. Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch
1.2.1. Tổng quan du lịch;
1.2.2. Tình hình và xu thế phát triển du lịch tại Việt Nam
1.2.3. Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch
1.3. Pháp luật Việt Nam đối với hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch
1.3.1. Hệ thống pháp luật du lịch
1.3.2. Trách nhiệm pháp lý trong kinh doanh du lịch
1.4. Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp Việt Nam
1.4.1. Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam – thành lập, giải thể và phá sản.
Bài 2: PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH DU LỊCH
(18 tiết)
2.1. Pháp luật về các loại hình kinh doanh du lịch
2.2. Hướng dẫn viên du lịch
2.3. Hợp đồng du lịch
2.3.1. Các vấn đề pháp lý liên quan đến Hợp đồng du lịch
2.3.2. Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng
Bài 3: PHÁP LUẬT VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH (15 tiết)
3.1. Pháp luật về di sản văn hóa
3.2. Lãnh thổ Việt Nam, công dân và người nước ngoài
3.3. Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú
3.4. Ôn tập
8. Phƣơng pháp đánh giá học phần
8.1
8.2

Hình thức tổ chức thi: Thi tự luận
Cách thức đánh giá học phần:

STT

Trọng
số (%)

Các điểm thành phần

1

Điểm kiểm tra giữa kỳ

30

2

Điểm Thi kết thúc môn (THI)

70

3

Tổng

100

8.3

Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
TP.HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2017
Ngƣời biên soạn

Phụ trách Khoa

Th.S Vũ Quốc Khánh

ThS. Lƣơng Đức Tự
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