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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 LỚP NGHIÊN CỨU SINH 

 

1. Số tín chỉ: 02  

 

2. Giảng viên: PGS.TS. Hoàng Thị Phương Thảo, email: thao.htp@ou.edu.vn 

 

3. Điều kiện tiên quyết: học viên cần có kiến thức trước về quản trị kinh doanh quốc tế (mức 

cơ bản), phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng sử dụng Internet. 

 

4. Mục tiêu môn học 

Sự phát triển của Internet tiếp tục mang lại nhiều ảnh hưởng đối với kinh doanh của các công 

ty và tổ chức thuộc tất cả các thành phần và qui mô khác nhau. Các tổ chức cũ buộc phải thiết kế 

lại các chiến lược và cách thức mà họ điều hành hoạt động của mình theo mô hình mới. Các tổ 

chức mới thì hình thành và phát triển với những mô hình kinh doanh đặc sắc, tạo ra một cuộc  

đua tranh đầy thử thách cho mọi loại hình tổ chức.   

Môn học là sự vận dụng các kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh ứng dụng vào môi 

trường kinh doanh trực tuyến, cách thức tích hợp mô hình kinh doanh trực tuyến vào một tổ chức 

kinh doanh hiện có và thiết lập mới tổ chức kinh doanh trực tuyến.  

Môn học giúp người học hiểu biết sự phát triển trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, các mô 

hình kinh doanh, thể loại công nghệ, đặc tính thị trường và hành vi của khách hàng, các cách 

thức tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh điện tử và các xu thế kinh doanh đang tiến triển 

trong lĩnh vực trực tuyến. 

Môn học giúp NCS nâng cao kỹ năng đọc hiểu và phân tích các bài báo có liên quan đến nội 

dung môn học. Các phần đọc, phân tích, thuyết trình, và thảo luận nội dung các bài báo giúp 

NCS học hỏi được phương pháp viết báo khoa học, định hướng ý tưởng hoặc xác định vấn đề 

nghiên cứu trong lĩnh vực này. Ngoài ra, NCS sẽ có cơ hội thử thách với việc viết bài luận các 

chủ đề liên quan đến thương mại điện tử đương thời.  

5. Nhiệm vụ của nghiên cứu sinh 

Dự lớp: hiện diện và phát biểu trong lớp 

Làm việc nhóm: Thảo luận nhóm, chuẩn bị slides và thuyết trình trước lớp  

Làm việc cá nhân: Thu thập thông tin từ Internet và viết bài luận  

 

Làm việc nhóm: 

NCS được chia theo nhóm (2 người/nhóm). Mỗi nhóm phải thực hiện 2 nhiệm vụ:  

1. Trình bày nội dung chuyên đề theo phân công (tóm tắt nội dung theo sách - Tài liệu [2], 

có thể minh họa bằng các ví dụ tại Việt Nam, có thể trình bày slide bằng tiếng Việt hay 

tiếng Anh).  
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2. Trình bày tóm tắt nội dung 1 bài báo đã đọc, nhận xét về nội dung bài báo liên quan đến 

nội dung cụ thể trong học phần Thương mại điện tử và rút ra bài học về phương pháp 

nghiên cứu, phương pháp viết báo.  

 

Mỗi buổi lên lớp (4 tiết), nhóm phải thuyết trình 2 nội dung trên và trả lời các câu hỏi có liên 

quan. Nhóm tự phân chia thời gian hợp lý cho việc thuyết trình. 

 

Làm việc cá nhân: Mỗi NCS chọn một chủ đề theo danh sách gợi ý dưới đây:  

1. Lịch sử phát triển và xu hướng tăng trưởng của Thương mại điện tử B2C trên thế giới 

và Việt Nam; 

2. Sự phát triển thương mại điện tử B2B trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam; 

3. Sự phát triển các mô hình kinh doanh trực tuyến của Việt Nam và bài học kinh 

nghiệm về sự thành công và thất bại; 

4. Xu hướng tiêu dùng trực tuyến của người tiêu dùng khu vực Châu Á; 

5. Sự phát triển các thương hiệu trực tuyến (E-retailers) và bài học kinh nghiệm; 

6. Thực trạng mạng xã hội trực tuyến ở thế giới và Việt Nam;  

7. Hành vi tiêu dùng của cá nhân trên các mạng xã hội trực tuyến trên thế giới và Việt 

Nam; 

8. Các hình thức marketing trực tuyến: lý thuyết và thực tiễn; 

9. Các sản phẩm dịch vụ trực tuyến (du lịch, giáo dục…) và tiềm năng phát triển (NCS 

có thể chọn 1 hoặc hơn 1 dịch vụ); 

10. Thương mại điện tử di động (M-commerce): thực trạng và tiềm năng.  

 

- Đây là phần luyện tập kỹ năng viết luận án tiến sỹ, thể hiện kỹ năng tổng hợp số liệu, 

diễn giải, bình luận và kết luận vấn đề. NCS cần tuân thủ các nguyên tắc viết:  

o Nội dung: (i) đáp ứng mục tiêu thông tin theo chủ đề đã chọn, (ii) bố cục hợp lý 

(Bài viết cần có nhập đề, thân bài và kết luận), (iii) văn phong của chính NCS, kết 

nối hợp lý giữa các nội dung (học hỏi cách viết của các bài báo khoa học), (iv) 

xây dựng bảng/đồ thị minh họa rõ ràng dễ hiểu, (v) trích nguồn và ghi tài liệu 

tham khảo chính xác, đúng chuẩn APA.  

o Hình thức: Bài viết không vượt quá 10 trang A4, Time New Roman, font size 13, 

dãn dòng: 1.2.  

o Thời gian và hình thức nộp bài: NCS nộp bài sau 10 ngày tính từ buổi học cuối 

cùng. Bài viết được nộp với 2 hình thức: (1) qua email đếp hộp thư giảng viên, (2) 

bản in tại văn phòng khoa Đào tạo Sau đại học. 

 

6. Tài liệu học tập 
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Tài liệu đọc bắt buộc: [1] và [2]  

[1] Đề cương môn học và Tập bài giảng của giảng viên (2016). 

[2] Laudon, K. C. and Traver, C. G. (2014), E-commerce: business, technology and society, 

Pearson Education, 10
th

 Edition, Pearson Prentice Hall.  

 

Tài liệu đọc thêm (sách): [3], [4], [5], và [6] 

[3] Chaffey, D. (2012), E-business and e-commerce management: Strategy, Implementation and 

Practice, Pearson Prentice Hall.  

[4] Turban E., King, D., McKay, J., Marshall P., and Lee, J. (2011), Electronic commerce: A 

managerial and Social Network Perspective, Pearson Prentice Hall.  

[5] Nguyễn Hoài Anh và Ao Thu Hoài (2011), Thương mại điện tử, Nhà Xuất bản Thông tin và 

Truyền thông. 

[6] Nguyễn Đặng Tuấn Minh (2012), Kinh doanh trực tuyến: Tối ưu hoá các công cụ thương mại 

điện tử, Nhà xuất bản Dân Trí. 

 

7. Đánh giá môn học: (điểm 10/10) 

Tham dự lớp, tương tác trong lớp: 15% 

Thuyết trình nhóm:             :  40% 

Bài tiểu luận cá nhân             :  45% 

 

8. Nội dung và phân bổ thời gian học phần 

 

Buổi 1 (Giảng viên trình bày) 

Chuyên đề 1. Thương mại điện tử: Các mô hình kinh doanh 

 Các khái niệm căn bản của TMĐT 

 Các yếu tố chủ yếu của mô hình kinh doanh thương mại điện tử 

 Các mô hình B2C: cổng giao dịch, cửa hàng bán lẻ, nhà cung cấp nội dung, môi giới giao 

dịch, nhà sáng tạo thị trường, nhà cung cấp dịch vụ, … 

 Các mô hình B2B: nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, liên hiệp ngành, mạng 

lưới công nghiệp 

 Các mô hình mới nổi khác: C2C, P2P, M-commerce 

 

Tài liệu đọc thêm (tạp chí): [7], [8], [9] 

[7] Pham, L. Pham, N. L. and Nguyen, T. T. D. (2011), Determinants of E-commerce Adoption 

in Vietnamese Small and Medium Sized Enterprises, International Journal of 

Entrepreneurship, Vol.15, pp. 45-72. 

[8] Abbad, M., Abbad, R., and Malik, S. (2011), Limitations of e-commerce in developing 

countries: Jordan case Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern, 

pp. 280-291.  

http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Abbad,+Muneer/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Abbad,+Rami/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Malik,+Saleh/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Education,+Business+and+Society:+Contemporary+Middle+Eastern+Issues/$N/38492?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Education,+Business+and+Society:+Contemporary+Middle+Eastern+Issues/$N/38492?accountid=63189
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[9] Gökmen, A. (2012), Virtual business operations, e-commerce & its significance and the case 

of Turkey: current situation and its potential, Electronic Commerce Research, pp. 31-51.  

 

Buổi 2 (Giảng viên trình bày) 

Chuyên đề 2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thương mại điện tử 

 Internet: nền tảng công nghệ 

 Xây dựng website thương mại điện tử 

 

Tài liệu đọc thêm (tạp chí): [10], [11] và [12]  

[10] Gotzamani, K. D., Tzavlopoulos, Y. E. (2009), Measuring e-commerce-quality: an 

exploratory review, International Journal of Quality and Service Sciences, pp. 271-279. 

[11] Li, P. and Xie, W. (2012), A strategic framework for determining e-commerce adoption, 

Journal of technology management in China, pp. 22-35.  

[12] Sin, L. G., Purnamasari, R. (2011), China e-commerce market analysis: Forecasting and 

profiling internet user, Researchers World, pp. 1-8.  

 

Buổi 3 (NCS trình bày nội dung tóm tắt trong sách giáo khoa và bài báo) 

Chuyên đề 3. Khách hàng và marketing trực tuyến 

o Đặc điểm khách hàng trên mạng 

o Mô hình hành vi tiêu dùng / Quyết định mua hàng trên mạng 

o Chiến lược thương hiệu trên mạng 

o Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng 

 

Tài liệu đọc bắt buộc (Tạp chí): [13]  

[13] Thamizhvanan, A. and Xavier, M.J. (2013), Determinants of customers’ online purchase 

intention: an empirical study in India, Journal of Indian Business Research, Vol.5 No.1, 

pp.17-32. 

Tài liệu đọc thêm (Tạp chí): [14], [15] 

[14] Eid, M. (2011), Determinants of e-commerce customer satisfaction, trust, and loyalty in 

Saudi Arabia, Journal of electronic commerce research, pp. 78-93.  

[15] Rios, R. E. and Riquelme, H. E. (2008), Brand equity for online companies, Marketing 

Intelligence & Planning, Vol. 26 No. 7, pp. 719-742. 

 

Buổi 4 (NCS trình bày nội dung tóm tắt trong sách giáo khoa và bài báo) 

Chuyên đề 4. Truyền thông marketing trực tuyến 

o Các công cụ truyền thông marketing: Quảng cáo trực tuyến, Email marketing, Catalog 

trực tuyến, marketing xã hội 

o Chi phí và lợi ích của truyền thông marketing trực tuyến 

o Website là công cụ truyền thông marketing: tên miền, SEM 

http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/G$f6kmen,+Ayta$e7/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Electronic+Commerce+Research/$N/25737?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Electronic+Commerce+Research/$N/25737?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Gotzamani,+Katerina+D/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Tzavlopoulos,+Yannis+E/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Quality+and+Service+Sciences/$N/276229?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Li,+Peixin/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Xie,+Wei/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Technology+Management+in+China/$N/28350?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Sin,+Liem+Gai/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Purnamasari,+Ria/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Researchers+World/$N/556342?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Eid,+Mustafa+I/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Electronic+Commerce+Research/$N/44515?accountid=63189
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Tài liệu đọc bắt buộc (Tạp chí): [16]  

[16] Gurau, C. (2008), Integrated online marketing communication: implementation and 

management, Journal of Communication Management, Vol.12 No.2, pp.169-184. 

Tài liệu đọc thêm (Tạp chí): [17] và [18] 

[17] Omar, M., Bathgate, I. and Nwankwo, S. (2011), Internet marketing and customer 

satisfaction in emerging markets: the case of Chinese online shoppers, Competitiveness 

Review: An International Business Journal, Vol. 21 No. 2, pp. 224-237. 

[18] Jensen, M. B. (2008), Online marketing communication potential, European Journal of 

Marketing, Vol. 42 No.3/4, pp. 502 – 525. 

 

Buổi 5 (NCS trình bày nội dung tóm tắt trong sách giáo khoa và bài báo) 

Chuyên đề 5. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trực tuyến 

o Phân tích khả năng tồn tại của doanh nghiệp trực tuyến 

o Mô hình kinh doanh bán lẻ trực tuyến 

o Dịch vụ trực tuyến: phân loại dịch vụ, kiến thức và cường độ thông tin, cá nhân hóa 

và khách hàng hóa,  các dịch vụ điển hình như du lịch, việc làm… 

 

Tài liệu đọc bắt buộc (Tạp chí): [19]  

[19] Hansen, T. and Jensen, J. M. (2009), Shopping orientation and online clothing purchases: 

the role of gender and purchase situation, European Journal of Marketing, Vol. 43 No. 

9/10, pp. 1154-1170. 

Tài liệu đọc thêm (Tạp chí): [20] và [21]  

[20] Rowley, J. (2009), Online branding strategies of UK fashion retailers, Internet Research, 

Vol. 19 No. 3, pp. 348-369.  

[21] Emmanouil, S. and Christos, K.G. (2009), E-service quality: comparing the perceptions of 

providers and customers, Managing Service Quality, Vol. 19 No. 4, pp. 410-430. 

 

Buổi 6 (NCS trình bày nội dung tóm tắt trong sách giáo khoa và bài báo) 

 

Chuyên đề 6. Mạng lưới xã hội, đấu giá và cộng đồng trực tuyến 

o Mạng lưới xã hội và cộng đồng trực tuyến: khái niệm và sự tăng trưởng của mạng cộng 

đồng, phân loại mạng xã hội và mô hình kinh doanh, … 

o Đấu giá trực tuyến: lợi ích và rủi ro của đấu giá trực tuyến, phân loại đấu giá trực tuyến, 

hành vi của người mua và người bán trong đấu giá. 

 

Tài liệu đọc bắt buộc (Tạp chí): [22] 

[22] Lorenzo-Romero, C., Constantinides, E. and Maria-del-Carmen, A. (2011), Consumer 

adoption of social networking sites: implications for theory and practice, Journal of 

Research in Interactive Marketing, Vol. 5 No. 2/3, pp. 170-188. 
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Tài liệu đọc thêm (Tạp chí): [23], [24] và [25] 

[23] Keenan, A. and Shiri, A. (2009), Sociability and social interaction on social networking 

websites, Library Review, Vol. 58 No. 6, pp. 438-450 

[24] Kuruzovich, J. (2012),Time and online auctions, Journal of Electronic Commerce Research, 

Vol. 13, No. 1, pp. 23-32. 

[25] Yen, C. and Lu, H. (2008), Factors influencing online auction repurchase intention,  

Internet Research, Vol. 18, No. 1, pp. 7 – 25. 

 

Buổi 7 (NCS trình bày nội dung tóm tắt trong sách giáo khoa và bài báo) 

Chuyên đề 7. Thương mại điện tử B2B 

o Xu hướng và lợi ích tiềm năng của thương mại điện tử B2B  

o Quá trình hậu cầu và kênh cung ứng 

o Xu hướng quản trị kênh cung ứng và thương mại hợp tác  

 

Tài liệu đọc bắt buộc (Tạp chí): [26]  

[26] Lin, C., Huang, Y. and Stockdale, R. (2011), Developing a B2B web site effectiveness 

model for SMEs, Internet Research, Vol. 21 No. 3, pp. 304-325. 

Tài liệu đọc thêm (Tạp chí): [27] và [28] 

[27] Lip-sam, T. and Hock-eam, L. (2011), Estimating the determinants of B2B e-commerce 

adoption among small & medium enterprises, International journal of business and 

society, pp. 15-30. 

[28] Barry, J. M. and Dion, P. and Johnson, W. (2008), A cross-cultural examination of 

relationship strength in B2B services, Journal of Services Marketing, Vol. 22 No. 2, pp. 

114 – 135. 

 

Buổi 7: Tổng kết môn học 

http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Lip-Sam,+Thi/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/author/Hock-Eam,+Lim/$N?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Society/$N/28871?accountid=63189
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Society/$N/28871?accountid=63189



