ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN
TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
I. Buôn bán thông thường
1. Buôn bán trực tiếp
a. Chào hàng
 Định nghĩa
 Chào hàng cố định
 Chào hàng tự do
b. Hoàn giá
c. Chấp nhận
d. Xác nhận
2. Buôn bán qua trung gian
a. Khái niệm
 Định nghĩa trung gian trong thương mại
 Căn cứ lựa chọn người trung gian trong thương mại
 Các loại giao dịch qua trung gian
 Đặc điểm của hoạt động trung gian
b. Đại lý
 Các loại đại lý
 Thù lao
 Hợp đồng đại lý
c. Môi giới
II. Buôn bán đối lưu
1. Khái niệm
2. Các hình thức
3. Hợp đồng mua bán đối lưu
III. Gia công quốc tế và giao dịch tái xuất khẩu
1. Gia công
a. Khái niệm
b. Các hình thức
c. Hợp đồng
2. Tái xuất khẩu
a. Khái niệm
b. Các loại giao dịch
c. Hợp đồng
Những phương thức giao dịch đặc biệt
1. Đấu giá quốc tế

a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.

Khái niệm
Đặc điểm
Các phương pháp
Đấu thầu quốc tế
Khái niệm
Căn cứ lựa chọn
Hồ sơ dự thầu
Giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa
Khái niệm
Các hình thức thực hiện
CHƯƠNG 2: HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

I. Khái niệm về hợp đồng mua bán quốc tế
1. Chủ thể và đối tượng của hợp đồng
2. Điều kiện hiệu lực
3. Những điều khoản chủ yếu
4. Những hình thức ký kết
II. Điều kiện cơ sở giao hàng
1. Khái niệm về Incoterms
2. Nghĩa vụ của người bán và người mua trong trong các nhóm và các điều kiện của
Incoterms 2000.
3. Lưu ý khi sử dụng Incoterms 2000
III. Các điều kiện giao dịch trong buôn bán quốc tế
1. Điều kiện tên hàng
2. Điều kiện phẩm chất
a. Định nghĩa
b. Trường hợp thường sử dụng các phương pháp xác định phẩm chất
c. ISO 9000
3. Điều kiện số lượng
a. Đơn vị tính
b. Phương pháp qui định số lượng
 Cụ thể
 Có dung sai
c. Địa điểm xác định số lượng
d. Tỷ lệ miễn trừ
e. Phương pháp xác định trọng lượng
 Trọng lượng thương mại
 Trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bì
4. Điều kiện bao bì

a.
b.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
7.
a.
b.
c.
d.
8.
a.
b.
9.
10.
11.
12.
13.

Chi phí bao bì
Yêu cầu của bao bì
Điều kiện giá cả
Đồng tiền tính giá
Các phương pháp qui định giá
Căn cứ để xác định giá cả quốc tế
Giảm giá
Điều kiện giao hàng
Phương pháp qui định thời hạn giao hàng
Thông báo giao hàng
Điều kiện thanh toán
Đồng tiền thanh toán
Thời hạn thanh toán
Phương thức thanh toán
Bộ chứng từ
Điều kiện khiếu nại
Thời hạn khiếu nại số lượng, chất lượng
Hồ sơ khiếu nại
Điều kiện bảo hành
Điều kiện trường hợp miễn trách
Điều kiện trọng tài
Điều kiện vận tải
Căn cứ lựa chọn các điều kiện giao dịch

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ GIAO DỊCH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
I.
1.
a.
b.
c.
2.
3.
a.
b.
II.
1.
2.
III.

Những công việc trước giao dịch
Chuẩn bị để giao dịch
Nghiên cứu thị trường
Chọn đối tác
Lập phương án kinh doanh
Các bước hỏi hàng, chào hàng và đặt hàng
Các phương pháp kiểm tra và tính giá hàng xuất nhập khẩu
Tính thời hạn tín dụng trung bình
So sánh giá của các đơn chào hàng, đặt hàng
Quảng cáo và nhãn hiệu trong ngoại thương
Khái niệm
Mục đích
Đàm phán trong giao dịch ngoại thương

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)

Khái niệm
Ba giai đoạn
Ba hình thức đàm phán
Nghệ thuật đàm phán
Các kiểu/ chiến lược đàm phán
Các loại câu hỏi
Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc tế
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

I. Thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế
1. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu
a) Xin giấy phép xuất khẩu (nếu có)
b) Đôn đốc mở L/C và kiểm tra L/C (nếu có)
c) Chuẩn bị hàng xuất khẩu
d) Kiểm tra chất lượng
e) Thuê phương tiện vận tải (nếu có)
f) Mua bảo hiểm (nếu có)
g) Làm thủ tục hải quan
h) Giao hàng
i) Làm thủ tục thanh toán
j) Giải quyết khiếu nại
2. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu
a) Xin giấy phép nhập khẩu (nếu có)
b) Mở L/C (nếu có)
c) Thuê phương tiện vận tải (nếu có)
d) Mua bảo hiểm (nếu có)
e) Thanh toán
f) Làm thủ tục hải quan
g) Nhận và kiểm tra hàng
h) Khiếu nại (nếu có)
II. Những chứng từ và phương tiện tín dụng trong thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa
quốc tế
1. Chứng từ hàng hóa
a) Hóa đơn thương mại
b) Bảng kê chi tiết
c) Phiếu đóng gói
d) Giấy chứng nhận phẩm chất
e) Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng
2. Chứng từ vận tải giao nhận

a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)

Vận đơn
Biên bản kết toán nhận hàng ROROC
Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng COR
Giấy chứng nhận hàng thiếu CSC
Chứng từ hải quan
Tờ khai hải quan
Giấy phép xuất nhập khẩu
Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh
Giấy chứng nhận xuất xứ
Hóa đơn lãnh sự
Phương tiện tín dụng
Hối phiếu
Séc
CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ MUA BÁN, THUÊ MƯỚN THIẾT BỊ KỸ THUẬT
VÀ CÔNG NGHỆ

1.
2.

Các phương thức nhập khẩu thiết bị toàn bộ
Hợp đồng license

CHƯƠNG 6: QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP NGOẠI THƯƠNG VỚI DOANH NGHIỆP
TRONG NƯỚC CUNG ỨNG HÀNG XUẤT KHẨU VÀ ĐẶT HÀNG NHẬP KHẨU
1.
2.

Xuất khẩu ủy thác
Đặt hàng nhập khẩu
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2009
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