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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý 

và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội có liên quan đến lĩnh vực 

pháp luật; bước đầu có định hướng chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và 

thực hành.  

Sản phẩm của chương trình đào tạo là các cử nhân luật có phẩm chất chính trị 

và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chuyên nghiệp, có kiến thức và năng lực để có 

thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật.  

Tốt nghiệp ngành Luật, sinh viên trở thành những cử nhân Luật đáp ứng các 

mục tiêu sau: 

 1. Trung thành với Đảng, Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, 

chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; trung thành với tổ chức nơi mình đang 

công tác. 

 2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ 

chức. 

 3. Trở thành một chuyên viên hành chính chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả. 

 4. Trở thành một đồng nghiệp tận tình, một cộng sự tốt, biết làm việc nhóm, 

có tinh thần đoàn kết, tận tâm. 

 5. Trở thành người lao động sáng tạo và không ngừng đổi mới. 
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1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức 

1.2.1.1. Kiến thức cơ bản 

- Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị nhằm giúp sinh viên kiên định 

lập trường, tư tưởng, có bản lĩnh chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hình thành cho sinh viên phương 

pháp luận để giải quyết vấn đề. 

- Thông qua các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu 

khoa học, logic học; trang bị cho sinh viên những kiến thức về kinh tế - xã hội, 

khoa học xã hội nhân văn nhằm phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên 

ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu cách giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong thực tế. 

- Các kiến thức về giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất nhằm giáo 

dục tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện thể lực phục vụ công việc. 

1.2.1.2. Kiến thức cơ sở ngành 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận cơ sở ngành về lịch sử nhà nước 

và pháp luật, lý luận về nhà nước và pháp luật nhằm giúp cho sinh viên nắm 

vững bản chất, vai trò của nhà nước và pháp luật trong đời sống xã hội. 

-  Trang bị cho sinh viên những kiến thức, hiểu biết pháp lý trong các lĩnh 

vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội .v.v. góp phần xây dựng xã hội Việt Nam 

ngày càng phát triển trong thời kỳ đổi mới. Các kiến thức pháp luật bảo vệ các 

quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia trong mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội như pháp luật hình sự, pháp luật trong đời sống dân sự, pháp luật  

trong hoạt động kinh tế - thương mại, pháp luật về tài chính - kế toán, pháp luật 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật về lĩnh vực lao động v.v… nhằm giúp cho 

sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng, căn bản về pháp luật là tiền đề, nền 

móng để tiếp thu kiến thức pháp luật chuyên sâu ở khối kiến thức chuyên ngành.   

1.2.1.3. Kiến thức chuyên ngành 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành 

Luật hành chính – Luật nhà nước, chuyên ngành Luật kinh tế, chuyên ngành 

Luật tư pháp cơ bản về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, cũng như pháp luật 

trên thế giới. 

 - Bước đầu định hướng nghề nghiệp cho sinh viên phù hợp với chuyên 

ngành đã được đào tạo. 

1.2.1.4. Kiến thức nghiệp vụ 
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- Kiến thức về tin học văn phòng. 

- Kiến thức về nghiệp vụ hành chính. 

1.2.2. Về kỹ năng 

1.2.2.1. Kỹ năng cứng 

- Người học có khả năng nắm bắt, hiểu và khai thác những văn bản pháp luật. 

- Có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, biết cách giải 

quyết và xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý. 

- Trang bị cho sinh viên sau khi ra trường thái độ làm việc chuyên nghiệp, 

nghiêm túc, có ý thức tôn trọng pháp luật. 

- Tích cực đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

mọi người vì con người. 

1.2.2.2. Kỹ năng mềm 

- Phân tích vấn đề: Khả năng khảo sát, phân tích vấn đề ở góc độ pháp 

luật, lí luận, biện chứng, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề liên quan đến 

công việc của một chuyên viên pháp lý . 

- Giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra thuộc nhiệm 

vụ của chuyên viên pháp lý. 

- Làm việc theo nhóm: Kỹ năng thích nghi và hòa nhập nhanh vào nhóm, 

phân công công việc, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên, hỗ trợ thành viên 

khác, trao đổi giữa các thành viên. 

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian: Lập được các kế hoạch hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Quản lý thời gian có hiệu quả. 

- Giao tiếp: Lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng. 

 - Tự học, tự đào tạo, có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu 

các tài liệu chuyên ngành. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office (word, excel, 

powerpoint); các phần mềm chuyên dụng thuộc chuyên ngành đào tạo. 

- Sử dụng tốt Tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn. 

1.2.3. Về thái độ 

1.2.3.1. Thái độ của một chuyên viên hành chính trong khi thi hành công vụ 

 - Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 

 - Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 

 - Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách nội quy, quy 

chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
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 - Có tinh thần chủ động và phối hợp chặt chẻ trong quá trình trong quá 

trình làm việc, giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 - Có ý thức bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản của cơ 

quan, của nhà nước được giao. 

 - Có thái độ nghiêm túc, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

chuyên viên tư pháp. 

 - Có ý thức rõ ràng về vị trí, vai trò quan trọng , cần thiết của nghề Luật trong đời 

sống xã hội. 

1.2.3.2. Thái độ trong giao tiếp văn hóa công sở: 

 - Có thái độ lịch sự, tôn trọng, gần gũi với động nghiệp và nhân dân; ngôn 

ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 

 - Có tác phong lịch sự, giữ gìn uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và đồng nghiệp. 

1.2.3.3. Thái độ tự học, tự cập nhật kiến thức 

 - Tích cực tự học và cập nhật kiến thức. 

 - Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, 

đơn vị tổ chức. 

1.2.4. Vị trí người học sau tốt nghiệp 

- Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhận công việc tốt ở mọi ngành 

nghề liên quan đến pháp luật như: các cơ quan Tư pháp, các cơ quan Hành chính 

– sự nghiệp, các Doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ 

chức phi lợi nhuận đào tạo trở thành luật sư, các chức danh tư pháp, chuyên gia 

pháp lý cho đất nước. 

- Nghiên cứu viên về khoa học pháp lý, khoa học Quản lý ở các cơ sở 

nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng 

và Nhà nước. 

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học 

 - Trình độ về ngoại ngữ: tiếng Anh đạt trình độ khung tham chiếu trình độ 

ngoại ngữ chung Châu Âu 

 - Thành thạo tin học cơ bản, tin học văn phòng và tin học ứng dụng trong 

hoạt động quản lý nhà nước. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 36 tháng 

3. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

   Khối lượng kiến thức toàn khóa 79 tín chỉ . Trong đó, khối kiến thức giáo dục 

đại cương gồm 16 tín chỉ (chiếm 20,2%), kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp gồm 51 
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tín chỉ (chiếm 64,5%), thực tập tốt nghiệp, thực tế  12 tín chỉ (chiếm 15,3%). Như vậy, 

sự phân chia khối lượng kiến thức giữa các phần như trên đảm bảo chất lượng của 

ngành đào tạo đại học Luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH  

Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có sức khoẻ, ngoại hình thích hợp 

với nghề, không có khuyết tật về hình thể và tiếng nói. 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

5.1. Quy trình đào tạo 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch thiết kế quy trình đào tạo, kế 

hoạch dạy học theo hình thức đào tạo theo tín chỉ theo quyết định số: 17/VBHN-

BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

Theo điều 27, quyết định số: 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

6. THANG ĐIỂM 

Theo điều 23, quyết định số: 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

 

Xếp loại 
Thang điểm 

10 

Thang điểm 4 

Điểm chữ Điểm số 

Đạt (được tích lũy) 

8,5  —  10 A 4,0 

7,0  —  8,4 B 3,0 

5,5  —  6,9 C 2,0 

4,0  —  4,9 D 1,0 

Không đạt < 4 F 0 
 

7. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

 

Số 

TT 

Mã số 

học 

phần 

Tên HP 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ TC 

Điều kiện 

tiên quyết Giờ 

LT 

Giờ 

TH/TL 

1 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 16    

1 ĐC001 
Triết học Mác – Lênin 

Philosophy of Marxism and  Leninsm 
3 36 9 Không 
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2 ĐC002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Political economics of  Marxism and  Leninsm 
2 24 6 ĐC001 

3 ĐC003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific socialism 
2 24 6 

ĐC001 

ĐC002 

4 ĐC004 
Tư  tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh’s thought 
2 24 6 

ĐC001 

ĐC002 

ĐC003 

5 ĐC005 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

History of  Vietnam Communist party 
2 24 6 

ĐC001 

ĐC002 

ĐC003 

ĐC004 

6 ĐC008 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Scientific research method 
2 24 06 Không 

7 NN002 
Tiếng Anh cơ bản 

Foreign language  (English ) 
3 36 09 Không 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 51    

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 23    

8 QN002 

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước 

The constitution and law on the state 

organization 

4 48 12 0 

9 LH005 
Luật Hình sự  

Criminal law 
5 60 12 0 

10 LH007 
Luật Dân sự  

Civil law 
5 60 12 0 

11 LH017 
Xây dựng Văn bản pháp luật 

Law document building 
3 36 09 0 

12 LH009 
Luật Hôn nhân và gia đình 

Marital and family law 
3 36 09 0 

13 LH011 
Luật Lao động 

Labor law 
3 36 09 0 

2.2 Kiến thức ngành 28    

 * Phần bắt buộc 16    

14 LH004 
Luật Tố tụng hành chính 

Administrative law litigation 
2 24 06 0 

15 LH006 
Luật Tố tụng hình sự 

Criminal procedure law 
3 36 09 0 

16 LH008 
Luật Tố tụng dân sự 

Civil procedure law 
3 36 09 0 

17 LH010 
Luật Thương mại  

Commercial law 
5 60 12 0 

18 LH041 
Luật Đất đai  

Land law 
3 36 09 0 
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* Phần tự chọn (Chọn 6/12 học phần ) 12    

19 LH024 
Luật An sinh xã hội 

Social security law 
2 36 09 0 

20 LH043 
Tư pháp quốc tế 

Private international law 
2 36 09 0 

21 LH016 
Học thuyết tam quyền phân lập 

The doctrine of isolation 
2 24 06 0 

22 LH044 
Khoa học điều tra tội phạm 

Criminal investigation  science 
2 24 06 0 

23 LH028 
Luật đầu tư 

Investment law 
2 24 06 0 

24 LH014 
Luật sở hữu trí tuệ 

Intellectual property law 
2 24 06 0 

25 LH034 
Thi hành án Dân sự 

Civil enforcement 
2 24 06 0 

26 LH035 
Thi hành án Hình sự 

Criminal execution 
2 24 06 0 

27 LH033 
Thủ tục tố tụng dân sự đặc biệt 

Special civil procedures 
2 24 06 0 

28 LH045 
Luật sư, Công chứng ,chứng thực 

Lawyer, Notarization, Authentication 
2 24 06 0 

29 LH046 
Tâm lý học tội phạm 

Criminal psychology 
2 24 06 0 

30 QN017 

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính 

Inspection and settlement of administrative 

complaints 

2 24 06 0 

3. Thực tế và thực tập cuối khóa 12    

31 LH039 
Thực  tế nghề nghiệp  

Internship 
4 0 120 

Tích lũy 

50% 

chương 

trình 

32 LH040 
Thực tập cuối khóa   

Final internship 
8 0 240 LH039 

Tổng  79    

8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (dự kiến): 

8.1. Phân bổ thời gian theo nội dung hoạt động đào tạo toàn khóa 

Thời gian: 36 tháng tương đương 6 học kỳ x 20 tuần/ kỳ =120 tuần 

   

TT 
Mã học 

phần 
Tên HP 

Số tín 

chỉ 

Phân kỳ 

1 2 3 4 5 6 

1 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 16 
 

     

1 ĐC001 
Triết học Mác – Lênin 

Philosophy of Marxism and  Leninsm 
3 3      
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2 ĐC002 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Political economics of  Marxism and  

Leninsm 

2  2     

3 ĐC003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific socialism 
2   2    

4 ĐC004 
Tư  tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh’s thought 
2    2   

5 ĐC005 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

History of  Vietnam Communist party 
2   

 
 2  

6 ĐC008 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Scientific research method 
2   2    

7 NN002 
Tiếng Anh cơ bản 

Foreign language  (English ) 
3 3      

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 51       

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 23       

8 QN002 

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà 

nước 

The constitution and law on the state 

organization 

4 4      

9 LH005 
Luật Hình sự  

Criminal law 
5 5      

10 LH007 
Luật Dân sự  

Civil law 
5  5     

11 LH017 
Xây dựng Văn bản pháp luật 

Law document building 
3  3     

12 LH009 
Luật Hôn nhân và gia đình 

Marital and family law 
3  3     

13 LH011 
Luật Lao động 

Labor law 
3    3   

2.2 Kiến thức chuyên ngành 28       

* Kiến thức bắt buộc: 16       

14 LH004 
Luật Tố tụng hành chính 

Administrative law litigation 
2     2  

15 LH006 
Luật Tố tụng hình sự 

Criminal procedure law 
3   3  

 
 

16 LH008 
Luật Tố tụng dân sự 

Civil procedure law 
3    3 

 
 

17 LH010 
Luật Thương mại  

Commercial law 
5   5   

 

18 LH041 

 

Luật Đất đai  

Land law 

3     3 
 

* Phần tự chọn (Chọn 6/12 học phần ) 12  2 2 2 4 2 
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19 LH024 
Luật An sinh xã hội 

Social security law 
2       

20 
LH043 Tư pháp quốc tế 

Private international law 
2       

21 LH016 
Học thuyết tam quyền phân lập 

The doctrine of isolation 
2       

22 LH044 
Khoa học điều tra tội phạm 

Criminal investigation  science 
2       

23 
LH028 Luật đầu tư 

Investment law 
2       

24 LH014 
Luật sở hữu trí tuệ 

Intellectual property law 
2       

25 LH034 
Thi hành án Dân sự 

Civil enforcement 
2       

26 LH035 
Thi hành án Hình sự 

Criminal execution 
2       

27 LH033 
Thủ tục tố tụng dân sự đặc biệt 

Special civil procedures 
2       

28 LH045 
Luật sư, Công chứng ,chứng thực 

Lawyer, Notarization, Authentication 
2       

29 LH046 
Tâm lý học tội phạm 

Criminal psychology 
2       

30 QN017 

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành 

chính 

Inspection and settlement of 

administrative complaints 

2       

3 Thực tế và thực tập cuối khóa 12       

31 LH039 
Thực  tập nghề nghiệp  

Internship 
4    4   

32 LH040 
Thực tập cuối khóa   

Final internship 
8      8 

Tổng 79 15 15 14 14 11 10 

 

9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng của học phần 

9.1. Các học phần Lý luận chính trị: Thực hiện theo quy định của Ban 

tuyên giáo Trung ƣơng 
1. Học phần Triết học Mác - Lênin : 03 tín chỉ  

Thực hiện theo nội dung Kết luận số 03-KL/ BTGTW ngày 25/04/2017 và Kết 

luận số 04-/KL/BTGTW ngày 19/09/2017 của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng  về tiếp 

tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin :  02 tín chỉ  
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Thực hiện theo nội dung Kết luận số 03-KL/ BTGTW ngày 25/04/2017 và Kết 

luận số 04-/KL/BTGTW ngày 19/09/2017 của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng  về tiếp 

tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học: 02 tín chỉ 

Thực hiện theo nội dung Kết luận số 03-KL/ BTGTW ngày 25/04/2017 và Kết 

luận số 04-/KL/BTGTW ngày 19/09/2017 của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng  về tiếp 

tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

4. Học phần Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: 02 tín chỉ  

Thực hiện theo nội dung Kết luận số 03-KL/ BTGTW ngày 25/04/2017 và Kết 

luận số 04-/KL/BTGTW ngày 19/09/2017 của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng  về tiếp 

tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 02 tín chỉ 

Thực hiện theo nội dung Kết luận số 03-KL/ BTGTW ngày 25/04/2017 và Kết 

luận số 04-/KL/BTGTW ngày 19/09/2017 của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng  về tiếp 

tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

9.2. Các học phần Giáo dục đại cƣơng, cơ sở ngành và chuyên ngành:  do 

Trƣờng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xây dựng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

PHƢƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU HOA HỌC 

 

1. Họ và tên giảng viên: TS. Nguyễn Văn Dũng 

2. Tên học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

3. Mã học phần:  ĐC008 

4. Số tín chỉ: 02 

5. Loại học phần: Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

      - Giảng lý thuyết:  26 tiết 

    - Thảo luận, bài tập:  6 tiết 

    - Tự học:    60 tiết 

7.  Mục tiêu của học phần: 

Môn học cung cấp hệ thống kiến thức lý luận về phương pháp, nguyên tắc và 

những yêu cầu trong nghiên cứu khoa học; nội dung cơ bản về khoa học, nghiên cứu 

khoa học và quy trình tổ chức, triển khai thực hiện đề tài khoa học. 

Rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa 

học cơ bản như: kỹ năng xây dựng đề cương, cách thức lựa chọn đề tài nghiên cứu, 

triển khai nghiên cứu ứng dụng vào từng ngành học; rèn luyện phát triển tư duy khoa 

học, khả năng nghiên cứu làm việc nhóm, làm việc cá nhân. 

- Sinh viên có thể chủ động đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, viết được đề cương 

chi tiết (báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo đề tài nghiên cứu 

khoa học,…).  

- Chủ động tìm kiếm và thiết lập các vấn đề nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 

kinh tế liên quan đến chuyên ngành học tập. 

- Khơi gợi cho sinh viên hứng thú nghiên cứu khoa học. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

- Cung cấp cho sinh viên hiểu về các khái niệm về khoa học, phương pháp luận 

NCKH. 

- Nghiên cứu các vấn đề đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, vai trò và ý nghĩa của 

phương pháp luận NCKH. 

- Khái niệm khoa học, các quy luật và tiêu chí xác định, đánh giá các sản phẩm 

khoa học. 

- Các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu khoa học; phương pháp thực hiện 

một đề tài khoa học nói chung; quy trình tổ chức quản lí, triển khai đề tài khoa học. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về phƣơng pháp và phƣơng pháp luận nghiên 

cứu khoa học 

 

1.1.  Khái niệm phƣơng pháp và phƣơng pháp luận NCKH 

1.1.1.  Phương pháp 

1.1.2. Phương pháp nghiên cứu khoa học 

1.1.3. Phương pháp luận NCKH 

1.2. Đối tƣợng, nhiệm vụ, mục đích và ý nghĩa của Phƣơng pháp luận NCKH 
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1.2.1. Đối tượng 

1.2.2. Nhiệm vụ 

1.2.3. Mục đích  

 1.2.4. Ý nghĩa 

  

Chƣơng 2: Khoa học và quy luật của khoa học 

 

2.1.Khoa học 

2.1.1. Khoa học là hệ thống tri thức 

2.1.2.Khoa học là quá trình nhận thức 

2.1.3. Khoa học là hình thái ý thức xã hội 

2.1.4. Khoa học là hoạt động mang tính chất nghề nghiệp xã hội đặc thù 

2.2.Lịch sử hình thành phát triển của khoa học 

2.2.1. Thời cổ đại 

2.2.2.Thời trung cổ 

2.2.3.Thời kỳ phục hưng 

2.2.4. Thời kỳ cách mạng khoa học kỹ thuật 

2.2.5.Thời kỳ cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại 

2.3. Tiêu chí nhận biết bộ môn khoa học 

2.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.3.2. Hệ thống lý thuyết 

2.3.3. Hệ thống phương pháp luận 

2.3.4. Mục đích ứng dụng 

2.4. Phân loại khoa học 

 2.4.1. Nguyên tắc phân loại khoa học 

 2.4.2. Các cách phân loại khoa học. 

2.5. Nghiên cứu khoa học 

 2.5.1. Khái niệm, mục tiêu NCKH 

 2.5.2. Chức năng NCKH 

 2.5.3. Các loại hình nghiên cứu khoa học 

 2.5.4. Tư duy trong NCKH 

 2.5.5. Đặc điểm NCKH 

 

  Chƣơng 3: Các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 
 

3.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 

 3.1.1. Quan sát khoa học 

 3.1.2. Điều tra điền dã- điều tra xã hội học 

 3.1.3. Phương pháp thực nghiệm 

 3.1.4. Phương pháp chuyên gia 

3.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết  

3.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

 3.2.2. Phương pháp lịch sử 

3.3.3. Phân tích - tổng hợp 

 3.3.4. So sánh đối chiếu 

 3.3.5. Nghiên cứu liên ngành 

 3.3.6. Mô hình hóa 

3.3. Nhóm phƣơng pháp toán học 
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 3.3.1. Phương pháp toán học 

 3.3.2. Phương pháp thống kê 

   

Chƣơng 4: Các bƣớc thực hiện đề tài khoa học 

 

4.1. Đề tài khoa học 

 4.1.1. Khái niệm 

 4.1.2. Hệ thống đề tài khoa học và chương trình nghiên cứu khoa học 

4.2. Các bƣớc triển khai thực hiện đề tài khoa học 

 4.2.1. Lựa chọn đề tài 

 4.2.2. Xây dựng giả thuyết khoa học và đề cương nghiên cứu 

 4.2.3. Triển khai viết đề tài 

 4.2.4. Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu 

 4.2.5. Nghiệm thu đề tài 

 4.2.6. Công bố kết quả nghiên cứu 

 

 10. Học liệu:  

10.1. Bắt buộc:  
Vũ Cao Đàm( 2009), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB GD. Tái 

bản lần thứ 16, có chỉnh lí bổ sung. 

10.2. Tham khảo:  

 Lê Xuân Mới( 2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB ĐHSP Hà 

Nội. 

12. Yêu cầu đối với sinh viên 

- Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. 

- Có đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. 

- Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp: nghe giảng, phát biểu xây dựng bài, 

làm bài tập đầy đủ, có chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung thảo luận đầy đủ. 

- Sử dụng công nghệ/phần mềm/thực hành (nếu có) 

- …… 

13. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần: 

- Kết quả đánh giá học phần của sinh viên được tính bằng điểm trung bình của 

các kết quả đánh giá sau: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :     10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:    20% 

+ Điểm thi kết thúc học phần (thi viết, trắc nghiệm, vấn đáp): 70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ do phòng QLĐT thực 

hiện theo quy chế) 
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2. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TIẾNG ANH CƠ BẢN  

 

1.Họ và tên giảng viên: ThS Hoàng Thị Huệ; TS. Nguyễn Hồng Lê 

2. Tên học phần: Tiếng Anh cơ bản 

3. Mã học phần:   NN002 

4. Số tín chỉ: 03 

5. Loại học phần: Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

    - Giảng lý thuyết:    36 tiết 

- Thảo luận, bài tập:   9 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

Tiếng Anh I là học phần dành cho người học các ngành không chuyên ngữ đã 

được học chương trình Tiếng Anh 7 năm ở phổ thông trung học. Người học sau khi 

học học phần này cần đạt được một số mục tiêu như sau: 

7.1. Kiến thức:  

- Các vấn đề ngữ pháp cơ bản:  

+ Tenses (present simple, present continuous, past simple, past continuous, 

future simple), going to.  

+ Questions, question words.  

+ Expressions of quantity articles.  

+ Verb patterns.  

+ Have/ have got.  

+ Comparative and superlative adjectives. 

- Từ vựng về các chủ đề: cuộc sống, đất nước, âm nhạc, bạn bè, mua sắm. 

 7.2. Kỹ năng: 

Học phần này giúp người học nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, chú 

trọng kỹ năng đọc hiểu. 

 7.3. Thái độ: 

Người học phải thấy được tầm quan trọng của học phần, cảm thấy hứng thú và 

có thái độ nghiêm túc, chủ động đối với học phần. 

8. Mô tả học phần: 

Bao gồm những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, vốn từ vựng, các kỹ năng sử 

dụng trong giao tiếp thông thường.  

9. Nội dung chi tiết học phần: 

Học phần gồm 6 bài với nội dung chính về ngữ pháp, từ vựng, và các kỹ năng 

nghe, nói đọc, viết như sau: 

Tín chỉ 1 

Getting to know you, The way we live 

Unit 1: Getting to know you 

1.1. Grammar 

- Tenses: present, past, future 

- Questions 

- Question words: Who...?, Why....? How much...? 

1.2. Vocabulary 

- Using a billingual dictionary 
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- Parts of speech (a, pre) 

- Words with more than one meaning 

1.3.   Speaking 

- Information gap – Joy darling 

- Discussion- ―neigbours‖ 

- Role play  

1.4. Reading: ―People, the great communicators‖ 

1.5. Listening: ―Neigbours‖ 

1.6 .    Everyday English: Social expressions 

1.7. Writing: Informal letter 

 

Unit 2: The way we live 

2.1. Grammar 

- Present tenses (present simple, present continuous)  

- have/ have got 

2.2. Vocabulary 

- Describing countries 

- Collocation 

2.3. Speaking 

- Information gap – people’s lifestyles 

- Exchanging information 

2.4. Reading: ―Living in the USA‖ 

Listening: ―You drive me mad (but I love you)‖ 

Everyday English: Making conversation 

Writing 

- Linking words 

- Describing a person 

Tín chỉ 2 

It all went wrong, Let’s go shopping 

Unit 3: It all went wrong 

3.1 .   Grammar: Past tenses (past simple, past continuous)  

3.2. Vocabulary 

- Irregular verbs 

- Making connections 

- Nouns, verbs, adjectives 

- Making negatives 

3.3. Speaking 

- Information gap - Zoe’s party 

- Telling stories 

3.4. Reading 

- ―The burglars’ friend‖ 

- Newspaper story 

- ―The perfect crime‖ 

3.5. Listening: ―The perfect crime‖ 

3.6. Everyday English: Time expressions 

3.7. Writing 

- Linking words 

- Writing a story 1 
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Unit 4: Let’s go shopping 

4.1. Grammar 

- Quantity (some, any, a few, a little, a lot of,...) 

- Articles 

4.2. Vocabulary: Buying things 

Speaking 

- Town survey 

- Discussion – attitudes toshopping 

4.3. Reading: The best shopping street in the world‖ –Nowy Swiat, in Poland 

Listening  

- ―My uncle’s a shopkeeper‖ 

- Buying things 

4.4. Everyday English:  Prices and shopping 

Writing: Filling in forms 

 

Tín chỉ 3 

What do you want to do?, Tell me! What’s it like? 

Unit 5: What do you want to do? 

5.1. Grammar 

- Verb patterns 1 

- Future intentions (going to, will) 

5.2. Vocabulary:  Hot verbs 

Speaking 

- What’re your plans and ambitions? 

- Being a teenager 

5.3. Reading: Hollywood kids – growing in Los Angeles ain’t easy 

Listening: ―You’ve got a friend‖ 

5.4. Everyday English: How do you feel? 

Writing: Writing a postcard  

 

Unit 6: Tell me! What’s it like? 

6.1. Grammar 

- What’s it like? 

- Comparatives and superlatives 

6.2. Vocabulary 

- Talking about town 

- Money 

- Synonyms and antonyms 

6.3. Speaking 

- Information gap – comparing cities 

- Discussion – the rich and their money 

6.4. Reading: ―A tale of two millionaires‖- one was mean and one was generous 

6.5. Listening: Living in another country 

6.6. Everyday English: Directions 

6.7. Writing 

- Relative clauses1 and Describing a place 

10. Học liệu: 



 17 

 10.1. Giáo trình: 

2. Hutchinson, Tom (2014), Lifelines – Pre-Intermediat, Hai Phong Publishing 

House,  

3. Soars, John and Liz (2013), New Headway - English course (Pre-intermediate). 

VNU Publishing House. 

4. Soars, John and Liz (2012), Headway (Pre-intermediate). Da nang Publishing 

House. 

 10.2. Tài liệu tham khảo:: 

Hartley, Bernard & Viney, Peter (2004), New American Streamline, Youth Publishing 

House. 

Hartley, Bernard & Viney, Peter (2002), Streamline English, Information and Culture   

Publishing House. 

Huddleston, R. (1995), Introduction to the Grammar of English, CUP,.    

Moutsou, E. and Sparker, S. (1998), Enter the world of Grammar – Use of English, 

MM Publications.     

Murphy (1998), English Grammar in use, Oxford University Press,. 

Palmer, F. (1990), Grammar, The Penguin Group, England,. 

Thomson, A.J and Martinet, A.V. (1986), A Practical English Grammar, OUP. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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3. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

HIẾN PHÁP VÀ LUẬT TỔ CHỨC BỘ MÁY  

  

1. Họ và tên giảng viên:  TS. Hoàng Đình Hiển; ThS Đỗ Phương Anh 

2. Tên học phần: Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước 

3. Mã học phần: QN002 

4. Số tín chỉ:      4  

5. Loại học phần: - Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

     - Giảng lí thuyết   48 tiết 

     - Thảo luận, bài tập 12 tiết 

     - Tự học   120 tiết 

7. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản trong các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, địa vị pháp lý của công dân, tổ chức và hoạt động 

của bộ máy nhà nước. Giới thiệu cho sinh viên nội dung của Hiến pháp 1992 sửa đổi. 

- Về kỹ năng: Giúp sinh viên có kĩ năng đánh giá, phân tích các mặt ưu điểm và 

nhược điểm của toàn bộ các chế định trong ngành luật nhà nước(luật hiến pháp). Trên 

cơ sở đó có thể góp ý với các nhà lập pháp tiếp tục hoàn thiện các chế định, các qui 

phạm pháp luật của luật hiến pháp. 

- Về thái độ: Giúp người học có thái độ đúng đắn khi đánh giá, phân tích các 

chế định của luật hiến pháp, tiếp tục hoàn thiện ý thức sống và làm việc theo hiến 

pháp, pháp luật. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học  

  Học phần bao gồm những vấn đề quan trọng về sự ra đời của hiến pháp trong 

lịch sử; chế độ chính trị nước CHXHCNVN; chế độ kinh tế; chế độ văn hoá, giáo duc, 

khoa học và công nghệ; chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh; quốc tịch Việt 

Nam; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà 

nước. 

9.  Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1 

Chƣơng 1: Những khái niệm chung về Luật Hiến pháp 

1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật Hiến pháp 

1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp. 

1.3. Quy phạm pháp luật Hiến pháp 

1.4. Quan hệ pháp luật Hiến pháp  

1.5. Hệ thống của ngành luật Hiến pháp. 

1.6. Nguồn của luật Hiến pháp. 

1.7. Vị trí của ngành Luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

 

Chƣơng 2: Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam 

2.1. Tư tưởng lập hiến trước cách mạng tháng Tám 1945 

2.2. Hiến Pháp 1946 

2.3. Hiến Pháp 1959 
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2.4.Hiến pháp 1980 

2.5. Hiến pháp 1992 sửa đổi 2001 

 

Chƣơng 3: Chế độ chính trị nƣớc CHHCN Việt Nam 

3.1. Khái niệm chế độ chính trị 

3.2. Bản chất và mục đích của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

3.3. Hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam 

 

Chƣơng 4: Chế độ kinh tế 

4.1. Khái niệm về chế độ kinh tế 

4.2. Các hình thức sở hữu chủ yếu ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

4.3. Các thành phần kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

4.4. Các nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế 

 

Tín chỉ 2 

Chƣơng 5: Chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ 

5.1. Khái niệm về chế độ văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ 

5.2. Mục đích, chính sách phát triẻn nền văn hoá Việt Nam 

5.3. Mục đích, chính sách phát triẻn giáo dục và đào tạo 

5.4. Mục đích, chính sách phát triển của khoa học và công nghê 

 

Chƣơng 6: Chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh quốc gia 

6.1. Khái quát về chính sách đối ngoại của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

6.2. Chính sách đối ngoại của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

6.3. Chính sách quốc phòng và an ninh 

 

Chƣơng 7: Quốc tịch Việt Nam 

7.1. Khái niệm quốc tịch 

7.2. Những vấn đề cơ bản trong pháp luật quốc tịch Việt Nam 

 

Tín chỉ 3 

Chƣơng 8: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

8.1. Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

8.2. Những nguyên tắc Hiến Pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

8.3. Sự phân loại các quyền và nghĩa vụ của công dân 

 

Chƣơng 9: Bộ máy nhà nƣớc CHHCN Việt Nam 

9.1. Khái niệm về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam 

9.2. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

9.3. Lịch sử hình thành và phát triển Bộ máy nhà nước 

 

Chƣơng 10: Quốc hội nƣớc CHHCN Việt Nam 

10.1. Khái niệm về sự ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta 

10.2. Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội 

10.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội 

10.4.Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

10.5. Kỳ họp của Quốc hội 
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Chƣơng 11: Chủ tịch nƣớc CHHCN Việt Nam 

11.1. Khái niệm 

11.2. Vị trí của Chủ tịch nước 

11.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước 

 

Chƣơng 12: Chính phủ nƣớc CHHCN Việt Nam 

12.1. Khái niệm về sự ra đời và phát triển của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 

12.2. Tính chất, vị trí của Chính phủ 

12.3. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ 

12.4. Các hình thức hoạt động của Chính phủ 

 

Tín chỉ 4 

Chƣơng 13: Hội đồng nhân dân 

13.1. Vị trí, tính chất và chức năng của HĐND các cấp 

13.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND các cấp 

13.3. Tổ chức và các hình thức hoạt động của HĐND 

13.4. Việc xin bãi nhiệm., mất quyền đại biểu HĐND, việc đại biểu HĐND xin thôi làm 

nhiệm vụ đại biểu 

 

Chƣơng 14: Uỷ ban nhân dân 

14.1. Tính chất, vị trí  

14.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 

14.3. Cơ cấu, tổ chức của Uỷ ban nhân dân 

 

Chƣơng 15: Tòa án nhân dân 

15.1. Nhiệm vụ quyền hạn của TAND 

15.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của TAND 

15.3. Hệ thống và cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân 

15.4. Lịch sử hình thành và phát triển tòa án 

 

Chƣơng 16: Viện kiểm sát nhân dân 

16.1. Khái quát về sự ra đời và phát triển của VKSND 

16.2. Chức năng của VKSND 

16.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các VKSND 

 

10. Học liệu 

10.1. Giáo trình 

1. Trường đại học luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp, NXB Tư pháp, Hà Nội - 2004 

2. Đại học quốc gia Hà Nội khoa luật: Giáo trình luật Hiến pháp, NXB đại học quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội - 2003 

 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Viện khoa học pháp lý: Thiết chế chính trị và bộ máy nhà nước một số nước trên thế 

giới. NXB Tư pháp, Hà Nội - 2005 

2. PGS.TS Nguyễn Đăng Dung: Sự hạn chế quyền lực nhà nước. NXB Đại học quốc gia, 

HN - 2005 

3. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 

(Tập 1, 2), NXB Lý luận chính trị, HN - 2004 
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4. Montesquieu: Tinh thần pháp luật: NXB Giáo dục, HN - 2005 

5. Vũ Văn Mẫu: Cổ luật Việt Nam lược khảo, Luật khoa Đại học, Sài gòn - 1970 

6. Vũ Văn Mẫu: Pháp luật diễn giảng, Luật khoa Đại học, Sài gòn – 1975 

7. Hữu Ngọc: Hồ sơ văn hóa Mỹ, NXB Văn hóa thông tin, HN - 2000 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

 - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần kiến 

thức đã qui định. 

  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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5. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT HÌNH SỰ 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Thị Lan Anh; ThS Nguyễn Thu Trang 
2. Tên học phần: Luật Hình sự    
3. Mã học phần: LH 005 
4. Số tín chỉ: 05  
5. Loại học phần:  - Bắt buộc 
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  
   - Giảng lý thuyết:      60 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    15 tiết 
- Tự học:       150 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 
- Kiến thức: Sinh viên cần nắm vững nội dung cơ bản hệ thống các khái niệm, 

phạm trù về Tội phạm; cấu thành tội phạm với tư cách là môn học nền tảng của chuyên 
ngành luật hình sự. Sinh viên cần nắm vững nội dung cơ bản hệ thống các loại tội 
phạm 
 - Kỹ năng: Trên cơ sở nắm vững những kiến thức đó, sinh biết vận dụng để tiếp 
cận các môn học chuyên ngành và có thể giải quyết được những vấn đề về lý luận và 
thực tiễn trong lĩnh vực hình sự. 
 - Thái độ, chuyên cần: Học tập nghiêm túc, hiểu biết đúng đắn về vai trò của 
môn học nền tảng đối với ngành luật hình sự; Quan tâm đến những thay đổi về cơ chế, 
chính sách dẫn đến những thay đổi về luật pháp. Đóng góp thiết thực vào việc tuyên 
truyền và giải thích pháp luật tại địa phương. Trên cơ sở nắm vững những kiến thức 
đó, sinh biết vận dụng để tiếp cận và có thể giải quyết đợc những vấn đề về lý luận và 
thực tiễn. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Luật hình sự là ngành một học phần quan trọng bao gồm 2 phần: 
  - Phần thứ nhất cung cấp lí luận cơ bản về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình 
phạt; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn. 

- Phần thứ hai cung cấp lí luận cơ bản về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình 
phạt của từng tội cụ thể; là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong thực 
tiễn. 
9. Nội dung chi tiết học phần: 
 

Tín chỉ 1 Nhập môn Luật hình sự  
Chƣơng 1: Nhập môn Luật hình sự  

 
1.1. Khái niệm 
1.2. Đối tượng điều chỉnh  
1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự 
1.4. Tội phạm 

1.4.1. Khái niệm 
1.4.2. Các dấu hiệu của tội phạm 
1.4.3. Phân loại tội phạm 

1.5. Cấu thành tội phạm 
1.5.1. Khái niệm 
1.5.2. Đặc điểm  
1.5.3. Phân loại cấu thành tội phạm 
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1.6. Khách thể của tội phạm 
1.6.1. Khái niệm 
1.6.2. Đối tượng tác động của tội phạm 

1.7. Mặt khách quan của tội phạm 
1.7.1. Khái niệm 
1.7.2. Những biểu hiện của mặt khách quan 

1.8. Mặt chủ quan của tội phạm 
1.8.1. Khái niệm 
1.8.2.Những biểu hiện của mặt chủ quan 

1.9. Chủ thể của tội phạm  
1.9.1. Khái niệm 
1.9.2. Những biểu hiện của chủ thể của tội phạm 

 
Tín chỉ 2. Trách nhiệm hình sự và hình phạt 

Chƣơng 2: Trách nhiệm hình sự và hình phạt  
2.1. Trách nhiệm hình sự 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, cơ sở của trách nhiệm hình sự 
2.1.2. Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt 
2.1.3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

2.2. Hình phạt 
2.2.1. Khái niệm  
2.2.2. Mục đích của hình phạt 

2.3. Hệ thống hình phạt 
2.3.1. Khái niệm hình phạt 
2.3.2. Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam 

2.4. Các biện pháp tư pháp  
2.5. Thời hiệu thi hành bản án 

2.5.1. Miễn chấp hành hình phạt 
2.5.2. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt 
2.5.3. Điều kiện để được xét giảm 
2.5.4. Mức giảm  
 

Tín chỉ 3. Quyết định hình phạt 
Chƣơng 3: Quyết định hình phạt  

3.1. Khái niệm quyết định hình phạt 
3.2. Căn cứ quyết định hình phạt 

3.2.1. Các qui định của bộ luật hình sự 
3.2.2. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 
3.2.3. Nhân thân người phạm tội 
3.2.4. Các tình tiết gỉam nhẹ và tăng nặngtrách nhiệm hình sự 

3.3. Quyết định hình phạt trong trường hợp đặc biệt 
3.4. Án treo 

3.4.1. Khái niệm 
3.4.2. Căn cứ cho hưởng án treo 
3.4.3. Thời gian thử thách của án treo 

 
Tín chỉ 4. Nhóm tội xâm phạm  

Chƣơng 4: Nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia; Nhóm tội xâm phạm tính mạng, 
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con ngƣời; Nhóm tội xâm phạm quyền tự do dân 

chủ của công dân 
4.1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia 
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4.1.1. Khái niệm 
4.1.2. Cấu thành tội phạm chung 
4.1.3. Một số tội phạm cụ thể 

4.2. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con người 
4.2.1. Khái niệm  
4.2.2. Cấu thành tội phạm chung 
4.2.3. Một số tội phạm cụ thể 

 
Chƣơng 5: Nhóm tội xâm phạm sở hữu và các nhóm tội khác 

5.1. Các tội xâm phạm sở hữu 
5.1.1. Khái niệm 
5.1.2. Cấu thành tội phạm chung 
5.1.3. Các tội phạm cụ thể 

5.2. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình 
5.2.1. Khái niệm 
5.2.2. Cấu thành tội phạm chung 
5.2.3. Các tội phạm cụ thể 

10. Học liệu: 
  10.1. Giáo trình: 
1. Trường đại học luật Hà Nội: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội, 
2014. 
2. Đại học quốc gia Hà Nội khoa luật: Giáo trình luật hình sự Việt Nam, NXB đại học 
quốc gia Hà Nội, Hà Nội – 2013. 
  10.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đinh Văn Quế: Tìm hiểu hình phạt và quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt 
Nam, NXB Chính trị quốc gia, HN , 2012 
2. GS.TS Lê Cảm: Chuyên đề luật hình sự phần chung. NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 
2005 
3. Viện khoa học pháp lý: Bình luận bộ luật hình sự, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2014 
4. GS.TS Lê Cảm: Chuyên đề luật hình sự phần các tội phạm. NXB Đại học quốc gia, 
HN – 2015 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 
  Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần kiến 
thức đã qui định. 
  - Trong thảo luận, giảng viên cể thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 
thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 
môn học và liên hệ với thực tiễn. 
  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 
Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 
  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục. 
12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 
+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 
+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 
+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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6. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT DÂN SỰ 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Văn Đình Huy; ThS Mai Thúy Nga 
2. Tên môn học: Luật Dân sự                               
3. Mã môn học: LH 007 
4. Số tín chỉ: 05 
5. Loại học phần:   - Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 
- Lý thuyết:   60 tiết 
- Thảo luận:   15 tiết 
- Tự học:     150 tiết 

 7. Mục tiêu môn học  
- Kiến thức: Giới thiệu để sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của luật 

dân sự Việt Nam. Nắm được những kiến thức cơ bản về các chế định cơ bản như: quan 
hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự,tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp 
đồng dân sự, quyền thừa kế. 

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng đánh giá, lý giải một cách khoa học về 
các quan hệ tài sản và nhân thân thuộc phạm vi điều chỉnh của luật dân sự. 

- Thái độ: Môn học nhằm bồi dưỡng cho sinh viên các thái độ: Học tập nghiêm 
túc, hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học nền tảng đối với ngành luật dân sự. 
Quan tâm đến những thay đổi về cơ chế, chính sách dẫn đến những thay đổi về luật 
pháp. Đóng góp thiết thực vào việc tuyên truyền và giải thích pháp luật tại địa phương. 
8. Tóm tắt nội dung môn học  

Luật dân sự bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản dưới 
hình thức hàng hoá - tiền tệ và một số quan hệ nhân thân phi tài sản. Một số chế định 
cơ bản của luật dân sự như: hợp đồng, quyền sở hữu, thừa kế, quyền tác giả, quyền 
phát minh sáng chế... 
9.  Nội dung chi tiết môn học 

Tín chỉ 1 
Những quy định chung về quan hệ pháp luật Dân sự 

Chƣơng 1: Khái niệm luật dân sự 
 

1.1. Đối tượng điều chỉnh 
1.1.1. Quan hệ tài sản 
1.1.2. Quan hệ nhân thân 

1.2. Phương pháp điều chỉnh 
1.2.1. Khái niệm 
1.2.2. Đặc điểm 

 
Chƣơng 2: Quan hệ pháp luật dân sự 

2.1. Năng lực chủ thể cá nhân 
2.1.1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 
2.1.2. Khái niệm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân (Điều 16 BLDS) 
2.1.3. Đặc điểm của năng lực pháp luật cá nhân 
2.1.4. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân (Điều 17 BLDS) 
2.1.5. Năng lực hành vi dân sự 

2.2. Giám hộ 
2.2.1. Khái niệm (Điều 67 khoản 1 BLDS) 
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2.2.2. Các hình thức giám hộ 
2.3. Pháp nhân- chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự 

2.3.1. Khái niệm pháp nhân 
2.3.2. Các điều kiện của pháp nhân 
 

Tín chỉ 2. Giao dịch dân sự, tài sản và quyền sở hữu 
Chƣơng 3: Giao dịch dân sự 

3.1. Giao dịch dân sự 
3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của giao dịch dân sự 
3.1.2. Phân loại giao dịch dân sự 

3.1.3. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 
 

Chƣơng 4: Quyền sở hữu 
4.1. Sở hữu và quyền sở hữu 
4.2. Quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu 

4.2.1. Chủ thể của quan hệ sở hữu 
4.2.2. Khách thể của quyền sở hữu 
4.2.3. Nội dung của quyền sở hữu (Điều 173 BLDS)  

4.3. Bảo vệ quyền sở hữu 
4.3.1. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu 
4.3.2. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu 

 
Tín chỉ 3. Quyền thừa kế 

Chƣơng 5: Quyền thừa kế 
5.1. Khái niệm chung về quyền thừa kế 
5.2. Các nguyên tắc chung của quyền thừa kế 
5.3. Một số quy định chung về thừa kế 

5.3.1. Người để lại di sản thừa kế 
5.3.2. Người thừa kế 
5.3.3. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế 
5.3.4. Di sản thừa kế 
5.3.5. Những người không được hưởng di sản 

5.4. Thừa kế theo di chúc 
5.4.1. Khái niệm thừa kế theo di chúc 
5.4.2. Người lập di chúc 
5.4.3. Người thừa kế theo di chúc 
5.4.4. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc 
5.4.5. Các điều kiện của di chúc 

5.5. Thừa kế theo pháp luật 
5.5.1. Khái niệm thừa kế theo pháp luật 
5.5.2. Diện và hàng thừa kế theo luật 
5.5.3. Thừa kế thế vị 
 

                             Tín chỉ 4. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự 
Chƣơng 6: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự 

 
6.1. Lý luận cơ bản về nghĩa vụ dân sự 

6.1.1. Khái niệm về nghĩa vụ dân sự (Điều 285 BLDS) 
6.1.2. Đối tượng của nghĩa vụ dân sự (Điều 287 BLDS) 

6.2. Trách nhiệm dân sự  
6.3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 
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6.3.1. Khái niệm, đặc điểm 
6.3.2. Đối tượng của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 
6.3.4. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 
 

Chƣơng 7: Hợp đồng dân sự 
 

7.1. Khái niệm (Điều 397 BLDS) 
7.2. Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự 
 

Chƣơng 8: Bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng 
 

8.1. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
8.1.1. Khái niệm 
8.1.2. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
8.1.3. Năng lực và nguyên tắc bồi thường thiệt hại 
8.1.4. Xác định thiêt hại 
8.1.5. Thời hạn được bồi thường 

8.2. Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể 
10. Học liệu: 

10.1. Giáo trình: 
1. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự (tập 1,2), NXB Công an nhân 
dân, Hà Nội – 2008 

10.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luật dân sự -2005, NXB 
Chính trị quốc gia, HN - 2002 
2. TS. Phùng Trung Tập, Thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Hà Nội, HN – 
2008 
3. TS Đỗ Văn Đại, Luật Hợp đồng Việt Nam, bản án và bình luận bản án; NXB Chính trị 
Quốc Gia, năm 2012 
4. TS. Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. NXB Hà Nội, 2012. 

 
11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 
  - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 
kiến thức đã qui định. 
  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 
thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 
môn học và liên hệ với thực tiễn. 
  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 
Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 
  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục. 
12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 
+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 
+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 
+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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7. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Như Sơn; ThS Hà Diệu Thu Thảo 

2. Tên học phần: Xây dựng văn bản pháp luật   

3. Mã học phần: LH017 

4. Số tín chỉ: 03 

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     36 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    09 tiết 

- Tự học:                  90 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

 - Kiến thức: Hiểu biết những vấn đề cơ bản về VBPL, quy trình xây dựng VBPL; 

quy tắc sử dụng ngôn ngữ trong VBPL; về kĩ năng trình bày hình thức và nội dung của 

VBPL; về kĩ năng kiểm tra, rà soát và xử lí VBPL và nhất là kĩ năng soạn thảo hoàn chỉnh 

VBPL cụ thể. 

 - Kỹ năng: Kĩ năng nhận diện về thẩm quyền giải quyết công việc của chủ thể 

ban hành văn bản pháp luật, hình thức văn bản pháp luật phù hợp, các dạng khiếm 

khuyết của văn bản pháp luật; Kĩ năng soạn thảo văn bản pháp luật (lập đề cương chi 

tiết dự thảo văn bản pháp luật, sử dụng ngôn ngữ để soạn thảo văn bản pháp luật, soạn 

thảo văn bản pháp luật hoàn chỉnh).  

 - Thái độ: Sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò của văn bản pháp luật và 

hoạt động xây dựng văn bản pháp luật trong quản lí nhà nước. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Xây dựng văn bản pháp luật là môn khoa học pháp lí ứng dụng, cung cấp những kiến 

thức cơ bản về văn bản pháp luật và xây dựng văn bản pháp luật, đặc biệt là kĩ năng soạn 

thảo văn bản pháp luật.  

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1. 

Chƣơng 1. Khái quát về văn bản pháp luật 

1.1. Khái  niệm văn bản pháp luật 

1.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật. 

 

Chƣơng 2. Quy trình xây dựng văn bản pháp luật 

2.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  

2.2. Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật 

 

Tín chỉ 2. 

Chƣơng 3. Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 

3.1. Khái niệm ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 

3.2. Yêu cầu  đối với ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 

3.3. Kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 

Chƣơng 4. Hình thức văn bản pháp luật 

 4.1. Xác định tên loại văn bản pháp luật 

4.2. Kĩ thuật trình bày hình thức văn bản pháp luật 
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Chƣơng  5. Nội dung văn bản pháp luật 

5.1. Soạn thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật  

5.2. Soạn thảo nội dung văn bản áp dụng pháp luật. 

 

Tín chỉ 3. 

Chƣơng 6. Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình 

6.1. Luật, pháp lệnh 

6.2. Nghị quyết 

6.3. Nghị định 

6.4. Thông tư 

6.5. Quyết định  

6.6. Chỉ thị  

Chƣơng 7. Kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật 

7.1. Kiểm tra văn bản pháp luật 

7.2. Rà soát văn bản pháp luật 

      7.3. Xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết 

 

10. Học liệu: 

  10.1. Giáo trình: 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nxb. CAND, 

Hà Nội, 2017. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

2. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn về thể 

thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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8. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Trần Thị Thanh Tú; ThS Văn Đình Huy 

2. Tên môn học: Luật Hôn nhân và gia đình          

3. Mã môn học: LH 009 

4. Số tín chỉ: 3 

5. Loại học phần:  - Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 

- Lý thuyết:    36 tiết 

- Thảo luận, bài tập:  9 tiết 

- Tự học:    90 tiết 

7. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức: Giới thiệu để sinh viên nắm được các quy định cơ bản của 

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về kết hôn, các điều kiện kết hôn, ly hôn, 

điều kiện ly hôn, quyền và nghĩa vụ các thành viên trong gia đình… 

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng đánh giá, lý giải một cách khoa 

học các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình. 

- Thái độ, chuyên cần: Giúp người học có thái độ đúng đắn và nghiêm túc 

đối với các vấn đề hôn nhân và gia đình. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học. 

Luật hôn nhân và gia đình là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh 

những quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát sinh do việc kết hôn giữa người 

nam và người nữ như điều kiện kết hôn, quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, cha 

mẹ và con cái nhằm mục đích đảm bảo chế độ hôn nhân tự do, tiến bộ, một vợ 

một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ lợi ích bà 

mẹ và trẻ em, chăm sóc giáo dục con cái. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Tín chỉ 1 

Những vấn đề chung về luật hôn nhân và gia đình; 

kết hôn và các điều kiện kết hôn 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung 

1.1. Khái niệm Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam 

1.2. Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt 

Nam 

Chƣơng 2: Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình 

2.1. Khái niệm chung về quan hệ hôn nhân và gia đình 

2.2. Các yếu tố của quan hệ pháp luật Hôn nhân và Gia đình 

2.3. Thực tiễn và bảo vệ quyền hôn nhân và gia đình 

2.4. Căn cứ phát sinh, thay đổi và chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn 

nhân và gia đình 

Chƣơng 3: Kết hôn và các điều kiện kết hôn theo luật Hôn nhân  

và gia đình năm 2000 

3.1. Khái niệm kết hôn 
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3.2. Các điều kiện kết hôn theo Luật HNGĐ năm 2000 

3.3. Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật HNGĐ năm 2000 

Tín chỉ 2 

Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình 

Chƣơng 4: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của vợ chồng theo luật Hôn nhân  

và gia đình Việt Nam 

4.1. Khái niệm quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng 

4.2. Các nghĩa vụ và quyền về nhân thân giữa vợ và chồng 

4.3. Nghĩa vụ và quyền về tài sản giữa vợ và chồng  

Chƣơng 5: Nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ và các con 

5.1. Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha và mẹ 

5.2. Nội dung quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con cái theo Luật Hôn nhân và 

gia đình Việt Nam 

Tín chỉ 3 

Chấm dứt hôn nhân và hậu quả pháp lý 

Chƣơng 6: Nghĩa vụ cấp dƣỡng giữa các thành viên trong gia đình 

6.1. Khái niệm cấp dưỡng và phân loại nghĩa vụ cấp dưỡng 

6.2. Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng 

Chƣơng 7: Chấm dứt hôn nhân và hậu quả pháp lý 

7.1. Chấm dứt hôn nhân do vợ (chồng) chết hoặc có tuyên bố của Tòa án là vợ 

(chồng) chết 

7.2. Ly hôn 

7.3. Hậu quả pháp lý của ly hôn 

10. Học liệu 

10.1. Giáo trình 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình, Nxb Tư 

pháp, Hà Nội năm 2009. 

2. Đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình, 

Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội – 2010. 

3. Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Tập bài giảng Luật Hôn nhân và gia 

đình năm học 2008 – 2009. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Hiến pháp 1992, nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc Hội 

2. Bộ Luật hình sự năm 1999 

3. Bộ luật dân sự năm 2005. 

4. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

5. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004 

6. Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006. 

7. Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 

8. Luật phòng chống bạo lực gia đình ngày 21/7/2007 

9. Nguyễn Văn Nam: Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản có liên quan, 

Nxb Tư pháp, HN 2003. 

10. Nguyễn Ngọc Điện: Bình luận khoa học Luật Hôn nhân và gia đình, Nxb 

Trẻ, HN – 2004. 

11. Các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia 
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12. Tưởng Duy Lượng: Bình luận về một số vụ án hôn nhân và gia đình, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2005 

13.Nguyễn Văn Tiến - Lê Vĩnh Châu -Trần Thị Hương; Luật Hôn nhân và gia 

đình Việt Nam, 120 câu hỏi và bài tập tình huống. 

14. Luật nuôi con nuôi năm 2010 

11. Các quy định đối với môn học môn học: 

  - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những 

phần kiến thức đã quy định. 

  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương 

pháp thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức 

cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn. 

  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài 

liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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9. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT LAO ĐỘNG 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Thị Quy ; ThS Thiều Thị Kim 
2. Tên học phần: Luật lao động    
3. Mã học phần: LH0011 
4. Số tín chỉ: 03 
5. Loại học phần:  - Bắt buộc 
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  
   - Giảng lý thuyết:     36 tiết 

- Thảo luận, bài tập:   9 tiết 
- Tự học:            90 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 
- Kiến thức: Giới thiệu để học viên nắm được khái quát về luật lao động, quan 

hệ pháp luật lao động và các vấn đề riêng của Luật lao động như: địa vị pháp lý của 
Công đoàn, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; tiền lương; an toàn, vệ 
sinh trong lao động; quản lý lao động; tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong lao 
động; Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về vai trò của quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực này; Giúp học viên biết phân tích, thảo luận, bình luận, đánh giá 
về các tình huống phức tạp có thể xảy ra từ các vấn để trong nội dung học. 

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng đánh giá, lý giải một cách khoa học về 
các nội dung đưa ra. 

- Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu sinh viên có thái độ học tích cực, chăm chỉ và 
sáng tạo. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Luật lao động là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội 

phát sinh giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động trong 
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế về quyền và nghĩa vụ; về quản lý, sử 
dụng lao động, về điều kiện làm việc và các chế độ trong quan hệ đó. Luật lao động 
cũng điều chỉnh các quan hệ giữa người lao động, người sử dụng lao động với các cơ 
quan chức năng của Nhà nước về lao động. 
9. Nội dung chi tiết học phần: 

Tín chỉ 1 
Chƣơng 1: Khái quát chung về Luật lao động 

1.1. Một số vấn đề chung 
1.1.1. Khái niệm Luật lao động 
1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động 
1.1.3. Nguồn của Luật lao động 
1.1.4. Hệ thống Luật lao động Việt Nam 
1.1.5. Sơ lược sự phát triển của Luật lao động Việt Nam 

1.2. Các quan hệ pháp luật lao động 
1.2.1. Quan hệ pháp luật về sử dụng lao động 
1.2.2. Quan hệ pháp luật về việc làm và học nghề 
1.2.3. Quan hệ pháp luật về đại diện lao động 
1.2.4. Quan hệ pháp luật về bảo hiểm xã hội 
1.2.5. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại 

1.2.6. Quan hệ pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động và đình công 
 

Chƣơng 2: Địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam 
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2.1. Những quy định chung  
2.1.1. Vị trí của Công đoàn 
2.1.2. Chức năng của Công đoàn 
2.1.3. Nhiệm vụ của Công đoàn 

2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Công đoàn 
2.2.1. Quyền hạn và trách nhiệm của Công đoàn cấp Trung ương 
2.2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Công đoàn địa phương 
2.2.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở 

 
Tín chỉ 2 

Chƣơng 3: Vấn đề Việc làm – Học nghề 
3.1. Việc làm 

3.1.1. Khái niệm 
3.1.2. Quan hệ việc làm 
3.1.3. Trợ cấp mất việc làm 

3.2. Học nghề 
3.2.1. Khái niệm 
3.2.2. Quan hệ học nghề 
3.2.3. Hợp đồng học nghề 

 
Chƣơng 4: Thỏa ƣớc lao động tập thể 

4.1. Những vấn đề chung 
4.1.1. Khái niệm 
4.1.2. Phân loại 

4.2. Ký kết, đăng ký và nội dung Thỏa ước lao động tập thể 
4.2.1. Ký kết 
4.2.2. Đăng ký 
4.2.3. Nội dung 

4.3. Thực hiện, thay đổi, chấm dứt hiệu lực của Thỏa ước lao động tập thể 
4.3.1. Thực hiện 
4.3.2. Thay đổi 
4.3.3. Chấm dứt 

 
Chƣơng 5: Hợp đồng lao động 

5.1. Những quy định chung  
5.1.1. Khái niệm và đặc điểm 
5.1.2. Phân loại  
5.1.3. Đối tượng và phạm vi áp dụng Hợp đồng lao động 

5.2. Giao kết hợp đồng lao động 
5.2.1. Nguyên tắc 
5.2.2. Các bên tham gia hợp đồng lao động 
5.2.3. Quá trình tạo lập hợp đồng lao động 

5.3. Nội dung của hợp đồng lao động 
5.3.1. Khái niệm 
5.3.2. Các loại điều khoản 

5.4. Các vấn đề liên quan đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng lao động 
5.4.1. Thực hiện hợp đồng lao động 
5.4.2. Thay đổi hợp đồng lao động 
5.4.3. Tạm hoãn hợp đồng lao động 
5.4.4. Chấm dứt hợp đồng lao động 
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Tín chỉ 3 
Chƣơng 6: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi 

6.1. Những quy định chung về thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi 
6.1.1. Cơ sở hình thành 
6.1.2. Đối tượng và phạm vi áp dụng 
6.1.3. Ý nghĩa việc điều tiết thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
6.1.4. Nguyên tắc điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

6.2. Quy định về thời giờ làm việc 
6.2.1. Khái niệm 
6.2.2. Tiêu chuẩn hóa về thời giờ làm việc 
6.2.3. Các loại thời giờ làm việc 

6.3. Quy định về thời giờ nghỉ ngơi 
6.3.1. Khái niệm 
6.3.2. Các loại thời giờ nghỉ ngơi 

6.4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với các công việc có tính chất đặc biệt 
 

Chƣơng 7: Vấn đề tiền lƣơng 
7.1. Khái quát chung về tiền lương 

7.1.1. Khái niệm 
7.1.2. Đối tượng và phạm vi áp dụng các quy định về tiền lương 
7.1.3. Một số nguyên tắc pháp lý cơ bản điều chỉnh tiền lương 
7.1.4. Hình thức trả lương 
7.1.5. Thang, bảng lương 
7.1.6. Chế độ phụ cấp, tiền thưởng 

7.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên quan hệ lao động trong việc trả lương 
7.2.1. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động  
7.2.2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

7.3. Chế độ trả lương trong một số trường hợp 
7.3.1. Trả lương khi làm việc ban đêm 
7.3.2. Trả lương cho người lao động khi làm thêm giờ  
7.3.3. Trả lương cho người học nghề, tập nghề, thử việc 
7.3.4. Trả lương khi ngừng việc 
7.3.5. Trả lương khi đi học  
7.3.6. Trả lương khi nghỉ chế độ  
7.3.7. Trả lương trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp  
7.3.8. Trả lương khi doanh nghiệp xảy ra đình công  
7.3.9. Trả lương trong các trường hợp khác 

 
Chƣơng 8: Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất 

8.1. Kỷ luật lao động  
8.1.1. Khái niệm 
8.1.2. Đối tượng và phạm vi áp dụng kỷ luật lao động  
8.1.3. Nội quy lao động  
8.1.4. Nội dung của kỷ luật lao động  
8.1.5. Những biện pháp tăng cường kỷ luật lao động 
8.1.6. Trách nhiệm kỷ luật 

8.2. Trách nhiệm vật chất 
8.2.1. Khái niệm 
8.2.2. Đối tượng và phạm vi áp dụng trách nhiệm vật chất 
8.2.3. Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất  
8.2.4. Mức bồi thường, cách thực hiện bồi thường 
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8.2.5. Thủ tục xử lý 
8.3. Tạm đình chỉ công việc 

 
Chƣơng 9: Bảo hộ lao động 

9.1. Những quy định chung về bảo hộ lao động 
9.1.1. Khái niệm 
9.1.2. Đặc điểm  
9.1.3. Ý nghĩa 
9.1.4. Nguyên tắc cơ bản của bảo hộ lao động 
9.1.5. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định pháp luật về an toàn và vệ sinh 

lao động 
9.2. Các quy định cơ bản của chế độ bảo hộ lao động 

9.2.1. Về tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động 
9.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên quan hệ lao động và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức trong công tác bảo hộ lao động 
9.2.3. Các chế độ bảo hộ lao động 
9.2.4. Quy định của pháp luật về phòng ngừa, bồi thường và khắc phục hậu quả 

của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
9.2.5. Quy định pháp luật về bảo hộ lao động đối với một số lao động đặc thù  

 
10. Học liệu: 

10.1. Giáo trình: 
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật lao động Việt Nam, NXB Công an nhân 
dân, Hà Nội, 2010. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Nguyễn Văn Định (chủ biên), Giáo trình 
Bảo hiểm, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2005. 
2. Học viện tài chính, GS.TSKH. Trương Mộc Lâm - Th.s Đoàn Minh Phụng (chủ biên), 
Giáo trình nghiệp vụ bảo hiểm. 
11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 
kiến thức đã quy định. 
 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 
thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 
môn học và liên hệ với thực tiễn. 
 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 
Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 
 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 
12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 
+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 
+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 
+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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10. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT TỐ TỤNG  HÀNH CHÍNH 

 

1.Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Thu Trang; ThS Lê Thị Lan Anh 

2. Tên học phần: Luật tố tụng hành chính  

3. Mã học phần:  LH004 

4. Số tín chỉ:        2 

5. Loại học phần: - Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
      - Giảng lý thuyết:   24 tiết 

    - Thảo luận, bài tập:   6 tiết 

    - Tự học:     60 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

- Kiến thức: Sinh viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về lí luận và thực 

tiễn quản lí hành chính nhà nước và pháp luật về quản lí hành chính nhà nước cũng 

như địa vị pháp lí của các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính; thủ tục hành 

chính, quyết định hành chính,vi phạm hành chính và xử lí vi phạm hành chính, và các 

vấn đề về tố tụng hành chính. Sinh viên được trang bị những kiến thức cần thiết để vận 

dụng pháp luật về quản lí hành chính nhà nước và hoạt động giải quyết các vụ án hành 

chính vào thực tiễn. 

- Kỹ năng: Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những văn 

bản về quản lí hành chính nhà nước. Có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn 

quản lí hành chính nhà nước. Vận dụng pháp luật vào công tác giải quyết các vụ án 

hành chính. Môn học giúp sinh viên có kĩ năng đánh giá, phân tích, đưa ra chính kiến 

của cá nhân về hoạt động quản lí hành chính, các mặt ưu điểm nhược điểm của bộ máy 

hành chính nhà nước ta, các chế định pháp luật hành chính và tố tụng hành chính qua 

tất cả các chương, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những ý kiến đề xuất 

khắc phục hạn chế, yếu kém đang tồn tại, góp phần hoàn thiện ngành luật hành chính 

Việt Nam và luật tố tụng hành chính. 

- Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu sinh viên có thái độ học tích cực, chăm chỉ và 

sáng tạo. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần có 5 tín chỉ, bao gồm những chế định quan trọng của Luật Hành chính: 

Hình thức và phương pháp quản lý hành chính Nhà nước; Thủ tục hành chính; Quyết 

định hành chính;Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính; quy chế pháp lý 

hành chính của cán bộ, công chức của các tổ chức xã hội và của cá nhân; Tố tụng hành 

chính. 

Luật hành chính là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về ngành luật hành chính, luật tố tụng hành chính ngoài ra nó 

cũng cung cấp nhưng kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lí 

chuyên ngành khác. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về tố tụng hành chính 

1. Khái niệm luật tố tụng hành chính 

1.1. Quan niệm về tài phán hành chính ở Việt Nam 
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1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính 

1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính 

2. Những nguyên tắc cơ bản của ngành luật tố tụng hành chính 

2.1. Nguyên tắc chung 

2.2. Nguyên tắc đặc thù 

 

Chƣơng 2: Thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân 

 

1. Khái niệm và đặc điểm 

1.1.Khái niệm 

1.2.Đặc điểm 

2. Cơ sở xác định thẩm quyền xét xử hành chính của toà án nhân dân 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

3. Phân định thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu kiện của công dân 

3.1. Phân định thẩm quyền khi vừa có đơn khiếu nại và đơn khởi kiện 

3.2. Ý nghĩa việc phân định thẩm quyền 

4. Phạm vi thẩm quyền xét xử hành chính của toà án nhân dân 

4.1. Đối tượng xét xử hành chính 

4.2. Thẩm quyền theo lãnh thổ của toà hành chính 

4.3. Thẩm quyền về việc của toà hành chính 

 

Chƣơng 3: Ngƣời tiến hành tố tụng và ngƣời tham gia tố tụng hành chính 

 

1. Khái niệm người tiến hành tố tụng hành chính, người tham gia tố tụng hành chính 

1.1. Khái niệm người tiến hành tố tụng hành chính 

1.2. Khái niệm người tham gia tố tụng hành chính 

2. Thay đổi cá nhân người tiến hành tố tụng hành chính 

2.1. Thay đổi người hội đồng xét xử 

2.2. Thay đổi người tiến hành tố tụng khác 

3. Quyền và nghĩa vụ của đương sự 

3.1. Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện 

3.2. Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện 

3.3. Quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

 

Tín chỉ 2 

Chƣơng 4: Khởi kiện, khởi tố và thụ lý án hành chính 

 

1.Vụ án hành chính. 

1.1. Khái niệm 

1.2. Đặc điểm  

2. Khởi kiện, khởi tố vụ án hành chính. 

2.1. Khái niệm. 

2.2. Điều kiện khởi kiện, khởi tố vụ án hành chính. 

 

Chƣơng 5: Xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án hành chính 

1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm  

1.1 Khái niệm xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án hành chính 
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1.2. ý nghĩa của giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án hành chính 

1.3. Mục đích của giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án hành chính 

2. Những công việc chính Toà án cần tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.  

2.1. Thông báo cho người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết 

về nội dung đơn kiện. 

2.2. Xác minh, thu thập chứng cứ 

2.3. Nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính 

3. Kháng cáo, kháng nghị - cơ sở để phúc thẩm vụ án hành chính 

4. Quyền hạn của toà án cấp phúc thẩm 

 

Chƣơng 6: Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

1.Khái niệm và ý nghĩa  

1.1. Khái niệm 

1.2. Ý nghĩa 

2. Căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

2.1. Căn cứ tiến hành giám đốc thẩm 

2.2 Căn cứ tiến hành tái thẩm 

3. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

3.1. Chủ thể của quyền kháng nghị 

3.2. Thủ tục kháng nghị. 

3.3. Thời hạn và những yêu cầu đối với kháng nghị 

4. Phân định thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm 

4.1. Phân định thẩm quyền giám đốc thẩm 

4.2. Phân định thẩm quyền tái thẩm 

5. Việc tiến hành phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm 

5.1. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 

5.2. Thời hạn xét xử 

5.3. Trình tự và nội dung phiên toà giám đốc thẩm, tài thẩm 

5.4. Quyền hạn của hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm 

 

Chƣơng 7: Thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

1. Bản án, quyết định của Toà án 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa. 

1.2. Nguyên tắc viết bản án 

1.3. Cơ cấu của bản án hành chính 

2. Thi hành bản án, quyết định của Toà án 

2.1. Khái niệm, ý nghĩa 

2.2. Những quy định chung của pháp luật về thi hành bản án, quyết định của Toà án. 

2.3. Cơ quan thi hành bản án, quyết định của Toà án 

2.4. Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án 

 

10. Học liệu:  

10.1. Giáo trình 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật Hành chính Việt Nam, NXB Công an 

nhân dân 2013. 

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam, NXB 

Công an nhân dân 2014. 
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3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, NXB Công 

an nhân dân 2012. 

  10.2 Tài liệu tham khảo 

* Giáo trình 

1. Giáo trình luật hành chính Việt Nam, Khoa Luật Đại học Quốc Gia, Nxb Đại học 

quốc gia 2012. 

2.Giáo trình thủ tục hành chính, Học viện hành chính Quốc Gia, NXB Giáo dục 2015. 

3. Giáo trình Luật Hành chính, Trường đại học Luật TPHCM 2015. 

* Sách 

1. Hành chính công, Học viện hành chính Quốc Gia,NXB Thống kê 

2. Chế tài hành chính- Lí luận và thực tiễn, TS Vũ Thư, NXB Chính trị Quốc Gia 

3. Luật hành chính một số nước trên thế giới, Viện khoa học pháp lí,NXB Tư 

Pháp,2004 

4. Công vụ, công chức nhà nước, PGS,TS Phạm Hồng Thái, NXB Tư Pháp, 2013. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

- Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

- Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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11. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Thị Lan Anh ; ThS Nguyễn Thu Trang 

2. Tên học phần: Luật Tố tụng Hình sự    

3. Mã học phần: LH 006 

4. Số tín chỉ: 03 

5. Loại học phần:  - Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:   36 tiết 

- Thảo luận, bài tập:  9 tiết 

- Tự học:    90tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

- Kiến thức: Giới thiệu để sinh viên nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản 

của luật tố tụng hình sự. Nắm được những kiến thức cơ bản các giai đoạn và nội dung 

của từng giai đoạn tố tụng hình sự. 

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng cơ bản về các quy định của pháp luật 

trong các giai đoạn của tố tụng hình sự, có khả năng làm việc tại các cơ quan tiến hành 

tố tụng sau khi ra trường. 

- Thái độ, chuyên cần: Học tập nghiêm túc, hiểu biết đúng đắn về vai trò của 

môn học nền tảng đối với ngành luật hình sự; Quan tâm đến những thay đổi về cơ chế, 

chính sách dẫn đến những thay đổi về luật pháp. Đóng góp thiết thực vào việc tuyên 

truyền và giải thích pháp luật tại địa phương. Trên cơ sở nắm vững những kiến thức 

đó, sinh biết vận dụng để tiếp cận và có thể giải quyết được những vấn đề về lý luận và 

thực tiễn. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần được chia làm 3 Tín chỉ 

Tín chỉ 1: Những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự 

Tín chỉ 2: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự 

Tín chỉ 3: Thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự 

9. Nội dung chi tiết học phần 

 

Tín chỉ 1 

Những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự 

 

1.1. Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của LTTHS. 
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1.1.1. Khái niệm chung 

1.1.2. Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự. 

1.2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng  

1.2.1. Cơ quan tiến hành tố tụng. 

1.2.2. Người tiến hành tố tụng.  

1.2.3. Người tham gia tố tụng 

Tín chỉ 2 

Chứng cứ trong tố tụng hình sự 

Chƣơng 2: Chứng cứ trong tố tụng hình sự 

 

2.1. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự 

2.1.1 Khái niệm chứng cứ 

2.1.2. Phân loại chứng cứ  

2.1.3. Nguồn của chứng cứ  

2.2. Đặc điểm hoạt động chứng minh trong các giai đoạn tố tụng hình sự 

2.2.1. Những biện pháp ngăn chặn  

2.2.2. Khái niệm, đặc diểm, ý nghĩa của các biện pháp ngăn chặn. 

2.2.3. Các căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn 

2.2.4. Những biện pháp ngăn chặn cụ thể.  

2.2.5. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn  

 

Tín chỉ 3 

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự  

Chƣơng 3: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự  

3.1. Khởi tố vụ án hình sự 

3.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự 

3.1.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự 

3.1.3. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại 

3.1.4. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự 

3.1.5. Trình tự khởi tố vụ án hình sự 

3.2. Điều tra vụ án hình sự  

3.2.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của điều tra vụ án hình sự 

3.2.2. Những quy định chung về điều tra 

3.2.3. Các hoạt động điều tra 

3.2.4. Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra 

3.3. Truy tố 

3.3.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn truy tố 
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3.3.2. Hoạt động của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố 

 

10. Học liệu:                        

10.1. Giáo trình 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình sự, NXB CAND, Hà Nội 

– 2014 

10.2. Tài liệu tham khảo 

1. Luật tố tụng hình sự 2015. 

2. Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2014. 

3. Bộ luật tố tụng hình sự 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành- NXB Chính trị 

quốc gia. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Sinh viên tham gia lên lớp đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành đầy đủ quy chế đào tạo 

được tính 7 điểm chuyên cần. Vắng một buổi trừ một điểm. 

- Sinh viên chuẩn bị bài tốt,tham gia thảo luận có chất lượng cao sẽ được cộng 

thêm điểm chuyên cần. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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12.  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Văn Đình Huy; ThS Mai Thúy Nga 

2. Tên môn học: Luật tố tụng dân sự                 

3. Mã môn học: LH 008 

4. Số tín chỉ: 3 

5. Loại học phần:  - Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động 

- Lý thuyết:          36 tiết 

- Thảo luận, bài tập: 9 tiết 

- Tự học:            90 tiết 

7. Mục tiêu môn học 

- Kiến thức: Giới thiệu để sinh viên nắm được các quy định cơ bản của Luật tố 

tụng dân sự về thẩm quyền của tòa án nhân dân, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng, người tham gia tố tụng, chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự, 

thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm. 

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng đánh giá, lý giải một cách khoa học các 

vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự, đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp vụ án dân 

sự. 

- Thái độ: Giúp người học có thái độ đúng đắn và nghiêm túc đối với các vấn đề 

tố tụng dân sự. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học. 

Luật tố tụng dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ 

phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự, nhằm đảm 

bảo cho quá trình này diễn ra nhanh chóng, đúng đắn, bảo vệ được quyền và lợi ích 

hợp pháp của các chủ thể khi bị xâm phạm hay tranh chấp. 

9. Nội dung chi tiết môn học 

 

Tín chỉ 1 

Những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự 

Chƣơng 1: Khái niệm và nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam 

1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự 

1.2. Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự 

1.3. Nguyên tắc của Luật tố tụng dân sự Việt Nam 

Chƣơng 2: Thẩm quyền của tòa án nhân dân 

2.1. Khái niệm thẩm quyền dân sự của tòa án 

2.2. Thẩm quyền dân sự của tòa án theo loại việc 

2.3. Thẩm quyền dân sự của tòa án các cấp 

2.4. Thẩm quyền dân sự của tòa án theo lãnh thổ. 

Tín chỉ 2 

Chƣơng 3: Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng  

và ngƣời tham gia tố tụng 

3.1. Cơ quan tiến hành tố tụng 

3.2. Người tiến hành tố tụng 

3.3. Người tham gia tố tụng 

Chƣơng 4: Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự 
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4.1. Chứng minh trong tố tụng dân sự 

4.2. Chứng cứ trong tố tụng dân sự 

Tín chỉ 3 

Các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc dân sự 

Chƣơng 5: Biện pháp khẩn cấp tạm thời; thời hiệu khởi kiện  

và thời hiệu yêu cầu 

5.1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

5.2. Thời hạn tố tụng dân sự, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu. 

Chƣơng 6: Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng 

6.1. Án phí, lệ phí 

6.2. Chi phí tố tụng. 

10. Học liệu 

10.1. Giáo trình 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nxb Công an nhân 

dân, Hà Nội – 2009. 

2. Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Tập bài giảng Luật tố tụng dân sự năm học 

2008 – 2009. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Hiến pháp 1992. 

2. Bộ Luật dân sự năm 2005. 

 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

  - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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13.  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT THƢƠNG MẠI 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Mai Thúy Nga;  ThS Trần Thị Thanh Tú 
2. Tên học phần: Luật thương mại    
3. Mã học phần: LH010 
4. Số tín chỉ: 05  
5. Loại học phần:  - Bắt buộc 
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  
   - Giảng lý thuyết:     60 tiết 

- Thảo luận, bài tập:   10 tiết 
- Tự học:            150 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 
 - Kiến thức giới thiệu để sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về Luật 
Thương mại, phân biệt khái niệm Luật Thương mại, Luật Kinh tế và pháp luật kinh tế. 
Nắm được những kiến thức cơ bản của Luật Thương mại như: Các hành vi thương 
mại, thương nhân, các loại hình doanh nghiệp, hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, 
phá sản doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp thương mại. 
 - Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng đánh giá, lý giải một cách khoa học các 
vấn đề liên quan mật thiết đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. 
 - Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu sinh viên có thái độ học tích cực, chăm chỉ và 
sáng tạo. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Luật Thương mại là một ngành luật độc lập, bao gồm tổng thể các quy phạm 
pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động thương mại giữa 
thương nhân với thương nhân và giữa thương nhân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
về kinh tế. 
9. Nội dung chi tiết học phần: 

Tín chỉ 1 
Chƣơng 1: Khái quát Luật thƣơng mại Việt Nam 

1.1. Khái niệm Luật thương mại  
1.2. Hành vi thương mại - Đối tượng điều chỉnh của Luật thương mại. 
1.3. Thương nhân - Chủ thể chủ yếu của Luật thương mại. 

Chƣơng 2: Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp tƣ nhân 
2.1. Khái niệm Doanh nghiệp tư nhân. 
2.2. Đặc điểm pháp lý của Doanh nghiệp tư nhân. 
2.3. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Doanh nghiệp tư nhân 

Tín chỉ 2 
Chƣơng 3: Pháp luật về các loại hình công ty 

3.1. Những vấn đề chung về công ty. 
3.1.1. Thành lập công ty và đăng kí kinh doanh. 
3.1.2. Quyền và nghĩa vụ của công ty. 
3.1.3. Tổ chức lại công ty. 
3.1.4. Giải thể công ty. 

3.2. Các loại hình công ty phổ biến trên thế giới. 
3.3. Các loại hình công ty theo pháp luật Việt Nam. 

3.3.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
3.3.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. 
3.3.3. Công ty cổ phần. 
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3.3.4. Công ty hợp danh. 
Tín chỉ 3 

Chƣơng 4: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp 
4.1. Khái quát về phá sản. 

4.1.1. Phá sản - hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế thị trường. 
4.1.2. Khái niệm phá sản doanh nghiệp. 
4.1.3. Phân loại phá sản. 

4.2. Thủ tục phá sản doanh nghiệp 
Tín chỉ 4 

Chƣơng 5: Pháp luật về mua bán hàng hóa 
5.1. Khái quát về mua bán hàng hóa. 
5.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa. 
5.3. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch. 

Chƣơng 6: Pháp luật về trung gian thƣơng mại 
6.1. Pháp luật về trung gian thương mại và pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại. 
6.2. Đại diện cho thương nhân. 
6.3. Môi giới thương mại. 
6.4. Ủy thác mua bán hàng hóa. 
6.5. Đại lý thương mại. 
 

Tín chỉ 5 
Chƣơng 7: Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp thƣơng mại 

7.1. Khái quát về tranh chấp thương mại. 
7.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. 

7.2.1. Thương lượng và giải hoà. 
7.2.2. Trọng tài thương mại. 
7.2.3. Toà án. 

10. Học liệu: 
10.1. Giáo trình 

1. Tập thể tác giả, Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại (Tập I, II), 
NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 

10.2. Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Như Phát - Phạm Duy Nghĩa (Chủ biên), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB Đại 
học KHXH&NV, Hà Nội, 2001. 
2. Nguyễn Hợp Toàn (Chủ biên), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB Công an nhân dân, Hà 
Nội, 2006. 
11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 
kiến thức đã quy định. 
 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 
thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 
môn học và liên hệ với thực tiễn. 
 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 
Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 
 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 
12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 
+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 
+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 
+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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14.  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

LUẬT ĐẤT ĐAI 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Thị Thu Trang; ThS Mai Nguyệt Minh 
2. Tên học phần: Luật Đất đai 
3. Mã học phần: LH041 
4. Số tín chỉ: 03 
5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  
   - Giảng lý thuyết:     36 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    09 tiết 
- Tự học:                  90 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 
 - Kiến thức: Nắm được nội dung chế định sở hữu toàn dân về đất đai; chế định quản 
lí, sử dụng đất đai; chế độ pháp lí các nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp; 
Nắm được nội dung các quy định về giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; Vận dụng được những vấn đề lí thuyết đã 
được trang bị vào việc giải quyết các vụ việc đất đai xảy ra trong thực tiễn.  
 - Kỹ năng: Xây dựng được hệ thống các căn cứ pháp lí, các lập luận, tìm và lựa 
chọn luận cứ giải quyết các vấn đề pháp lí cụ thể; Lựa chọn, vận dụng một cách phù 
hợp các điều luật, cơ chế thích hợp để giải quyết các vụ việc đất đai.  
 - Thái độ: Chủ động, tự tin, trung thực trong việc phân tích, lý giải và đánh giá 
một vấn đề pháp luật và những sự kiện, tình huống đất đai phát sinh trong thực tiễn.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Luật đất đai là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản 

về chế độ sở hữu, chế độ quản lí đất đai ở Việt Nam. Luật đất đai cũng thể hiện dưới góc độ 
lí luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của người sử dụng đất, về quản lý và sử dụng các loại 
đất, trình tự và thủ tục trong quản lý, sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, môn học còn mang đến 
cho sinh viên hệ thống kiến thức về thanh tra, giám sát; xử lý các vi phạm pháp luật đất đai; 
giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1. 

Chƣơng 1. Những vấn đề lí luận chung về ngành luật đất đai 

1.1. Khái niệm ngành luật đất đai 

1.2. Nguồn của luật đất đai  

1.3. Các nguyên tắc của ngành luật đất đai 

1.4. Quan hệ pháp luật đất đai 

Chƣơng 2. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 

2.1. Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta 

2.2. Khái niệm, đặc điểm của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 

2.3. Nội dung của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai 
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Tín chỉ 2 

Chƣơng 3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 

3.1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.2. Giao đất, cho thuê đất 

3.3. Thu hồi đất 

Chƣơng 4. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) và hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu về đất đai 

4.1. Đăng ký đất đai 

4.2. Cấp giấy chứng nhận  

4.3. Hệ thống thông tin về đất đai và cơ sở dữ liệu về đất đai. 

Tín chỉ 3 

Chƣơng 5. Chế độ pháp lí các loại đất 

5.1. Chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp 

5.2. Chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp 

Chƣơng 6. Những vấn đề pháp lí về giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai 

6.1. Những vấn đề pháp lý về giám sát, thanh tra quản lý và sử dụng đất đai  

6.2. Những vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp đất đai  

6.3. Những vấn đề pháp lí về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai 

6.4. Những vấn đề pháp lí về xử lí vi phạm pháp luật về đất đai 

10. Học liệu: 

  10.1. Giáo trình: 
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Đất đai, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Hiến pháp năm 2013. 
2. Luật Đất đai năm 2013. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 
- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 
 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 
thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 
môn học và liên hệ với thực tiễn. 
 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 
Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 
 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 
- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 
+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 
+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ).  
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15.  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 LUẬT AN SINH XÃ HỘI 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Văn Đình Huy; ThS Nguyễn Thị Lan Anh 

2. Tên học phần: Luật An sinh xã hội Việt Nam 

3. Mã học phần: LH024 

4. Số tín chỉ: 02  

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     24 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    06 tiết 

- Tự học:                    60 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

 - Kiến thức: Giới thiệu đế người học hiểu được khái niệm an sinh xã hội và sự cần 

thiết của hệ thống an sinh xã hội ở một quốc gia, nắm bắt được hệ thống an sinh xã hội 

Việt Nam và một số chính sách an sinh xã hội (chính sách xã hội) và Tiếp cận, nghiên cứu 

và phân tích được các vấn đề xã hội, đặc biệt một số vấn đề xã hội nóng bỏng ở nước ta. 

 - Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng đánh giá, lý giải một cách khách quan, 

khoa học về luật an sinh xã hội  

 - Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu sinh viên có thái độ học tích cực, chăm chỉ và 

sáng tạo. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
  Luật an sinh xã hội là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành điều 

chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực tổ chức và thực hiện việc trợ giúp đối 

với các cá nhân (thành viên xã hội) trong trường hợp rủi ro, hiểm nghèo nhằm giảm bớt 

những khó khăn, bất hạnh mà bản thân họ không thể tự mình khắc phục được, góp phần 

bảo đảm cho xã hội tồn tại và phát triển an toàn, bền vững, công bằng và tiến bộ. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

Tín chỉ 1 

Chƣơng 1: Luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

1.1. Khái niệm luật an sinh xã hội  

1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật an sinh xã hội 

11.2. Phương pháp điều chỉnh của luật an sinh xã hội 

1.2. Mối quan hệ giữa luật an sinh xã hội và một số ngành luật khác 

1.2.1. Luật an sinh xã hội và luật hành chính 

1.2.2. Luật an sinh xã hội và luật lao động 

1.3. Các nguyên tắc cơ bản của luật an sinh xã hội  

1.3.1. Mọi thành viên trong xã hội đều có quyền được hưởng an sinh xã hội 

1.3.2. Nhà nước thống nhất quản lý vấn đề an sinh xã hội 

1.3.3. Kết hợp hài hòa chính sách kinh tế và chính sách xã hội 

1.3.4. Kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc ―hưởng thụ theo đóng góp‖ và nguyên 

tắc ―lấy số đông bù số ít‖ 

1.3.5. Đa dạng hóa, xã hội hóa các hoạt động an sinh xã hội 

1.4. Nguồn của luật an sinh xã hội 

1.4.1. Văn bản luật 

1.4.2. Văn bản dưới luật 

1.5. Vai trò, ý nghĩa của luật an sinh xã hội 
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Chƣơng 2: Quan hệ pháp luật an sinh xã hội  

2.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật an sinh xã hội 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Đặc điểm 

2.2. Các quan hệ pháp luật an sinh xã hội 

2.2.1. Quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội 

2.2.2. Quan hệ pháp luật về ưu đãi xã hội 

2.2.3. Quan hệ pháp luật về cứu trợ xã hội 

 

Tín chỉ 2 

Chƣơng 3: Bảo hiểm xã hội 

3.1. Khái quát chung về bảo hiểm xã hội 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Bản chất và chức năng của bảo hiểm xã hội 

3.1.3. Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội 

3.1.4. Phân loại bảo hiểm xã hội 

3.2. Chế độ bảo hiểm ổm đau 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Nội dung 

3.3. Chế độ bảo hiểm thai sản 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Nội dung 

3.4. Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

3.4.1. Khái niệm 

3.4.2. Nội dung 

3.5. Chế độ bảo hiểm hưu trí 

3.5.1. Khái niệm 

3.5.2. Nội dung 

3.6. Chế độ tử tuất 

3.6.1. Khái niệm 

3. 6.2. Nội dung 

3.7. Bảo hiểm thất nghiệp 

3.7.1. Khái niệm 

3.7.2. Nội dung 

3.8. Chế độ bảo hiểm y tế 

3.8.1. Khái niệm 

3.8.2. Nội dung 

 

Chƣơng 4: Chế độ ƣu đãi xã hội 

4.1. Khái quát chung về ưu đãi xã hội 

4.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chế độ ưu đãi xã hội 

4.1.2. Phân loại các chế độ ưu đãi  

4.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của chế độ ưu đãi xã hội 

4.2. Các đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội và thủ tục xác nhận 

4.2.1. Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 

4.2.2. Bệnh binh 

4.2.3. Liệt sĩ và thân nhân liệt sỹ 
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4.2.4. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh 

hùng lao động 

4.2.5. Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 

4.2.6. Người hoạt động kháng chiến 

4.2.7. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù 

đày 

4.2.8. Người có công giúp đỡ cách mạng 

4.2.9. Người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 

do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam 

4.3. Các chế độ ưu đãi xã hội 

4.3.1, Chế độ ưu đãi trợ cấp 

4.3.2. Chế độ ưu đãi về giáo dục đào tạo 

4.3.3. Chế độ ưu đãi về việc làm và đảm bảo việc làm 

4.3.4. Chế độ chăm sóc sức khỏe 

4.3.5. Các chế độ ưu đãi khác 

 

Chƣơng 5: Chế độ cứu trợ xã hội 

5.1. Khái quát chung về chế độ cứu trợ xã hội 

5.1.1. Khái niệm của chế độ cứu trợ xã hội 

5.1.2. Ý nghĩa của chế độ cứu trợ xã hội 

5.1.3. Nguyên tắc cơ bản của chế độ cứu trợ xã hội 

5.2. Các chế độ cứu trợ xã hội 

5.2.1. Chế độ cứu trợ thường xuyên 

5.2.2. Chế độ cứu trợ đột xuất 

5.2.3. Chế độ cứu trợ đối với một số đối tượng khác 

10. Học liệu 

10.1. Giáo trình 

1. Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật an sinh xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá :  

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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16. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TƢ PHÁP QUỐC TẾ 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Thị Thu Trang; ThS Nguyễn Như Sơn 

2. Tên học phần: Tư pháp quốc tế 

3. Mã học phần: LH043 

4. Số tín chỉ: 02 

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     24 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    06 tiết 

- Tự học:                  60 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

 - Kiến thức: -Nắm được khái niệm, đặc trưng cơ bản của xung đột pháp luật, 

cách thức giải quyết xung đột pháp luật; Vận dụng được các nguyên tắc chọn luật áp 

dụng vào giải quyết một số tình huống pháp lí cụ thể; Trình bày được trình tự, thủ tục 

giải quyết các vụ việc dân sự quốc tế tại toà án quốc gia và trọng tài quốc tế. 

 - Kỹ năng: Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin; kĩ năng 

tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng so sánh, 

phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề của tư pháp quốc tế.  

 - Thái độ: Nâng cao kiến thức, trình độ tư pháp quốc tế cho đội ngũ cán 

bộ, đội ngũ những người thực hành nghề nghiệp trong quá trình hội nhập. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Tư pháp quốc tế là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến 

thức cơ bản về xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ dân 

sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, môn học còn mang đến cho 

sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp dân sự quốc tế. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1 

Chƣơng 1. Tổng quan về tƣ pháp quốc tế 

1.1. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế 

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của tư pháp quốc tế Việt Nam. 

1.3. Nguồn của tư pháp quốc tế. 
 

Chƣơng 2. Xung đột pháp luật  

2.1. Khái niệm xung đột pháp luật.  

2.2. Quy phạm xung đột. 

2.3. Áp dụng pháp luật nước ngoài. 

2.4. Hiệu lực của quy phạm xung đột. 

Chƣơng 3. Chủ thể của tƣ  pháp quốc tế 

3.1. Người nước ngoài.  

3.2. Pháp nhân nước ngoài. 

3.3. Tổ chức quốc tế. 

3.4. Quốc gia. 
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Tín chỉ 2. 

Chƣơng 4. Tố tụng dân sự quốc tế 

 4.1. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế. 

4.2. Địa vị pháp lý của chủ thể trong tố tụng dân sự quốc tế. 

4.3. Vấn đề tương trợ tư pháp và ủy thác tư pháp. 

4.4. Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án 

nước ngoài.  

Chƣơng 5. Trọng tài quốc tế 

5.1. Khía niệm trọng tài quốc tế. 

5.2. Các nguyên tắc cơ bản trong trọng tài quốc tế. 

5.3. Luật áp dụng trong trọng tài quốc tế. 

5.4. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.  

 

10. Học liệu: 

  10.1. Giáo trình: 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb. CAND, Hà 

Nội, 2017. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. 15 hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước. 

2. Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những 

phần kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương 

pháp thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức 

cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài 

liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết 

phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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17. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

HỌC THUYẾT TAM QUYỀN PHÂN LẬP 

 

1. Họ và tên giảng viên:  ThS Nguyễn Việt Nam; ThS Lê Văn Công         

2. Tên học phần: Học thuyết tam quyền phân lập  

3. Mã học phần: LH016 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Loại học phần: Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

       - Giảng lý thuyết:  26 tiết 

    - Thảo luận, bài tập: 4 tiết 

      - Tự học:   60 tiết 

7. Mục tiêu của học phần:: 

 - Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu Học thuyết này đã được các nhà tư 

tưởng tư sản thế kỷ XVII-XVIII mà điển hình là John Locke và Montesquieu kế 

thừa, phát triển và hoàn thiện nó, coi đó là cơ sở để bảo đảm quyền lực của nhân 

dân và chống chế độ độc tài chuyên chế. Montesquieu đã phát triển một cách toàn 

diện học thuyết phân quyền và sau này khi nhắc tới học thuyết ―tam quyền phân 

lập‖ là nhắc tới tên tuổi của ông. Nó đã được thể hiện và áp dụng trong việc tổ chức 

bộ máy Nhà nước của nhiều nước trên thế giới ở các mức độ khác nhau, được ghi 

nhận một cách trang trọng trong các bản Tuyên ngôn và Hiến pháp của một số 

nước. Thậm chí, có nước đã coi phân quyền là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức bộ 

máy Nhà nước của mình, là tiêu chuẩn và điều kiện của nền dân chủ. Đó chính là 

sự thừa nhận và khẳng định giá trị của học thuyết ―tam quyền phân lập‖ trong thực 

tế. 

- Về kỹ năng: Giúp sinh viên có kĩ năng đánh giá, phân tích các mặt ưu 

điểm và nhược điểm của toàn bộ các chế định trong ngành Luật Nhà nước(tam 

quyền phân lập). Trên cơ sở đó có thể góp ý với các nhà lập pháp tiếp tục hoàn 

thiện các chế định, các qui phạm pháp luật của luật hiến pháp. 

    - Về thái độ: Giúp người học có thái độ đúng đắn khi đánh giá, phân tích 

các chế định của luật hiến pháp, tiếp tục hoàn thiện ý thức sống và làm việc theo 

hiến pháp, pháp luật. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học thuyết này đã được các nhà tư tưởng tư sản thế kỷ XVII-XVIII mà 

điển hình là John Locke và Montesquieu kế thừa, phát triển và hoàn thiện nó, coi 

đó là cơ sở để bảo đảm quyền lực của nhân dân và chống chế độ độc tài chuyên 

chế. Montesquieu đã phát triển một cách toàn diện học thuyết phân quyền và sau 

này khi nhắc tới học thuyết ―tam quyền phân lập‖ là nhắc tới tên tuổi của ông. 

Nó đã được thể hiện và áp dụng trong việc tổ chức bộ máy Nhà nước của nhiều 

nước trên thế giới ở các mức độ khác nhau, được ghi nhận một cách trang trọng 

trong các bản Tuyên ngôn và Hiến pháp của một số nước. Thậm chí, có nước đã 

coi phân quyền là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức bộ máy Nhà nước của mình, 

là tiêu chuẩn và điều kiện của nền dân chủ. Đó chính là sự thừa nhận và khẳng 

định giá trị của học thuyết ―tam quyền phân lập‖ trong thực tế. 
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9. Nội dung chi tiết học phần: 

Tín chỉ 1: 

Chƣơng 1: Khái quát về Học thuyết “Tam quyền phân lập”  

và sự vận dụng trong tổ chức và hoạt động ở nhà nƣớc Tƣ sản 

1.1. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa phương pháp luận của học thuyết ―tam quyền 

phân lập‖  

1.1.1 Giới thiệu khái quát về nhà tư tưởng chính trị vĩ đại Montesquieu 

1.1.2. Hoàn cảnh ra đời của học thuyết ―tam quyền phân lập‖ 

1.1.3. Ý nghĩa phương pháp luận của học thuyết ―tam quyền phân lập‖  

1.2. Nội dung cơ bản của học thuyết ―tam quyền phân lập‖ về tổ chức và hoạt 

động của bộ máy Nhà nước nói chung 

1.2.1. Nội dung về tính phân quyền trong tổ chức hoạt động của Bộ máy 

nhà nước 

1.2.2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền Tư bản chủ nghĩa 

1.3. Sự vận dụng nội dung của học thuyết ―tam quyền phân lập‖ về xây dựng bộ 

máy Nhà nước pháp quyền tư sản trong lịch sử  

1.3.1. Sự vận dụng chung ở các mô hình Nhà nước Tư sản 

1.3.2. Sự vận dụng học thuyết ―tam quyền phân lập‖ ở nước Mỹ 

1.3.3.Sự vận dụng học thuyết ―tam quyền phân lập‖ ở liên bang Nga  

 

Tín chỉ 2: 

Chƣơng 3: Vận dụng học thuyết Tam quyền phân lập để xây dựng nhà 

nƣớc pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay 

3.1. Khái quát về nhà nước pháp quyền XHCN 

3.1.1. Tính tất yếu khách quan về sự ra đời của nhà nước XHCN 

3.1.2. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền – quy luật phát triển của nhà 

nước XHCN 

3.2. Các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

XHCN 

3.2.1. Khái niệm nguyên tắc tổ chức BMNN 

3.2.2. Nội dung của các nguyên tắc tổ chức BMNN Việt Nam hiện nay 

3.3. Vận dụng học thuyết ―tam quyền phân lập‖ trong tổ chức và hoạt động của 

nhà nước ta hiện nay 

3.3.1. Một số tư tưởng cốt lõi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây 

dựng nhà nước pháp quyền XHCN  

3.3.2. Nguyên tắc thống nhất quyền lực và phân công, phối hợp giữa các 

quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta 

3.3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay 

3.4. Những vấn đề tồn tại và giải pháp trong việc xây dựng nhà nước pháp 

quyền XHCN của dân, do dân và vì dân ở nước ta hiện nay 

3.4.1. Đánh giá một số tồn tại vướng mắc 

3.4.2. Các giải pháp khắc phục 

10.Học Liệu 

10.1. Giáo trình 
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1. PGS.TS. Đoàn Minh Duệ - GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Giáo trình lịch sử 

các học thuyết chính trị, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2010. 

2. TS. Nguyễn Cửu Việt (CB), Giáo trình lý luận chung nhà nước và pháp luật, 

Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 

3. PGS.TS Đinh Văn Mậu – PTS. Phạm Hồng Thái, Lịch sử các học thuyết 

chính trị - pháp lý, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. 

10.2. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Đăng Dung – Bùi Ngọc Sơn, Thể chế chính trị, Nxb Lý luận chính trị. 

2. Montesquieu, Tinh thần pháp luật, Nxb Giáo dục, 1996. 

3. Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới. 

4. Tập bài giảng chính trị học, Nxb Lý luận chính trị, 2007. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những 

phần kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương 

pháp thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức 

cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài 

liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết 

phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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 18. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS. Bùi Đặng Thu Thủy; ThS. Hà Diệu Thu Thảo 

2. Tên học phần: Khoa học điều tra hình sự   

3. Mã học phần: LH044 

4. Số tín chỉ: 02  

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     24 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    06 tiết 

- Tự học:                  60 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

- Về kiến thức 

 Nắm vững hệ thống khái niệm cơ bản của khoa học điều tra tội phạm; 

 Nắm vững các quan điểm chung về kĩ thuật hình sự và các phương tiện 

kĩ thuật hình sự có thể sử dụng để thu thập, nghiên cứu các thông tin về sự kiện 

phạm tội tồn tại dưới hình thức phản ánh vật chất; 

 Nắm vững các quan điểm chung về chiến thuật hình sự, trường hợp áp 

dụng, cách thức áp dụng các chiến thuật đó trong thực tiễn điều tra tội phạm;  

 Nắm được các vấn đề lí luận cơ bản về phương pháp điều tra hình sự. 

- Về kĩ năng 

 Sử dụng các phương tiện kĩ thuật hình sự để phát hiện, ghi nhận, bảo quản 

các dấu vết hình sự thường gặp trong thực tiễn điều tra tội phạm; 

 Áp dụng các thủ thuật, chiến thuật phù hợp khi tiến hành các hoạt động 

điều tra cụ thể; 

 Bước đầu biết vận dụng lí luận vào tổ chức hoạt động điều tra đối với 

các loại tội phạm cụ thể phù hợp với đặc điểm riêng của từng loại tội phạm.  

-  Về thái độ 

 Nhận thức rõ sự cần thiết phải lựa chọn, áp dụng các phương tiện kĩ 

thuật hình sự, biện pháp chiến thuật hình sự và phương pháp điều tra phù hợp 

trong hoạt động điều tra tội phạm nói chung và tiến hành hoạt động điều tra cụ 

thể nói riêng; 

 Nhận thức rõ trách nhiệm phải tự hoàn thiện mình về mọi mặt để có thể 

đáp ứng yêu cầu nghiêm khắc của thực tiễn điều tra tội phạm đối với cán bộ tư 

pháp tương lai. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Khoa học điều tra tội phạm là khoa học pháp lí ứng dụng. Học phần này 

cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về cách thức tổ chức, tiến hành hoạt động 

điều tra hình sự nói chung và các biện pháp điều tra hình sự nói riêng nhằm phục 

vụ công tác điều tra tội phạm một cách có hiệu quả.  

Tương ứng với bốn bộ phận cấu thành, khoa học điều tra tội phạm nghiên 

cứu, làm rõ bốn nội dung chính: Những quan điểm lí luận chung của khoa học điều 
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tra tội phạm, kĩ thuật hình sự, chiến thuật hình sự và phương pháp điều tra riêng đối 

với từng loại tội phạm cụ thể.  

Học phần được thiết kế dành riêng cho sinh viên yêu thích và có định hướng 

nghề nghiệp đối với chuyên ngành tư pháp hình sự, sau khi sinh viên đã hoàn 

thành các học phần tiên quyết. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1. 

Chƣơng 1: Đối tƣợng, nhiệm vụ và hệ thống                                                  

của khoa học điều tra tội phạm 

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, hệ thống, phương pháp và quá trình phát triển của khoa 

học điều tra tội phạm 

1.2. Mối quan hệ của khoa học điều tra tội phạm và các khoa học pháp lí liên 

quan 

 

Chƣơng 2: Dấu vết hình sự 

2.1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của dấu vết hình sự 

2.2. Những vấn đề chung của việc nghiên cứu dấu vết hình sự 

2.3. Phương pháp phát hiện, thu lượm, ghi nhận một số loại dấu vết hình sự 

 

Chƣơng 3: Bảo vệ và khám nghiệm hiện trƣờng 

3.1. Nhận thức chung về công tác điều tra tại hiện trường 

3.2. Bảo vệ hiện trường 

3.3. Khám nghiệm hiện trường  

3.4. Các văn bản của công tác điều tra tại hiện trường 

 

Chƣơng 4: Hỏi cung bị can 

4.1. Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc của hỏi cung bị can 

4.2. Chiến thuật hỏi cung bị can 

4.3. Chiến thuật hỏi cung bị can trong một số trường hợp cụ thể 

 

Tín chỉ 2. 

Chƣơng 5: Khám xét 

5.1. Khái niệm, mục đích và nguyên tắc của khám xét 

5.2. Chiến thuật khám xét 

5.3. Chiến thuật khám xét trong các trường hợp cụ thể 

 

Chƣơng 6: Thực nghiệm điều tra 

6.1. Khái niệm, mục đích và các loại thực nghiệm điều tra 

6.2. Những điều kiện chiến thuật và nguyên tắc của thực nghiệm điều tra 

6.3. Chiến thuật thực nghiệm điều tra 

 

Chƣơng 7: Trƣng cầu giám định 

7.1. Khái niệm trưng cầu giám định trong điều tra tội phạm 

7.2. Tiến hành trưng cầu giám định 



 60 

7.3. Đánh giá và sử dụng kết quả giám định 

 

10. Học liệu: 

  10.1. Giáo trình: 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình khoa học điều tra hình sự, 

Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2017. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), nhà xuất 

bản chính trị quốc gia- sự thật, Hà Nội 2017. 

2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, nhà xuất bản chính trị quốc gia- sự 

thật, Hà Nội 2016. 

3. Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015. 

4. Luật giám định tư pháp 2012. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những 

phần kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương 

pháp thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức 

cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài 

liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết 

phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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19. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT ĐẦU TƢ 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Lê Thị Lan Anh; ThS Nguyễn Thị Quy 

2. Tên học phần: Pháp luật đầu tư   

3. Mã học phần: LH028 

4. Số tín chỉ: 02  

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     26 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    6 tiết 

- Tự học:                  60 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

 - Kiến thức Có những hiểu biết toàn diện về hoạt động đầu tư và pháp luật về đầu tư 

trong nền kinh tế thị trường; Hiểu rõ cách thức thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư và triển 

khai dự án đầu tư; Hiểu rõ quy định về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư, đối 

tượng và phạm vi áp dụng các biện pháp đó; Hiểu biết đầy đủ về quy chế pháp lí các khu 

kinh tế đặc biệt; Hiểu biết các quy định cơ bản về đầu tư trực tiếp theo hợp đồng; Nắm được 

những nội dung cơ bản của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài; Nắm được nội dung của hoạt 

động đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. 

 - Kỹ năng: Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng 

hợp, hệ thống hoá các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng so sánh, phân tích, 

bình luận, đánh giá các vấn đề của luật đầu tư; Có kĩ năng bình luận, đánh giá các quy 

định pháp luật thực định nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng. 

 - Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu sinh viên có thái độ học tích cực, chăm chỉ và 

sáng tạo. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Luật đầu tư là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về các hoạt 

động đầu tư kinh doanh bao gồm hình thức đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, đảm bảo khuyến 

khích đầu tư, quy chế pháp lí về các khu kinh tế đặc biệt, quy chế pháp lí về đầu tư ra nước 

ngoài, quy chế pháp lí về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về Luật đầu tƣ 

1.1. Khái quát về đầu tư 

1.2. Khái quát luật đầu tư 

 

Chƣơng 2: Quy trình, thủ tục đầu tƣ và triển khai dự án đầu tƣ 

2.1. Khái niệm và phân loại dự án đầu tư 

2.2. Nội dung cơ bản của quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư 

 

Chƣơng 3: Pháp luật về đảm bảo và khuyến khích đầu tƣ 

3.1. Các biện pháp bảo đảm đầu tư 

3.2. Các biện pháp khuyến khích đầu tư 

 

Chƣơng 4: Pháp luật về đầu tƣ trực tiếp theo hợp đồng 



 62 

4.1. Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh 

4.2. Đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT 

 

Tín chỉ 2 

Chƣơng 5: Quy chế pháp lý về các khu kinh tế đặc biệt 

5.1. Sự hình thành, phát triển các khu kinh tế đặc biệt 

5.2. Khái niệm và đặc điểm của các khu kinh tế đặc biệt 

5.3. Những quy định cơ bản về hoạt động đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt 

 

Chƣơng 6: Pháp luật về đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngoài 
6.1. Khái quát về đầu tư ra nước ngoài 

6.2. Những nội dung cơ bản của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài 

 

10. Học liệu: 

  10.1. Giáo trình: 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đầu tư, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Luật đầu tư năm 2005. 

2. Luật doanh nghiệp năm 2005. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

20. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

1. Họ và tên giảng viên:  ThS Phạm Thị Hoài Thu; ThS Lê Thị Lan Anh 

2. Tên môn học: Luật Sở hữu trí tuệ                          

 3. Mã môn học:    LH014 

4. Số tín chỉ: 02 

5. Loại học phần:   Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

- Lý thuyết:      26 tiết 

- Thảo luận, bài tập:   4 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

7. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức: Môn học trang bị cho người học những kiến thức đại cương về 

cơ sở của bảo hộ trí tuệ, các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các cơ 

quan nhà nước và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí 

tuệ. 

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng phân tích, đánh giá những quan hệ 

về sở hữu trí tuệ của bản thân mình và các chủ thể khác, đồng thời hình thành ý 

thức chống lại hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

- Thái độ, chuyên cần: Giúp người học có thái độ đúng đắn và nghiêm túc 

đối với các vấn đề về sở hữu trí tuệ. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học. 

 Học phần được cấu tạo trên cơ sở 3 tín chỉ, bao gồm nhiều chế định quan 

trọng: quyền tác giả và các quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối 

với giống cây trồng. Môn học là hệ thống kiến thức về cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ 

các quan hệ sở hữu trí tuệ, chống lại hành vi vi phạm bản quyền và sở hữu công 

nghiệp. 

9. Nội dung chi tiết môn học 

 

Tín chỉ 1 

Khái lƣợc về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan 

Chƣơng 1. Khái lƣợc về quyền sở hữu trí tuệ 

1.1. Khái lược về sở hữu trí tuệ 

1.1.1. Đối tượng điều chỉnh 

1.1.2. Phương pháp điều chỉnh 

1.2. Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Đặc điểm 

1.2.3. Các đối tượng  

 

Chƣơng 2. Quyền tác giả và các quyền liên quan 

2.1. Quyền tác giả 

2.1.1. Đối tượng của quyền tác giả 
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2.1.2. Chủ thể của quyền tác giả 

2.1.3. Nội dung, giới hạn và thời hạn bảo hộ quyền tác giả 

2.2. Quyền liên quan 

2.2.1. Đối tượng và điều kiện bảo hộ quyền liên quan 

2.2.2. Nội dung và giới hạn quyền liên quan 

2.3. Thực trạng vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam 

2.3.1. Thực trạng 

2.3.2. Nguyên nhân  

Tín chỉ 2. 

 Quyền sở hữu công nghiệp và quyền quản lý nhà nƣơc về sở hữu trí tuệ 

Chƣơng 3. Quyền sở hữu công nghiệp và quyền quản lý nhà nƣớc  

về sở hữu trí tuệ 

3.1. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Đặc điểm 

3.2. Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. 

3.2.1. Sáng chế 

3.2.2. Kiểu dáng công nghiệp 

3.2.3. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

3.2.4. Nhãn hiệu 

3.2.5. Tên thương mại 

3.2.6. Chỉ dẫn địa lý 

3.2.7. Bí mật kinh doanh 

3.3. Thực trạng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

3.3.1. Thực trạng 

3.3.2. Nguyên nhân 

 

Tín chỉ 3.  

Quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

 

Chƣơng 4. Quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

4.1. Quyền đối với giống cây trồng. 

4.1.1. Đối tượng của quyền đối với giống cây trồng 

4.1.2. Điều kiện bảo hộ đối với giống cây trồng 

4.1.3. Xác lập quyền đối với giống cây trồng 

4.1.4.Chủ thể, nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng 

4.2. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

4.2.1. Khái niệm và đặc điểm 

4.2.2. Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

4.2.3. Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

10. Học liệu 

10.1. Giáo trình: 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Nxb. Công an 

nhân dân, Hà Nội, 2009.  

2. Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Giáo trình luật SHTT, Nxb. 
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Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 

2. Bộ luật hình sự Việt Nam 

3. Luật SHTT năm 2005. 

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2009. 

11. Các quy định đối với môn học môn học: 

  - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những 

phần kiến thức đã qui định. 

  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương 

pháp thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức 

cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn. 

  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài 

liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết 

phục. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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21. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Nguyễn Thị Thanh; ThS Đặng Thị Phương Linh 

2. Tên môn học: Thi hành án dân sự                          

3. Mã môn học: LH034 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Loại học phần: Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

                           - Lý thuyết:      26 tiết 

                           - Thảo luận, bài tập:    06 tiết 

                           - Tự học:           60 tiết 

7. Mục tiêu chung của môn học : 

- Kiến thức : Nắm được khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của LTHADS; đối tượng 

điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của LTHADS. Nắm được khái niệm, đặc điểm 

của quan hệ pháp luật THADS và kiến thức lí luận về xã hội hoá THADS.Nhận thức 

được khái niệm, ý nghĩa, các biện pháp cưỡng chế thi hành án và xử lí tài sản cưỡng 

chế THADS.Nắm được các kiến thức cơ bản về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong THADS; kháng nghị và xử lí vi phạm về THADS. 

- Kỹ năng: Thực hiện được công tác nghiên cứu khoa học pháp lí về LTHADS. 

Thực hiện được một số công việc của cán Bộ tư pháp trong hoạt động THADS. 

- Thái độ, chuyên cần: Nâng cao ý thức trách nhiệm về vai trò, sứ mạng của người 

cán bộ pháp lí trong giai đoạn mới; luôn nhạy bén với cái mới, chủ động thích ứng với 

thay đổi.Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực 

đổi mới tư duy và cách thức giải quyết những vấn đề pháp lí. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Môn học LTHADS là môn học cơ bản của chương trình đào tạo đại học Luật, 

cung cấp cho người học những kiến thức pháp lí cơ bản về trình tự, thủ tục thi hành 

các bản án, quyết định dân sự của toà án  và các bản án, quyết định khác theo quy định 

của pháp luật. Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề lí luận về 

LTHADS, nội dung các quy định của pháp luật THADS và thực tiễn thực hiện chúng 

tại các cơ quan thi hành án bao gồm: Khái niệm chung về LTHADS; xã hội hoá 

THADS, thời hiệu, thẩm quyền và các nguyên tắc cơ bản của LTHADS; nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, tổ chức THADS, chấp hành viên và thủ trưởng cơ quan thi 

hành án; quyền, nghĩa vụ của đương sự và các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác trong thi 

hành án; trình tự, thủ tục THADS; các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế THADS; miễn 

giảm, hỗ trợ tài chính trong THADS, phí và chi phí cưỡng chế THADS; khiếu nại, tố 

cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm trong THADS. 

9. Nội dung chi tiết môn học. 

Tín chỉ 1 

Những vấn đề lý luận cơ bản về thi hành án dân sự Việt Nam 

 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thi hành án dân sự Việt Nam                                                                  
1.1.  Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và nguồn của Luật thi 

hành án dân sự Việt Nam .                                                               

1.1.1. Khái niệm Luật thi hành án dân sự Việt Nam.                                      

1.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật thi hành án dân sự Việt Nam.  
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1.1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật thi hành án dân sự Việt Nam. 

1.1.4. Nguồn của Luật thi hành án dân sự Việt Nam.                                   

1.2. Quan hệ pháp luật thi hành án dân sự và xã hội hoá thi hành án dân sự.  

1.2.1. Quan hệ pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam.  

1.2.2. Xã hội hóa thi hành án dân sự 

1.3. Thời hiệu yêu cầu thi hành án và thẩm quyền thi hành án dân sự. 

1.3.1. Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự.                                                

1.3.2. Thẩm quyền thi hành án dân sự.  

1.4. Các nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án dân sự Việt Nam. 

1.4.1. Khái niệm. 

 ..... 1.4.2. Nội dung các nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án dân sự Việt Nam.  

 

Chƣơng 2: Cơ quan thi hành án và ngƣời tham gia thi hành án dân sự 

2.1. Cơ quan thi hành án dân sự    

2.1.1. Khái niệm và hệ thống cơ quan thi hành án dân sự. 

2.1.2. Nhiệm vụ và các quyền hạn của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự. 

2.2. Chấp hành viên và thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. 

2.2.1. Chấp hành viên. 

2.2.2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự     

2.3. Đương sự và người đại diện của đương sự trong thi hành án dân sự. 

2.3.1. Đương sự. 

2.3.2. Người đại diện của đương sự trong thi hành án dân sự. 

2.4. Cơ quan, tổ chức khác trong thi hành án dân sự.  

2.4.1. Toà án, trọng tài và hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. 

2.4.2. Uỷ ban nhân dân các cấp. 

2.4.3. Thừa phát lại.    

2.4.4. Tổ chức thẩm định giá. 

 

Tín chỉ 2 

Thủ tục thi hành án dân sự 

Chƣơng 3: Thủ tục thi hành án dân sự  

3.1. Cấp, chuyển giao và giải thích bản án, quyết định dân sự của tòa án        

3.1.1.Cấp và chuyển giao bản án, quyết định dân sự của tòa án. 

3.1.2.Giải thích bản án, quyết định dân sự của tòa án. 

3.2.Yêu cầu thi hành án và nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự. 

3.2.1.Yêu cầu thi hành án dân sự. 

3.2.2.Nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự. 

3.3. Ra quyết định thi hành án, chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án và ủy thác 

thi hành án dân sự. 

3.3.1. Ra quyết định thi hành án dân sự. 

3.3.2. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự. 

3.3.3. Ủy thác thi hành án dân sự.  

3.4. Thông báo và xác minh thi hành án dân sự. 

3.4.1. Thông báo thi hành án dân sự. 

3.4.2. Xác minh điều kiện thi hành án dân sự. 

3.5. Áp dụng các biện pháp thi hành án dân sự. 

3.5.1. Áp dụng biện pháp tự nguyện thi hành án dân sự. 

3.5.2. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự. 
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3.6. Hoãn, tạm đình chỉ và đình chỉ thi hành án dân sự và trả lại đơn yêu cầu thi hành 

án dân sự. 

3.6.1. Hoãn thi hành án dân sự. 

3.6.2. Tạm đình chỉ thi hành án dân sự. 

3.6.3. Đình chỉ thi hành án dân sự. 

3.6.4. Trả lại đơn yêu cầu thi hành án dân sự.   

 

10. Học liệu 

 10.1.Giáo trình 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam, Nxb. 

CAND, Hà Nội, 2010. 

2. Học viện tư pháp, Giáo trình kĩ năng thi hành án dân sự, Nxb Thống kê, Hà Nội, 

2005 

10.2.Tài liệu tham khảo 

1. Hiến pháp năm 1992. 

2. BLTTDS năm 2004. 

3. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 

5. LTHADS năm 2008. 

6. Luật thi hành án hình sự năm 2010. 

 

11. Các quy định đối với môn học môn học: 

  - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã qui định. 

  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá: 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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22. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 
 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Đặng Thị Phương Linh ; ThS Nguyễn Thị Thanh 

2. Tên học phần: Thi hành án Hình sự        

3. Mã học phần: LH 035 

4. Số tín chỉ: 02 

5. Loại học phần: Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:   26 tiết 

- Thảo luận, bài tập:  06 tiết 

- Tự học:    30 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

- Kiến thức: Sinh viên cần nắm vững khái niệm, nhiệm vụ, nguồn, các 

nguyên tắc cơ bản và các vấn đề lý luận cơ bản khác của Luật thi hành án Hình 

sự Việt Nam; hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, cơ chế đảm bảo thi hành án 

hình sự; nắm được quy trình thi hành hình phạt và các biện pháp tư pháp trong 

pháp luật thi hành án Hình sự Việt Nam. 

- Kỹ năng: Trên cơ sở nắm vững những kiến thức đó, sinh biết vận dụng 

để có thể giải quyết được những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong hoạt động 

thi hành án hình sự. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân biệt được pháp 

luật thi hành án hình sự với các ngành luật khác; tìm kiếm văn bản pháp luật liên 

quan đến quy trình thi hành hình phạt và các biện pháp tư pháp. 

- Thái độ, chuyên cần: Môn học nhằm bồi dưỡng cho sinh viên các thái 

độ: Học tập nghiêm túc, hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học chuyên 

ngành đối với ngành luật hình sự. Trên cơ sở nắm vững những kiến thức đó, 

sinh biết vận dụng để tiếp cận và có thể giải quyết được những vấn đề về lý luận  

và thực tiễn. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần được cấu tạo trên cơ sở 2 tín chỉ:  

Tín chỉ 1: Những vấn đề chung trong thi hành án hình sự. 

Tín chỉ 2,3: Thi hành hình phạt và các biện pháp tư pháp. 

9. Nội dung chi tiết học phần 
 

Tín chỉ 1 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung trong thi hành án hình sự 

1.1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguồn và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật thi 

hành án hình sự 

1.1.1. Khái niệm pháp luật thi hành án hình sự 

1.1.2. Nhiệm vụ của pháp luật thi hành án hình sự 

1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật thi hành án hình sự 

1.2. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có 

thẩm quyền trong thi hành án hình sự 

1.2.1. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự 



 70 

1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thi hành 

án hình sự 

1.2.3 Các quy phạm pháp luật được áp dụng khi định tội danh 

1.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự 

1.3.1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự 

1.3.2. Tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án hình sự 

 

Tín chỉ 2 

Chƣơng 2: Thi hành  hình phạt và các biện pháp tƣ pháp  

2.1. Thi hành hình phạt tù 

2.1.1. Bản chất, nội dung của hình phạt tù 

2.1.2. Thủ tục thi hành án và chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm 

nhân 

2.1.3. Chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân 

2.1.4. Những quy định đối với phạm nhân là người chưa thành niên 

2.2. Thi hành hình phạt tử hình 

2.2.1.Bản chất, nội dung của hình phạt tử hình 

2.2.2. Thi hành hình phạt tử hình 

 

10. Học liệu: 

 10.1. Giáo trình 

1. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Thi hành án hình sự, NXB Công an nhân dân, 2008 

 10.2. Tài liệu tham khảo 

1. Luật thi hành án hình sự 2011. 

11. Quy định đối  với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

  - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những 

phần kiến thức đã qui định. 

  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương 

pháp thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức 

cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn. 

  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài 

liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết 

phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá:  

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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23. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THỦ TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐẶC BIỆT 

 

1.Họ và tên giảng viên: ThS Bùi Thị Phương Quỳnh; ThS Lê Văn Đức 
2. Tên học phần: Thủ tục tố tụng dân sự đặc biệt 
3. Mã học phần: LH033 
4. Số tín chỉ:   02 
5. Loại học phần: - Tự chọn 
06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  
      - Giảng lý thuyết:  26 tiết 

    - Thảo luận, bài tập:  6 tiết 
    - Tự học:    60 tiết 

 
7. Mục tiêu của học phần: 

- Kiến thức: Giới thiệu để sinh viên nắm được các quy định cơ bản về thủ tục 
đặc biệt giải quyết vụ án dân sự (bao gồm thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm), 
thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài cũng như những kiên thức và 
quy định về tương trợ tư pháp trong hoạt động tố tụng dân sự của Việt Nam. 

- Kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng vận dụng những kiên thức về thủ tục đặc 
biệt giải quyết vụ án dân sự cũng như vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài trong quá 
trình áp dụng vào thực tiễn cũng như tư vấn pháp luật. 

- Thái độ, chuyên cần: Giúp người học có thái độ đúng đắn và nghiêm túc đối 
với các vấn đề về thủ tục tố tụng đặc biệt. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần có 3 tín chỉ, bao gồm những vấn đề thủ tục đặc biệt giải quyết vụ án 
dân sự (bao gồm thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm), thủ tục giải quyết vụ việc 
dân sự có yếu tố nước ngoài cũng như những kiên thức và quy định về tương trợ tư 
pháp trong hoạt động tố tụng dân sự của Việt Nam. 
9. Nội dung chi tiết học phần: 

 
Chƣơng 1: Thủ tục giám đốc thẩm dân sự 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của giám đốc thẩm dân sự 
1.1.1. Khái niệm giám đốc thẩm dân sự 
1.1.2. Ý nghĩa của giám đốc thẩm dân sự 

1.2. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 
1.1.1.Khái niệm kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 
1.1.2.Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 
1.1.3.Đối tượng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 
1.1.4.Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 
1.1.5.Thời hạn kháng nghị, thay đổi, bổ sung và rút kháng nghị 
1.1.6.Hình thức kháng nghị và gửi quyết định kháng nghị 
1.1.7.Hoãn và tạm đình chỉ thi hành án 
1.3. Xét xử giám đốc thẩm 

1.3.1. Thẩm quyền giám đốc thẩm 
1.3.2. Hội đồng giám đốc thẩm 
1.3.3. Chuẩn bị mở phiên tòa giám đốc thẩm 
1.3.4. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm 
1.3.5. Phạm vi giám đốc thẩm 
1.3.6. Thủ tục tiến hành phiên tòa giám đốc thẩm 
1.3.7. Quyền hạn của hội đồng giám đốc thẩm 
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1.3.8. Quyết định giám đốc thẩm 
 

Chƣơng 2: Thủ tục tái thẩm dân sự 
 

2.1.Khái niệm và ý nghĩa của tái thẩm dân sự 
2.1.1. Khái niệm tái thẩm dân sự 
2.1.2. Ý nghĩa tái thẩm dân sự 

2.2. Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm dân sự 
2.2.1. Khái niệm kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 
2.2.2. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 
2.2.3. Đối tượng kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 
2.2.4. Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 
2.2.5. Thời hạn kháng nghị, thay đổi, bổ sung và rút kháng nghị 
2.2.6. Hình thức kháng nghị và gửi quyết định kháng nghị 
2.2.7. Hoãn và đình chỉ thi hành án 

2.3. Xét xử tái thẩm dân sự 
2.3.1. Thẩm quyền tái thẩm 
2.3.2. Hội đồng tái thẩm 
2.3.3. Chuẩn bị phiên tòa tái thẩm 
2.3.4. Những người tham gia phiên tòa tái thẩm 
2.3.5. Phạm vi tái thẩm 

2.3.6. Thủ tục tiến hành phiên tòa tái thẩm 
2.3.7. Quyền hạn của hội đồng tái thẩm 
2.3.8. Quyết định tái thẩm 
10. Học liệu:  

10.1 Giáo trình 
1. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nxb Công an nhân 
dân, Hà Nội – 2009 
2. Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Tập bài giảng Luật tố tụng dân sự năm học 
2008 - 2009 

10.2 Tài liệu tham khảo 
1. Hiến pháp 1992 
2. Bộ Luật dân sự năm 2005 
11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 
  - Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 
kiến thức đã qui định. 
  - Trong thảo luận, giảng viên cụ thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 
thích hợp với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 
môn học và liên hệ với thực tiễn. 
  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 
Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 
  - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục. 
12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 
+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 
+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 
+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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24. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LUẬT SƢ, CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, ThS. Hà Diệu Thu Thảo 

2. Tên học phần: Luật Sư, Công chứng và Chứng thực   

3. Mã học phần: LH045 

4. Số tín chỉ: 02  

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

- Giảng lí thuyết   24 tiết 

- Thảo luận, bài tập           06 tiết 

- Tự học   60 tiết  

7. Mục tiêu của học phần: 

 - Kiến thức:  Người học sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về lí luận, thực tiễn và 

pháp luật về công chứng, chứng thực và luật sư. Đồng thời người học sẽ hiểu được vai trò 

của các cơ quan nhànước trong việc thực hiện hoạt động quản lí hành chính trong các lĩnh 

vực đó;  Người học được trang bị những kiến thức cần thiết để vận dụng pháp luật về công 

chứng, chứng thực và luật sư vào thực tiễn. 

 - Kỹ năng: Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những văn 

bản pháp luật về luật sư, công chứng và chứng thực; Có khả năng vận dụng pháp luật 

luật sư, công chứng và chứng thực  vào thực tiễn; Biết cách bảo vệ các quyền và lợi 

ích hợp pháp trong giao dịch dân sự; Có khả năng đưa ra ý kiến, nhận xét của cá nhân 

về các hoạt động luật sư, công chứng và chứng thực  đang diễn ra trong thực tế và 

những ý kiến đề xuất để khắc phục những hạn chế, yếu kém đang tồn tại. 

- Thái độ, chuyên cần: Có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt là tôn trọng các 

quy định của pháp luật về luật sư, công chứng và chứng thực; Có quan điểm đúng về 

tổ chức, hoạt động luật sư, công chứng và chứng thực ở Việt Nam hiện nay; Nghiêm 

túc, khách quan trong nghiên cứu khoa học và đánh giá các vấn đề lí luận, thực tiễn về 

luật sư, công chứng và chứng thực; Có ý thức vận dụng các kiến thức và pháp luật đã 

học vào cuộc sống và công tác. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Luật sư, công chứng, chứng thực là chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ 

chức,hoạt động luật sư, công chứng và chứng thực . Những kiến thức này cần thiết cho việc 

xây dựng,tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong tổ chức và hoạt động luật sư, công 

chứng và chứng thực, thông qua đó đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của cá nhân, tổ chức 

trong việc thực hiện cácquyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, luật sư 

và các vấn đề có liên quan  

9. Nội dung chi tiết học phần: 

Tín chỉ 1. 

Chƣơng 1. Một số vấn đề lí luận về công chứng, chứng thực 

1.1. Quá trình hình thành, phát triển công chứng, chứng thực  

1.2.  Khái niệm và đặc điểm của công chứng 

1.3. Khái niệm và đặc điểm của chứng thực 

Chƣơng 2. Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng                         và 

quản lí nhà nƣớc về công chứng ở Việt Nam 

2.1. Công chứng viên 
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2.2. Tổ chức hành nghề công chứng 

2.3. Khái niệm quản lí nhà nước về công chứng 

Chƣơng 3. Thủ tục thực hiện công chứng 

3.1. Thủ tục chung về công chứng hợp đồng, giao dịch. 

3.2. Thủ tục công chứng các hợp đồng, giao dịch cụ thể.  

 

Tín chỉ 2. 

Chƣơng 4. Quản lí nhà nƣớc về chứng thực và thủ tục thực hiện chứng 

thực 

4.1. Quản lí nhà nước về chứng thực  

4.2. Thủ tục thực hiện chứng thực 

Chƣơng 5.  Một số vấn đề chung về luật sƣ ở Việt Nam hiện nay  

5.1. Khái niệm luật sư 

5.2. Điều kiện, tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của luật sư 

5.3. Hành nghề luật sư 

5.4. Quản lí nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư 

10. Học liệu: 

  10.1. Giáo trình: 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật Công chứng, chứng thực và luật sư, 

Nxb. CAND, Hà Nội, 2017. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Luật công chứng 2016. 

2. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

3. Luật luật sư 2006. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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25. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS. Hà Diệu Thu Thảo, Ths. Bùi Đặng Thu Thủy 

2. Tên học phần: Tâm lý học tội phạm   

3. Mã học phần: LH046 

4. Số tín chỉ: 02  

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

- Giảng lí thuyết   24 tiết 

- Thảo luận, bài tập            06 tiết 

- Tự học   60 tiết  

7. Mục tiêu của học phần: 

 - Kiến thức: Tâm lý học là một ngành khoa học xã hội mang tính ứng dụng cao, tâm 

lý học có nhiều phân ngành khác nhau. Trong đó có tâm lý học tội phạm, việc nghiên cứu 

và tìm hiểu tâm lý của người phạm tội sẽ giúp cho các cơ quan điều tra có căn cứ hợp lý để 

lý giải những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm pháp của một cá nhân. Mặt khác, tội 

phạm thuộc nhiều tầng lớp, ngành nghề và lứa tuổi,... do đó khả năng, mức độ phạm tội sẽ 

khác nhau. Tâm lý học tội phạm không chỉ nghiên cứu nguyên nhân, lý giải phạm tội từ góc 

độ tâm lý mà còn phát hiện, dự đoán khả năng dẫn đến nguy cơ phạm tội của mỗi cá 

nhân.Tóm lại, người học sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về lí luận, thực tiễn và pháp 

luật về tâm lý học tội phạm. 

- Kỹ năng: Nhận diện kiểu và mô tả nhân cách người phạm tội; xác định những yếu 

tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách người phạm tội cụ thể; Phân tích các hành vi 

phạm  tội trên thực tế; Vận dụng linh hoạt các biện pháp phòng ngừa tâm lý tội phạm trên 

thực tế.  

- Thái độ: Có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt là tôn trọng cac quy định của 

pháp luật về tâm lý học tội phạm; Nghiêm túc, khách quan trong nghiên cứu khoa học.  

 

 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn tâm lý học tội phạm trạng bị cho người học những kiến thức về tâm lý và hành vi 

của người phạm tội, nhóm phạm tội, nhân cách người phạm tội. Trên cơ sở đó, người học 

có thể phân tích, lý giải hành vi người phạm tội, xác định biện pháp ứng phó với tội phạm 

và giải quyết những vấn đề liên quan tới tội phạm trong việc hành nghề sau này.  

 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Tín chỉ 1 

Chƣơng 1. Đối tƣợng, nhiệm vụ và phƣơng pháp nghiên cứu của tâm lý học tội 

phạm  

1.1. Sơ lược lịch sử phát triển của tâm lí học tội phạm 

1.2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiê cứu của tâm lí học tội phạm 

1.3. Phương pháp nghiên cứu của tâm lí học tội phạm 

1.4. Ý nghĩa của tâm lí học tội phạm 

Chƣơng 2. Nhâncáchngƣờiphạmtội 

2.1. Khái niệm nhân cách ngườ iphạm tội 
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2.2. Cấu trúc nhân cách người phạm tội 

2.3.Các kiểu nhân cách người phạm tội 

2.4. Quá trình phát triển nhân cách ngườ phạm tội 

Chƣơng 3. Phân tích hành vi phạm tội 

3.1. Một số khái niệm cơ bản 

3.2. Cấu trúc tâm lí của hành vi phạm tội 

3.3. Hậu quả tâm lí của hành vi phạm tội 

5.4. Phòng ngừa tâm lí tội phạm ở Việt Nam 

 

Tín chỉ 2. 

Chƣơng 4.Đặc điểm tâm lí và hành vi của nhóm phạm tội 
4.1.Khái niệm nhóm phạm tội 

4.2. Đặc điểm chung của nhóm phạm tội 

4.3. Các loại nhóm tội phạm 

4.3. Đặc điểm tâm lí của thủ lĩnh nhóm phạm tội 

4.4. Đặc điểm tâm lí và hành vi của một số loại nhóm phạm tội 

Chƣơng 5.Tâm lí phòng ngừa tội phạm 

5.1. Khái niệm phòng ngừa tâm lí tội phạm 

5.2. Đặctrưng của phòng ngừa tâm lí tội phạm 

5.3. Các lí thuyết về phòn gngừa tâm lí tội phạm 

5.4. Phòng ngừa tâm lí tội phạm ở Việt Nam 

 

10. Học liệu: 

10.1. Đặng Thanh Nga (chủ biên), Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Nxb. CAND, HàNội, 2010. 

10.2 Đặng Thanh Nga _ Trương Quang Vinh, Giáo trình tâm lý học Tư pháp, 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2010.  

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần 

kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp 

thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức cơ bản của 

môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. 

Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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26. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 

 

1. Họ và tên giảng viên: ThS Lê Thị Thảo Linh 

2. Tên học phần:Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính  

3. Mã học phần: QN017 

4. Số tín chỉ: 02 

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

06. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     24 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    06 tiết 

- Tự học:                  60 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

 - Kiến thức: Cung cấp cho người học những hiểu biết toàn diện về hoạt động 

thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính. Hiểu rõ cách thức thực hiện quy trình, 

thủ tục thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính; Hiểu rõ quy định về pháp luật 

thanh tra, hệ thống thanh tra và khiếu nại hành chính ; Hiểu biết đầy đủ về hoạt động 

thanh tra và đánh giá kết quả thanh tra; thủ tục và thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

hành chính. 

 - Kỹ năng: Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng 

tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng thực hiện 

nghiệp vụ thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính. 

 - Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu sinh viên có thái độ học tích cực, chăm 

chỉ và sáng tạo. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính là môn học chuyên ngành, cung 

cấp những kiến thức cơ bản về các hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại bao 

gồm hình trình tự , thủ tục, thẩm quyền thực hiện thanh tra và gairi quyết khiếu nại, 

quy định pháp luật về hoạt động, nội dung thanh tra, nguyên tắc giải quyết khiếu nại 

hành chính. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

Tín chỉ 1. 

Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản về thanh tra 

1.1. Quan niệm chung về kiểm soát quyền lực nhà nước 

1.2. Kiểm soát hoạt động hành chính – một bộ phận hợp thành của quản lý nhà 

nước 

1.3. Khái quát về thanh tra 

 

Chƣơng 2: Hệ thống thanh tra 

2.1. Hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước 

2.2. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

2.3. Thanh tra viên 

 

Chƣơng 3: Hoạt động thanh tra và đánh giá hoạt động thanh tra 
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3.1. Hoạt động thanh tra 

3.2. Đánh giá kết quả hoạt động thanh tra 

 

Tín chỉ 2  

Chƣơng 4: Những vấn đề cơ bản về khiếu nại và khiếu nại hành chính 

4.1. Những vấn đề cơ bản về khiếu nại 

4.2. Những vấn đề cơ bản về khiếu nại hành chính 

 

Chƣơng 5: Thủ tục khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại  

hành chính 

5.1. Thủ tục khiếu nại hành chính 

5.2. Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính 

 

10. Học liệu: 

  10.1. Giáo trình: 

1. Trường Học viện Hành chính, Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại 

hành chính, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007. 

10.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004; 

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005; 

4. Luật thanh tra năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành; 

5. Luật Thanh tra năm 2010. 

 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

- Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những 

phần kiến thức đã quy định. 

 - Trong thảo luận, giảng viên có thể sáng tạo nhiều hình thức, phương 

pháp thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải hướng vào kiến thức 

cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn. 

 - Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài 

liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học. 

 - Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn và thuyết 

phục. 

12. Phƣơng thức kiểm tra, đánh giá : 

- Các phương thức kiểm tra đánh giá: 

+ Điểm chuyên cần, thái độ :   10% 

+ Điểm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  20% 

+ Điểm thi cuối kỳ (thi viết):   70% 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ) 
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27. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP 

 

1. Họ và tên giảng viên: Bộ môn Luật  

2. Tên học phần: Thực tế nghề nghiệp   

3. Mã học phần: LH039 

4. Số tín chỉ: 04 

5. Loại học phần:  Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     0 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    0 tiết 

- Thực hành, thực tế:   120  tiết  

- Tự học:                  240 tiết 

7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Thực tế nghề nghiệp là một phần quan trọng trong chương trình đào 

tạo của Khoa Luật – Quản lý Nhà nước. Chương trình thực tế này là một giai đoạn 

chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu của đợt 

thực tế này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết 

những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài. 

- Giúp người học phát triển các kỹ năng, phương pháp xem, quan sát, khảo sát 

tổ chức hoạt động các công sở, cơ quan hành chính khu vực công và khu vực dân sự. 

Kỹ năng: Biết thao tác, làm thử các nghiệp vụ chuyên môn trong tổ chức, vận 

hành, quản lý các công việc tại cơ sở thực tập. 

- Vận dụng kiến thức đã được học trong chương trình đối với các hoạt động trên 

thực tiễn. 

Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, chuyên cần, cầu thị công việc khi được giao 

nhiệm vụ. 

- Chấp hành tốt nội qui, quy chế làm việc tại đơn vị thực tế. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
Học phần thực tế nghề nghiệp gồm hai phần: Phần làm việc với giảng viên trên 

lớp và phần thực hiện nội dung công tác thực tế tại cơ sở.  

Nội dung trên lớp bao gồm: Giảng viên thông qua những nội quy, quy định, kế 

hoạch thực tế, các cơ sở thực tế và giải đáp những thắc mắc của sinh viên.  

Phần thực hiện nội dung công tác thực tế tại cơ sở: sinh viên vận dụng kiến thức 

đã được học vào việc tìm hiểu cơ cấu, tổ chức và hoạt động của cơ sở thực tế. Tổng 

hợp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để hoàn thành một công việc được giao 

mang tính định hướng nghề nghiệp. Sinh viên trực tiếp thực hiện một số thao tác nghề 

nghiệp dưới sự hướng dẫn của cán bộ tại cơ sở thực tế, lập báo cáo thực tế nghề 

nghiệp. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần 1: Định hƣớng cho sinh viên trƣớc khi đi thực tế 

Ở giai đoạn định hướng thực tế, sinh viên được cung cấp những thông tin sau: 

1.1.Tổ chức đoàn thực tế bao gồm danh sách đoàn, địa điểm và thời gian thực tế, kế 

hoạch, mục tiêu, nội dung và các hoạt động thực tế 

1.2. Quy chế, quy định thực tế 

1.3. Quy định về viết nhật ký và báo cáo thực tế 

1.4. Đánh giá thực tế 
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Phần 2: Thực tế tại cơ sở:  

2.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của cơ sở thực tế 

2.2. Tìm hiểu quy trình tổ chức, triển khai công việc của một/ một nhóm công việc cụ 

thể mà sinh viên quan tâm tìm hiểu tại cơ sở thực tế 

2.3. Tìm hiểu các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ liên quan đến nhóm công việc mà 

sinh viên đăng ký lựa chọn. 

2.4. Quan sát, tham gia trực tiếp (thực hiện một vài thao tác/ toàn bộ các thao tác) công 

việc/ nhóm công việc mà sinh viên tìm hiểu tại cơ sở thực tế, dưới sự hướng dẫn của 

cán bộ cơ sở thực tế. 

2.5. Đưa ra được các nhận xét, đánh giá đối với cơ cấu tổ chức; một/ một số hoạt động 

cụ thể tại cơ sở thực tế mà sinh viên thực tế. 

2.6. Tổng hợp viết báo cáo thu hoạch thực tế. 

Phần 3: Tổng kết, đánh giá kết quả thực tế 

3.1. Học viên tổng hợp những kiến thức về lý luận và thực tiễn thu thập được viết báo 

cáo thực tế theo hướng dẫn. 

3.2. Báo cáo kết quả thực tế phải phản ánh được đầy đủ những vấn đề về lý luận và 

thực tiễn (tại nơi thực tế) về vấn đề mà sinh viên tìm hiểu. 

3.3. Giảng viên kiểm tra và học viên lượng giá lại toàn bộ quá trình thực tế.  

3.4. Giảng viên tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm cho đợt thực tế tiếp theo. 

10. Học liệu:  

- Các tài liệu theo nhu cầu của người học tại Thư viện Trường Đại học Văn 

Hóa, Thể Thao và du lịch Thanh Hóa ,các thư viện tỉnh, thành phố địa phương, đơn vị 

nới  người học lựa chọn chủ đề nghiên cứu và tư liệu trong quá trình khảo sát, nghiên 

cứu thực tế của người học. 

- Luật, các văn bant dưới luật, Báo cáo, kế hoạch... có liên quan đến đề tài thực 

tế nghề nghiệp. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu đối với sinh viên: 

11.1. Quy định đối với học phần:  

Thời 

gian/Hình 

thức tổ chức 

dạy học 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính 
Yêu cầu SV            

chuẩn bị 
Ghi chú 

Tuần 1 

 

Lý thuyết 

 

 12 

tiết/trên 

lớp  

Phần 1: Định hƣớng cho sinh viên 

trƣớc khi đi thực tế 

Ở giai đoạn định hướng thực tế, sinh 

viên được cung cấp những thông tin 

sau: 

1.1.Tổ chức đoàn thực tế bao gồm 

danh sách đoàn, địa điểm và thời gian 

thực tế, kế hoạch, mục tiêu, nội dung 

và các hoạt động thực tế 

1.2. Quy chế, quy định thực tế 

1.3. Quy định về viết nhật ký và báo 

cáo thực tế 

1.4. Đánh giá thực tế 

 

- Nghiên 

cứu kỹ kế 

hoạch thực tế, 

các biểu mẫu 

cần dùng trong 

quá trình thực 

tế 

- Hoàn 

thành các thủ 

tục được yêu 

cầu trước quá 

trình thực tế 

 

Thảoluận    0    
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Tự học 

24 tiết/ở 

nhà 

hoặc thư 

viện 

   

Tuần 2 +3 +4 +5 

Lý thuyết  0 
  

  

Thực hành   76 

Phần 2: Thực tế tại cơ sở:  

2.1 Tìm hiểu cơ cấu tổ chức 

của cơ sở thực tế 

2.2 Tìm hiểu quy trình tổ 

chức, triển khai công việc của một/ 

một nhóm công việc cụ thể mà sinh 

viên quan tâm tìm hiểu tại cơ sở thực 

tế 

2.3 Tìm hiểu các văn bản 

pháp luật, văn bản nội bộ liên quan 

đến nhóm công việc mà  

2.4 Tham gia trực tiếp (thực 

hiện một vài thao tác/ toàn bộ các 

thao tác) công việc/ nhóm công việc 

mà sinh viên tìm hiểu tại cơ sở thực 

tế, dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ 

sở thực tế. 

2.5 Đưa ra được các nhận 

xét, đánh giá đối với cơ cấu tổ chức; 

một/ một số hoạt động cụ thể tại cơ sở 

thực tế mà sinh viên thực tế. 

2.6 Tổng hợp viết báo cáo 

thu hoạch thực tế. 

 

 

- Đọc các văn 

bản, tài liệu, 

các báo cáo 

của Đảng ủy, 

ủy ban nhân 

dân và các 

đoàn thể. 

- Ghi chép lại 

những thông 

tin cần thiết 

- Đi thực địa 

trao đổi với cán 

bộ lãnh đạo xã 

- Trò chuyện 

với cán bộ các 

đoàn thể và 

người dân 

- Đi thăm một 

số hộ gia đình, 

trao đổi với hội 

viên các đoàn 

thể và những 

người dân noi 

thực tế 

- Lắng nghe, 

ghi chép những 

thông tin thu 

thập được  

 

 

Tự học 

    152 

tiết/ở 

nhà 

hoặc thư 

viện  

 

  

Tuần 6 

Lý thuyết   0    

Thực hành   20 

Phần 3: Tổng kết, đánh giá 

kết quả thực tế 

3.1. Học viên tổng hợp những kiến 

thức về lý luận và thực tiễn thu thập 

được viết báo cáo thực tế theo hướng 

- Sinh viên 

tổng kết, chọn 

lọc các tài liệu, 

thông tin thu 

thập được 
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dẫn. 

3.2. Báo cáo kết quả thực tế phải phản 

ánh được đầy đủ những vấn đề về lý 

luận và thực tiễn (tại nơi thực tế) về 

vấn đề mà sinh viên tìm hiểu. 

3.3. Giảng viên kiểm tra và học viên 

lượng giá lại toàn bộ quá trình thực 

tế.  

3.4. Giảng viên tổng kết và rút ra bài 

học kinh nghiệm cho đợt thực tế tiếp 

theo. 

trong quá trình 

thực tế 

- Viết báo cáo 

thực tế nghề 

nghiệp 

Tự học 

 40 

tiết/ở 

nhà 

hoặc thư 

viện  

 

  

 

11.2. Yêu cầu đối với sinh viên 
- Nghiên cứu tài liệu đã được học tại trường để chuẩn bị kiến thức 

- Xây dựng đề cương thực hành 

- Tìm hiểu trước về địa bàn trước khi đi thực hành 

- Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn ở trên lớp 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ thời gian và các hoạt động thực hành tại cơ sở thực 

hành; chấp hành tốt các quy định, quy chế thực hành; các nội quy và điều lệ của cơ sở 

thực hành. 

- Thu thập các thông tin về cơ sở thực tế, ghi chép lại những thông tin thu thập được và 

những trải nghiệm, những cảm xúc của bản thân sau mỗi ngày thực tế. 

- Tham gia các hoạt động tại cơ sở thực tế  

- Học viên tổng hợp những kiến thức về lý luận và thực tiễn thu thập được viết báo cáo 

thực tế theo hướng dẫn. 

- Báo cáo kết quả thực tế phải phản ánh được đầy đủ những vấn đề về lý luận và thực 

tiễn (tại nơi thực tế) về vấn đề mà sinh viên tìm hiểu. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá   

- Kết quả đánh giá thực tế nghề nghiệp của sinh viên được tính bằng điểm trung bình 

của các kết quả đánh giá sau: 

+ Điểm đánh giá kết quả thực tập về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật do đơn vị 

tiếp nhận sinh viên thực tập đánh giá : đánh giá theo thang điểm 10 (có mẫu đính 

kèm), điểm tính hệ số 1.     

+ Điểm bài báo cáo thực tế nghề nghiệp do khoa chuyên môn đánh giá theo thang 

điểm 10, điểm tính hệ số 2. 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ do phòng QLĐT thực hiện 

theo quy chế) 
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28. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

THỰC TẬP CUỐI KHÓA 

 

1. Họ và tên giảng viên: Bộ môn Luật  

2. Tên học phần: Thực tập cuối khóa    

3. Mã học phần: LH040 

4. Số tín chỉ: 08 
5. Loại học phần:  Bắt buộc 

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

   - Giảng lý thuyết:     0 tiết 

- Thảo luận, bài tập:    0 tiết 

- Giờ thực hành, thảo luận: 240 tiết 

- Tự học:                          480  tiết 

 

7. Mục tiêu của học phần: 

 Kiến thức: Giúp người học hoàn thiện các kỹ năng, phương pháp xem, quan 

sát, khảo sát tổ chức hoạt động các công sở, cơ quan hành chính khu vực công và khu 

vực dân sự. 

- Giúp người học nắm được phương pháp nghiên cứu, ghi chép, phỏng vấn, thu 

thập tư liệu tổng làm tư liệu phục vụ nhận định, đánh giá, đổi mới của sinh viên giai 

đoạn kết thúc thực tập và làm báo cáo thực tập. 

 Kỹ năng: Biết thao tác, làm thử các nghiệp vụ chuyên môn trong tổ chức, vận 

hành, quản lý các công việc tại cơ sở thực tập. 

- Vận dụng kiến thức đã được học trong chương trình đối với các hoạt động trên 

thực tiễn. 

Thái độ: Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ để hoàn thành công việc được giao. 

- Chấp hành tốt nội qui làm việc được qui định tại nơi tham gia thực tập. 

- Mạnh dạn áp dụng các kiến thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
Học phần thực tập tốt nghiệp gồm hai phần: Phần làm việc trên lớp và tại cơ sở 

thực tập.  

Nội dung trên lớp bao gồm: Giảng viên thông qua những nội quy, quy định, kế 

hoạch thực tập, các cơ sở thực tập và giải đáp những thắc mắc của học viên.  

Phần làm việc tại các cơ sở thực tập: sinh viên vận dụng kiến thức đã được học 

vào việc tìm hiểu cơ cấu, tổ chức và hoạt động của cơ sở thực tập. Tổng hợp các kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành để hoàn thành một công việc được giao mang tính định 

hướng nghề nghiệp. Sinh viên trực tiếp thực hiện một số thao tác nghề nghiệp dưới sự 

hướng dẫn của cán bộ tại cơ sở thực tập, lập báo cáo thực tập tốt nghiệp và bảo vệ 

trước Hội Đồng. 

9. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần 1: Định hƣớng cho sinh viên trƣớc khi đi thực tập 

Ở giai đoạn định hướng thực tập, sinh viên được cung cấp những thông tin sau: 

1.1.Tổ chức đoàn thực tập bao gồm danh sách đoàn, địa điểm và thời gian thực tập, kế 

hoạch, mục tiêu, nội dung và các hoạt động thực tập 

1.2. Quy chế, quy định thực tập 

1.3. Quy định về viết nhật ký và báo cáo thực tập 

1.4. Đánh giá thực tập 

Phần 2: Thực tập tại cơ sở:  
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2.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của cơ sở thực tập 

2.2. Tìm hiểu quy trình tổ chức, triển khai công việc của một/ một nhóm công việc cụ 

thể mà sinh viên quan tâm tìm hiểu tại cơ sở thực tập 

2.3. Tìm hiểu các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ liên quan đến nhóm công việc mà  

Tham gia trực tiếp (thực hiện một vài thao tác/ toàn bộ các thao tác) công việc/ nhóm 

công việc mà sinh viên tìm hiểu tại cơ sở thực tập, dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở 

thực tập. 

2.4. Đưa ra được các nhận xét, đánh giá đối với cơ cấu tổ chức; một/ một số hoạt động 

cụ thể tại cơ sở thực tập mà sinh viên thực tập. Nêu được thực trạng, nhận xét được ưu, 

nhược điểm trong các hoạt động nghiệp vụ mà sinh viên tham gia. 

Tổng hợp viết báo cáo thu hoạch thực tập. 

2.5. Đưa ra được các nhận xét, đánh giá đối với cơ cấu tổ chức; một/ một số hoạt động 

cụ thể tại cơ sở thực tập mà sinh viên thực tập. Nêu được thực trạng, nhận xét được ưu, 

nhược điểm trong các hoạt động nghiệp vụ mà sinh viên tham gia. 

2.6. Tổng hợp viết báo cáo thu hoạch thực tập. 

Phần 3: Tổng kết, đánh giá kết quả thực tập 

3.1. Học viên phân tích và xử lý dữ liệu thu thập được và viết báo cáo thực tập theo 

hướng dẫn. 

 3.2. Báo cáo kết quả thực tập phải phản ánh được đầy đủ những vấn đề về lý luận và 

thực tiễn (tại nơi thực tập) về vấn đề mà sinh viên tìm hiểu. 

3.3. Giảng viên kiểm tra và học viên lượng giá lại toàn bộ quá trình thực tập.  

3.4. Giảng viên tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm cho đợt thực tập tiếp theo. 

10. Học liệu:  

- Các tài liệu theo nhu cầu của người học tại Thư viện Trường Đại học Văn 

Hóa, Thể Thao và du lịch Thanh Hóa ,các thư viện tỉnh, thành phố địa phương, đơn vị 

nơi người học lựa chọn vấn đề nghiên cứu và tư liệu trong quá trình khảo sát, nghiên 

cứu thực tế của người học. 

 - Văn bản Luật và đươi luật gồm các Thông tư, Nghị định, Báo cáo, Kế hoạch 

liên quan đến đề tài thực tập cuối khóa sinh viên lựa chọn. 

11. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

11.1. Quy định đối với học phần  

Thời 

gian/Hình 

thức tổ chức 

dạy học 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính 
Yêu cầu SV            

chuẩn bị 
Ghi chú 

Tuần 1 

 

Lý thuyết 

 

 24 

tiết/trên 

lớp  

Phần 1: Định hƣớng cho sinh viên 

trƣớc khi đi thực tập 

Ở giai đoạn định hướng thực 

tập, sinh viên được cung cấp những 

thông tin sau: 

1.1.Tổ chức đoàn thực tập bao gồm 

danh sách đoàn, địa điểm và thời gian 

thực tập, kế hoạch, mục tiêu, nội dung 

và các hoạt động thực tập 

1.2. Quy chế, quy định thực tập 

1.3. Quy định về viết nhật ký và báo 

cáo thực tập 

- Nghiên 

cứu kỹ kế 

hoạch thực tập, 

các biểu mẫu 

cần dùng trong 

quá trình thực 

tập 

- Hoàn 

thành các thủ 

tục được yêu 

cầu trước quá 

trình thực tập 
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1.4. Đánh giá thực tập 

Thảoluận    0    

Tự học 

48 tiết/ở 

nhà 

hoặc thư 

viện 

   

Tuần 2 +3 +4 +5 

Lý thuyết  0 
  

  

Thực hành   152 

Phần 2: Thực tập tại cơ sở:  

2.1 Tìm hiểu cơ cấu tổ chức 

của cơ sở thực tập 

2.2 Tìm hiểu quy trình tổ 

chức, triển khai công việc của một/ 

một nhóm công việc cụ thể mà sinh 

viên quan tâm tìm hiểu tại cơ sở thực 

tập 

2.3 Tìm hiểu các văn bản 

pháp luật, văn bản nội bộ liên quan 

đến nhóm công việc mà  

2.4 Tham gia trực tiếp (thực 

hiện một vài thao tác/ toàn bộ các 

thao tác) công việc/ nhóm công việc 

mà sinh viên tìm hiểu tại cơ sở thực 

tập, dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ 

sở thực tập. 

2.5 Đưa ra được các nhận 

xét, đánh giá đối với cơ cấu tổ chức; 

một/ một số hoạt động cụ thể tại cơ sở 

thực tập mà sinh viên thực tập. Nêu 

được thực trạng, nhận xét được ưu, 

nhược điểm trong các hoạt động 

nghiệp vụ mà sinh viên tham gia. 

2.6 Tổng hợp viết báo cáo 

thu hoạch thực tập. 

 

 

- Đọc các văn 

bản, tài liệu, 

các báo cáo 

của Đảng ủy, 

ủy ban nhân 

dân và các 

đoàn thể. 

- Ghi chép lại 

những thông 

tin cần thiết 

- Đi thực địa 

trao đổi với cán 

bộ lãnh đạo xã 

- Trò chuyện 

với cán bộ các 

đoàn thể và 

người dân 

- Đi thăm một 

số hộ gia đình, 

trao đổi với hội 

viên các đoàn 

thể và những 

người dân noi 

thực tập 

- Lắng nghe, 

ghi chép những 

thông tin thu 

thập được  

 

 

Tự học 

    304 

tiết/ở 

nhà 

hoặc thư 

viện  

 

  

Tuần 6 

Lý thuyết   0    

Thực hành   40 

Phần 3: Tổng kết, đánh giá 

kết quả thực tập 

3.1. Học viên phân tích và xử lý dữ 

- Sinh viên 

tổng kết, chọn 

lọc các tài liệu, 
 



 86 

liệu thu thập được và viết báo cáo 

thực tập theo hướng dẫn. 

 3.2. Báo cáo kết quả thực tập phải 

phản ánh được đầy đủ những vấn đề 

về lý luận và thực tiễn (tại nơi thực 

tập) về vấn đề mà sinh viên tìm hiểu. 

3.3. Giảng viên kiểm tra và học viên 

lượng giá lại toàn bộ quá trình thực 

tập.  

3.4. Giảng viên tổng kết và rút ra bài 

học kinh nghiệm cho đợt thực tập tiếp 

theo. 

thông tin thu 

thập được 

trong quá trình 

thực tập 

- Viết báo cáo 

thực tập tốt 

nghiệp 

Tự học 

 80 

tiết/ở 

nhà 

hoặc thư 

viện  

 

  

 

11.2. Quy định đối với sinh viên  

- Nghiên cứu tài liệu đã được học tại trường để chuẩn bị kiến thức 

- Xây dựng đề cương thực hành 

- Tìm hiểu trước về địa bàn trước khi đi thực hành 

- Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn ở trên lớp 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ thời gian và các hoạt động thực hành tại cơ sở thực 

hành; chấp hành tốt các quy định, quy chế thực hành; các nội quy và điều lệ của cơ sở 

thực hành. 

- Thu thập các thông tin về cơ sở thực tập, ghi chép lại những thông tin thu thập được 

và những trải nghiệm, những cảm xúc của bản thân sau mỗi ngày thực tập. 

- Tham gia các hoạt động tại cơ sở thực tập  

- Học viên tổng hợp những kiến thức về lý luận và thực tiễn thu thập được viết báo cáo 

thực tập theo hướng dẫn. 

- Báo cáo kết quả thực tập phải phản ánh được đầy đủ những vấn đề về lý luận và thực 

tiễn (tại nơi thực tập) về vấn đề mà sinh viên tìm hiểu. 

12. Phuơng thức kiểm tra, đánh giá: 

- Kết quả đánh giá thực tập của sinh viên được tính bằng điểm trung bình của các kết 

quả đánh giá sau: 

+ Điểm đánh giá kết quả thực tập về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật do đơn vị 

tiếp nhận sinh viên thực tập đánh giá : đánh giá theo thang điểm 10 (có mẫu đính 

kèm), điểm tính hệ số 1.     

+ Điểm bài báo cáo thực tế nghề nghiệp do khoa chuyên môn đánh giá theo thang 

điểm 10, điểm tính hệ số 2. 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ do phòng QLĐT thực hiện 

theo quy chế) 


