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PHẦN    CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÁC C N CỨ     DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

● C N CỨ PHÁP    

- Căn cứ Quyết định số 901/Q -TTg, ngày 23/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt  ề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường  ại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017; 

- Căn cứ Quyết định số 1982/Q -TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGD T ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục 

và  ào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Căn cứ Thông tư 22/2017/TT-BGD T, ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và 

 ào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và 

đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGD T, ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và 

 ào tạo về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư 25/2016/TT-BGD T, ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và 

 ào tạo quy định về chương trình giáo dục môn học Giáo dục thể chất thuộc các 

chương trình đào tạo trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BGD T, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và 

 ào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc ph ng và an ninh trong trường 

trung cấp sư phạm, cao đ ng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học; 

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGD T ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo 

dục và  ào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đ ng chính quy theo 

hệ thống tín chỉ; 

- Căn cứ Quyết định số 1113/Q -DCT ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng Trường 

 ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ Quyết định số 1603/Q -DCT ngày 23/8/2017 của Hiệu trưởng Trường 

 ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo 

 ại học theo tín chỉ;  

- Căn cứ Quyết định số 3467/Q -DCT ngày 05/12/2017 của Hiệu trưởng 

Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 

về quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và 

quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo đại học;  

- Căn cứ Quyết định số 3468/Q -DCT ngày 05/12/2017 của Hiệu trưởng 

Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 

về điều kiện, quy trình, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ đại học và đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi quyết định mở ngành trình độ đại học;  

- Căn cứ Quyết định số 2957/Q -DCT ngày 07/12/2018 của Hiệu trưởng 

Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập các Tổ 

soạn thảo chương trình đào tạo trình độ đại học của Khoa Quản trị kinh doanh năm 

học 2018 – 2019. 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

7 
 

● C N CỨ THỰC TIỄN 

- Dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao 

động TP. Hồ Chí Minh về nhân lực ngành luật cho biết tổng nhu cầu đến năm 2025 là 

21.000 người, hiện đ  đáp ứng được 8.000 người, các cơ sở đào tạo s  cung cấp 

10.000 người trong gian đoạn 2020 - 2025, số lượng c n thiếu là 3.000 người  

- Nhu cầu của x  hội về nhân lực ngành luật kinh tế: Theo Báo cáo sơ kết 5 năm 

thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành Tư pháp của Bộ Tư pháp, hiện nay, số lượng đội ngũ cán bộ tư 

pháp của cả nước là 45 538 người  Chỉ tiêu chức danh tư pháp và cán bộ ngành tư 

pháp cần bổ sung thêm đến năm 2025 bao gồm Chấp hành viên 700 người, Thẩm tra 

viên, thẩm tra viên chính 1 300 người, Thư ký thi hành án 4 500 người, Luật sư 8 000 

người, Công chứng viên 2 000 người  Các cơ quan tư pháp địa phương cần bổ sung 

17 000 nhân sự được đào tạo chuyên ngành luật, bao gồm các Sở Tư pháp địa phương 

cần bổ sung 1 500 nhân sự ngành luật, Ph ng Tư pháp cấp huyện cần bổ sung 3 000 

nhân sự ngành luật, Công chức tư pháp - hộ tịch cấp x  cần bổ sung 12 000 nhân sự 

ngành luật. 

Kết quả khảo sát nhu cầu của x  hội về nhân lực ngành luật kinh tế được tổng 

hợp dựa vào phiếu khảo sát 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật tại 

TP.HCM và các tỉnh thuộc khu vực miền  ông Nam Bộ cho thấy có 86% tổ chức 

được khảo sát có nhu cầu cầu tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành 

Luật kinh tế đến năm 2025, cơ hội việc làm của cử nhân luật kinh tế là theo đánh giá 

của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được khảo sát là 91%. 

Bảng 1. Kết quả khảo s t nhu   u  ủ     h i v  nh n     ngành luật kinh tế 

năm 2019 

STT Nội dung khảo sát Kết quả (0%) 

1 

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp 

cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế 

đến năm 2025 

Từ 1 – 5 người 86% 

Từ 6 – 10 người 11% 

Trên 10 người 3% 

2 
Cơ hội việc làm của cử nhân luật kinh 

tế  

Rất cao 18% 

Cao 26% 

Bình thường 47% 

Thấp 9% 

Rất thấp 0% 

3 
Mức độ phù hợp của chuyên ngành 

luật kinh tế với yêu cầu thực tiễn 

Rất cao 16% 

Cao 28% 

Bình thường 48% 
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Thấp 8% 

Rất thấp 0% 

4 
Mức độ sử dụng kiến thức của ngành 

luật kinh tế trong thực tiễn công tác  

Rất cao 20% 

Cao 25% 

Bình thường 50% 

Thấp 5% 

Rất thấp 0% 

-    có tham khảo, đối sánh (có bảng đối sánh k m theo) chương trình đào tạo 

c ng ngành của các Trường:  ại học Luật Hà Nội,  ại học Luật TP.HCM.  

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật có sử 

dụng lao động ngành luật kinh tế: 

+ Cần chú trọng xây dựng và triển khai các môn học tích hợp khoa học pháp lý 

lý thuyết và khoa học pháp lý ứng dụng; 

+ Cần tổ chức cho sinh viên kiến tập sau khi học xong các môn luật tố tụng và 

các môn kỹ năng; 

+ Cần chú trọng đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ 

năng giao tiếp, tranh luận, phản biện cho sinh viên ngành luật kinh tế; 

+ Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy – học – kiểm tra, đánh giá  

- Năng lực đào tạo của Khoa Quản trị kinh doanh: 

Hiện nay, Khoa Quản trị kinh doanh đứng thứ 3 toàn Trường về quy mô đào 

tạo, với tổng số sinh viên đại học, cao đ ng là 1 700 sinh viên  Khoa đang đào tạo 3 

cấp trình độ: cao đ ng, đại học và thạc sĩ  Về cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có Ban chủ 

nhiệm Khoa, 02 bộ môn là Bộ môn Kinh tế và Bộ môn Quản trị, Tổ Công đoàn, Liên 

chi đoàn Khoa, Liên chi Hội sinh viên Khoa. Tính đến tháng 4/2019, Khoa Quản trị 

kinh doanh có 27 cán bộ - giảng viên; trong đó: có 02 Phó giáo sư, 06 tiến sĩ, 18 thạc 

sĩ trong đó có 05 thạc sĩ đang nghiên cứu sinh tiến sĩ (03 nghiên cứu sinh trong nước 

và 02 nghiên cứu sinh tập trung tại nước ngoài). Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, 

Khoa c n có đội ngũ hơn 10 giảng viên mời giảng nhiều kinh nghiệm, có trình độ 

chuyên môn cao từ các trường đại học, doanh nghiệp. 

Bảng 2. Danh sách cán b    nh đạo của Khoa QTKD 

STT Các bộ phận/vị trí Họ và tên 
Năm 

sinh 
Học vị 

I Banh lãnh đạo Khoa   

1 
Phó Trưởng khoa phụ 

trách Khoa 
Bùi Hồng  ăng 1976 Tiến sĩ 

II Công đoàn, Đoàn thanh niên   

1 Tổ trưởng Công đoàn Phạm Hùng 1979 Thạc sĩ 

2 Bí thư Liên chi đoàn Thái Huy Bình 1980 Thạc sĩ 

III Các bộ môn   
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STT Các bộ phận/vị trí Họ và tên 
Năm 

sinh 
Học vị 

1 Trưởng Bộ môn Kinh tế  Ngô Văn Thạo 1970 Tiến sĩ 

2 
Phó Bộ môn phụ trách 

Bộ môn Quản trị  
Phạm Minh Luân 1982 Thạc sĩ 

Năm 2019, Khoa Quản trị kinh doanh đang thực hiện tự đánh giá để hoàn 

thành đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh. Khoa 

cũng đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

như: phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy và học, tổ 

chức biên soạn giáo trình, rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào đạo để gắn 

đào tạo với yêu cầu thực tế của thị trường lao động, giúp người học ngay sau khi tốt 

nghiệp có thể đáp ứng được những yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp của nhà tuyển dụng. 

1.1. Mục tiêu đào tạo 

1.1.1. Mục tiêu chung 

 ào tạo cử nhân luật kinh tế theo định hướng thực hành, ứng dụng  Người học tốt 

nghiệp cử nhân luật kinh tế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức 

khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế học, quản trị học, xã hội học, tâm lý học, văn 

hóa học, an ninh quốc phòng; có kiến thức chuyên môn các ngành luật và kiến thức 

chuyên sâu ngành luật kinh tế, có năng lực và kỹ năng thực hiện công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ pháp lý trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội   áp ứng 

yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, 

xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. 

1.1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.1.2.1. Phẩm chất chính trị 

Cử nhân luật kinh tế được học tập và rèn luyện về lập trường, quan điểm chính trị 

trên cơ sở của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường 

lối cách mạng của  ảng Cộng sản Việt Nam. 

1.1.2.2. Kiến thức 

Cử nhân luật kinh tế được học tập, nghiên cứu hệ thống kiến thức cơ bản về kinh 

tế học, quản trị học, x  hội học, tâm lý học, văn hóa Việt Nam, tiếng Anh B2; hệ thống 

kiến thức các ngành luật cơ bản; kiến thức chuyên sâu ngành luật kinh tế. 

1.1.2.3. Kỹ năng 

Cử nhân luật kinh tế được rèn luyện các kỹ năng: 

- Giải thích, áp dụng đúng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác 

chuyên môn nghề luật. 

- Tư vấn các giải pháp, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp 

luật trong hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức x  hội  

- Tiến hành, tham gia tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự  

- Soạn thảo văn bản quy phạm nội bộ (điều lệ, nội quy, quy chế, quy định), văn 

bản hành chính phục vụ công tác quản lý, điều hành tổ chức kinh tế. 

- Giao tiếp, đàm phán, soạn thảo hợp đồng dân sự, lao động, kinh doanh, thương 

mại. 
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- Tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, hợp tác x , hộ kinh doanh, cá nhân có 

hoạt động đầu tư kinh doanh. 

-  ộc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong hoạt động 

kinh doanh. 

-  ại diện cho tổ chức kinh tế tham gia tố tụng trong các vụ tranh chấp kinh 

doanh thương mại tại t a án, trọng tài thương mại  

- Khả năng phản biện xã hội, đề xuất giải pháp, kiến nghị, đóng góp ý kiến xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật kinh tế. 

1.1.2.4. Thái độ 

- Chấp hành chủ trương, chính sách, tuân thủ pháp luật  

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức k  luật lao động và tôn trọng nội qui 

của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc 

theo nhóm và làm việc độc lập. 

- Có tinh thần thượng tôn pháp luật, cầu tiến, hợp tác. 

1.1.3  Trình độ ngoại ngữ, tin học 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp nghề nghiệp và đọc tài liệu 

pháp luật tiếng Anh tốt (tương đương TOEIC 450). 

- Tin học: Thành thạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

chuyên môn nghề luật. 

1.2. Chuẩn đầu ra (CĐR) / Kết quả mong đợi của Chƣơng trình đào tạo (CTĐT) 

1.2.1. Chuẩn đầu ra của chương trình 

a. Kiến thức: 

a1) Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học x  hội, khoa học kinh tế. 

a2) Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn 

nghề luật. 

a3) Có kiến thức lý thuyết vững chắc các ngành luật cơ bản: Hiến pháp, hành 

chính, hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai, luật quốc tế  

a4) Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ngành luật kinh 

tế  

a5) Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động tố tụng trong 

lĩnh vực hoạt động nghề luật. 

a6) Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn nghề luật. 

b. Kỹ năng: 

b1) Có kỹ năng giải quyết các vấn đề x  hội, vụ việc pháp lý phức tạp  

b2) Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp ngành luật, tạo việc làm cho mình và cho 

người khác  

b3) Có kỹ năng phản biện, phê phán, kỹ năng lập luận, tranh luận bảo vệ sự thật, 

l  phải, sự công bằng và sử dụng các giải pháp thay thế trong các điều kiện môi trường 

công việc thay đổi  

b4) Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc nghề luật sau khi hoàn thành và 

kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm  
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b5) Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp đến người khác tại nơi làm việc; 

chuyển tải, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hành nghề luật trong các cơ 

quan, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật. 

b6) Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

c. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

c1) Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, khả năng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm  

c2) Có khả năng tổ chức, hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công tác 

chuyên môn nghề luật. 

c3) Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có khả năng bảo 

vệ quan điểm cá nhân  

c4) Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải 

thiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn nghề luật  

1.2.2. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của CT T 

MÔN HỌC BẮT BUỘC 

TT Môn học/Học phần 

Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ 

a 

1 

A 

2 

a 

3 

a 

4 

a 

5 

a 

6 

b

1 

b 

2 

b 

3 

b 

4 

b 

5 

b

6 

c

1 

c 

2 

c 

3 

c

4 

1 

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác – Lê-

nin 1 

●        ●        

2 

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác – Lê-

nin 2 

●        ●        

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh ●        ●        

4 
 ường lối cách mạng của 

 ảng Cộng sản VN 
●        ●        

5 Giáo dục thể chất 1 ●                

6 Giáo dục thể chất 2 ●                

7 Giáo dục thể chất 3 ●                

8 
Giáo dục quốc phòng an 

ninh 1 
●                

9 
Giáo dục quốc phòng an 

ninh 2 
●                

10 
Giáo dục quốc phòng an 

ninh 3 
●                
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MÔN HỌC BẮT BUỘC 

TT Môn học/Học phần 

Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ 

a 

1 

A 

2 

a 

3 

a 

4 

a 

5 

a 

6 

b

1 

b 

2 

b 

3 

b 

4 

b 

5 

b

6 

c

1 

c 

2 

c 

3 

c

4 

11 Anh văn A1            ●     

12 Anh văn A2            ●     

13 Anh văn B1            ●     

14 Anh văn B2            ●     

15 
Kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin  
 ●               

16 Logic học ●        ●        

17 Tâm lý học đại cương ●        ●        

18 Xã hội học pháp luật ●        ●        

19 
Kỹ năng nghiên cứu và 

lập luận 
●        ●    ●    

20 

Kỹ năng đàm phán và 

soạn thảo hợp đồng 

thương mại 

      ●      ●    

21 Kinh tế học đại cương ●                

22 Quản trị học      ●          ● 

23 
Lý luận nhà nước và pháp 

luật 
  ●      ●        

24 Luật hiến pháp   ●    ●          

25 
Luật hành chính và tố 

tụng hành chính 
  ●  ●            

26 Luật hình sự 1   ●    ●          

27 Luật hình sự 2   ●    ●          

28 Luật dân sự 1   ●    ●          

29 Luật dân sự 2   ●    ●          

30 Luật lao động   ●    ●          

31 Luật đất đai   ●    ●          
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MÔN HỌC BẮT BUỘC 

TT Môn học/Học phần 

Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ 

a 

1 

A 

2 

a 

3 

a 

4 

a 

5 

a 

6 

b

1 

b 

2 

b 

3 

b 

4 

b 

5 

b

6 

c

1 

c 

2 

c 

3 

c

4 

32 Luật sở hữu trí tuệ    ●   ●          

33 
Pháp luật y tế, an toàn 

thực phẩm 
  ●    ●          

34 Luật tố tụng hình sự     ●      ●      

35 Luật tố tụng dân sự     ●      ●      

36 
Pháp luật chủ thể kinh 

doanh và phá sản 
   ●       ●      

37 
Pháp luật thương mại 

hàng hóa, dịch vụ 
   ●      ●       

38 
Pháp luật thương mại điện 

tử 
   ●   ●          

39 Luật ngân hàng     ●       ●      

40 

Pháp luật cạnh tranh và 

bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng  

   ●       ●      

41 

Pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng 

khoán 

   ●       ●      

42 
Pháp luật ngân sách nhà 

nước, thuế 
   ●       ●      

43 
 ạo đức nghề luật và kỹ 

năng tư pháp luật 
      ● ●      ●   

44 Khởi nghiệp       ●          

45 Thực tập nghề luật      ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● 

46 Khóa luận tốt nghiệp      ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● 

MÔN HỌC TỰ CHỌN 

TT Môn học/Học phần 
Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ 
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a 

1 

A 

2 

a

3 

a

4 

a

5 

a 

6 

B 

1 

b 

2 

b 

3 

b

4 

b

5 

b 

6 

c

1 

c

2 

c

3 

c

4 

47 Luật so sánh   ●      ●        

48 Luật hôn nhân và gia đình   ●    ●          

49 Luật môi trường   ●    ●          

50 
Pháp luật luật sư, công 

chứng, thừa phát lại 
       ●       ●  

51 
Kỹ năng xây dựng văn 

bản pháp luật, hành chính 
         ●    ●   

52 Pháp luật an sinh xã hội   ●    ●          

53 
Pháp luật thanh tra, khiếu 

nại, tố cáo 
  ●    ●          

54 Luật thi hành án dân sự   ●    ●          

55 
Quản lý tài sản trí tuệ 

trong doanh nghiệp 
    ●    ●        

56 Công pháp quốc tế   ●      ●        

57 Tư pháp quốc tế   ●      ●        

58 
Pháp luật Cộng đồng 

ASEAN 
  ●      ●        

59 
Giải quyết tranh chấp 

thương mại 
   ●   ●          

60 Luật đầu tư    ●       ●      

61 

Pháp luật kinh doanh bảo 

hiểm, logistics, vận tải đa 

phương thức 

   ●   ●          

62 

Pháp luật xây dựng, nhà 

ở, kinh doanh bất động 

sản 

   ●   ●          

63 Luật thương mại quốc tế     ●     ●        

64 

Hợp đồng thương mại 

quốc tế và các giao dịch 

kinh doanh quốc tế 

   ●     ●        

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Thư ký tại các công ty luật, văn ph ng luật sư, văn ph ng công chứng, văn 

ph ng thừa phát lại, trung tâm trọng tài thương mại. 
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- Chuyên viên, thư ký tại các cơ quan hành chính nhà nước, t a án, viện kiểm sát, 

cơ quan thi hành án  

- Chuyên viên pháp lý trong các doanh nghiệp  

- Tư vấn pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại cho các tổ chức kinh tế, cá 

nhân hoạt động đầu tư kinh doanh. 

- Thành lập công ty luật để cung ứng dịch vụ pháp lý. 

- Cán bộ giảng dạy trong các trường đại học có đào tạo chuyên ngành luật kinh tế. 

1.4. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Khả năng học nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để 

trở thành: thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư, công chứng viên, quản tài 

viên, thừa phát lại, hòa giải viên thương mại, trọng tài viên thương mại. 

- Học tiếp lên trình độ sau đại học chuyên ngành luật kinh tế. 

1.5. Thời gian đào tạo 

Chương trình được đào tạo 3 5 năm, chia thành 7 học kỳ. 

1.6. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa 

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa 120 tín chỉ (không tính 5 tín chỉ Giáo dục 

thể chất và 8 tín chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh). 

1.7  Đối tƣợng tuyển sinh 

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương tương  

Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, 

Văn, Anh), C00 (Văn, Sử,  ịa), D96 (Toán, Anh, Văn). 

Theo  ề án tuyển sinh của Trường  ại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM 

được Bộ Giáo dục và  ào tạo phê duyệt, trong đó:  

+ Phạm vi tuyển sinh: 

Tất cả các thí sinh trong cả nước  

+ Phương thức tuyển sinh: 

Phƣơng thức  : Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do các trường 

đại học chủ trì, căn cứ vào kết quả 3 môn thi THPT quốc gia, ứng với các khối xét 

tuyển từng ngành học, Trường dành 90% chỉ tiêu để xét tuyển vào hệ đại học  

 Phương thức xét tuyển: 

-  iểm trúng tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến 

hết chỉ tiêu  Trường hợp có nhiều thí sinh đạt c ng mức điểm trúng tuyển thì s  xét 

điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán trong tổ hợp môn xét  

-  iểm trúng tuyển ( TT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) +  iểm UT 

Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định; 

-  iểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau được quyền lấy bằng hay thấp hơn điểm 

trúng tuyển của đợt xét tuyển trước  

Phƣơng thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT các năm  

Căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT, Trường dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển 

đại học cho xét từ kết quả học bạ THPT của học sinh trên toàn quốc  

Phương thức xét tuyển: 
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- Tiêu chí xét tuyển là điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở 

lên; Tốt nghiệp THPT; Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên  

-  iểm xét tuyển được tính theo công thức:  XT = ( 1 +  2 +  3) +  UT 

Trong đó: 

-    XT:  iểm xét tuyển; 

-    1:  iểm trung bình cả năm lớp 10; 

-    2:  iểm trung bình cả năm lớp 11; 

-    3:  iểm trung bình cả năm lớp 12; 

-    UT:  iểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực  

Lưu ý:  iểm ưu tiên chỉ cộng vào điểm xét tuyển của những thí sinh đạt ngưỡng 

chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển) theo quy định của  ề án  

- Xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu  Trong trường hợp có nhiều 

thí sinh c ng một mức điểm trúng tuyển thì s  xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc 

xét ưu tiên điểm tổng kết lớp 12  

Phƣơng án định điểm trúng tuyển là theo ngành, có nghĩa là các ngành có 

nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ 

hợp theo từng ngành. 

1.8  Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

1.8 1  Quy trình đào tạo 

Theo Quy chế  ào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (  n h nh   m th o Qu ết 

định số 1603/QĐ-DCT ng   23 th ng 08 năm 2017  ủ   iệu trưởng Trường Đại học 

Công nghiệp th c ph m TP. Hồ Chí Minh). 

Quá trình đào tạo được chia làm 7 học kỳ: 

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: học kỳ 1,2 

- Khối kiến thức cơ sở ngành luật kinh tế: học kỳ 3,4 

- Khối kiến thức chuyên ngành luật kinh tế: học kỳ 5,6 

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp, học bổ sung: học kỳ 7 

1.8 2   iều kiện tốt nghiệp 

-  ạt chuẩn trình độ ngoại ngữ: Sinh viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu 

bậc 3 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (theo Quyết định số 

1346/Q -DCT, ngày 05 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường  ại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh);  

-  ạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Quyết định số 

1092/Q -DCT, ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường  ại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh);  

- Các điều kiện để công nhận tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo  ại học theo 

Quyết định số 1603/Q -DCT ngày 23/8/2017 của Hiệu trưởng Trường  ại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo  ại học theo 

tín chỉ;  

1.9. Thang điểm đánh giá 

Thực hiện theo Quy chế  ào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (ban hành k m 

theo Quyết định số 1603/Q -DCT ngày 23 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng 
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Trường  ại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh). 

1.10. Nội dung chƣơng trình đào tạo 

1.10.1. Cấu trúc khối lượng kiến thức và kỹ năng của chương trình đào tạo 

TT NỘI DUNG 
KHỐI L ỢNG 

(TÍN CHỈ) 
TỶ LỆ 

I Khối kiến thức giáo dục đại cương 40 33.33% 

II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 80 66,67% 

II.1. Khối kiến thức cơ sở ngành luật kinh tế 42 35% 

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành luật kinh tế 26 21.66% 

II.3. Học kỳ doanh nghiệp 12 10% 

 Thực tập nghề luật 8  

 Khóa luận tốt nghiệp 4  

TT TỶ LỆ KHỐI L ỢNG 

KIẾN THỨC VÀ KỸ N NG 
TÍN CHỈ TỶ LỆ 

1 Lý thuyết 105 87,5% 

2 Kỹ năng 15 12.5% 

 Tổng khối lượng chương trình 120 100% 

1.10.2. Các học phần của chương trình đào tạo và số tín chỉ 

I. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng (40 tín chỉ bắt buộc) 

STT 
MÃ 

MÔN HỌC 
HỌC PHẦN 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 
KHÁC 

I.1. Kiến thức lý luận chính trị 10 10 0  

Học phần bắt buộc 10 10 0  

1 19200001 
Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1 
2 2 0  

2 19200006 
Những nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2 
3 3 0  

3 19200002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0  
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4 19200003 
 ường lối cách mạng của 

 ảng Cộng sản Việt Nam 
3 3 0  

I.2. Kiến thức ngoại ngữ, tin học 15 13 2  

Học phần bắt buộc 15 13 2  

1 21200001 Anh văn A1 3 3 0  

2 21200002 Anh văn A2 3 3 0  

3 21200003 Anh văn B1 3 3 0  

4 21200004 Anh văn B2 3 3 0  

5 0101007557 
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin 
3 1 2 

 

I.3. Kiến thức khoa học xã hội – nhân văn 8 8 0 
 

Học phần bắt buộc 8 8 0  

1 18200016 Logic học 2 2 0  

2 … Tâm lý học đại cương 2 2 0  

3 … Xã hội học pháp luật 2 2 0  

4 … 
Kỹ năng nghiên cứu và lập 

luận 
2 2 0  

I.4. Kiến thức khoa học kinh tế - quản trị 7 7 0  

Học phần bắt buộc 7 7 0  

1 … Kinh tế học đại cương 3 3 0  

2 13200001 Quản trị học 2 2 0  

3 … 
Kỹ năng đàm phán, soạn thảo 

hợp đồng thương mại 
2 2 0  

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 tín chỉ (bắt buộc: 62 tín chỉ; tự chọn: 

18 tín chỉ) 

STT 
MÃ 

MÔN HỌC 
HỌC PHẦN 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 
LÝ 

THUYẾT 
THỰC 

HÀNH 
KHÁC 

II.1. Kiến thức cơ sở ngành luật kinh tế 42 42 0  

Học phần bắt buộc 30 30 0  
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1 … 
Lý luận nhà nước và pháp 

luật 
3 3 0  

2 … Luật hiến pháp 3 3 0  

3 … 
Luật hành chính và tố tụng 

hành chính 
3 3 0  

4 … Luật dân sự 1 2 2 0  

5 … Luật dân sự 2 2 2 0  

6 … Luật hình sự 1 2 2 0  

7 … Luật hình sự 2 2 2 0  

8 … Luật lao động 2 2 0  

9 … Luật đất đai 3 3 0  

10 … Luật sở hữu trí tuệ 2 2 0  

11 … 
Pháp luật y tế, an toàn thực 

phẩm 
2 2 0  

12 … Luật tố tụng dân sự 2 2 0  

13 … Luật tố tụng hình sự 2 2 0  

Học phần tự chọn 

(Chọn 6 trong 12 học phần) 
12 11 1  

1 … Luật so sánh 2 2 0  

2 … Luật hôn nhân và gia đình 2 2 0  

3 … Luật môi trường 2 2 0  

4 … 
Pháp luật về luật sư, công 

chứng, thừa phát lại 
2 2 0  

5 … 
Kỹ năng xây dựng văn bản 

pháp luật, hành chính 
2 1 1  

6 … Pháp luật an sinh xã hội 2 2 0  

7  
Pháp luật thanh tra, khiếu nại, 

tố cáo 
2 2 0  

8 … Luật thi hành án dân sự 2 2 0  

9 … 
Quản lý tài sản trí tuệ trong 

doanh nghiệp 

 

2 2 0  
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10 … Tư pháp quốc tế  2 2 0  

11 … Công pháp quốc tế  2 2 0  

12 … Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2 2 0  

II.2. Kiến thức chuyên ngành luật kinh tế 26 26 0  

Học phần bắt buộc 20 20 0  

1 … 
Pháp luật chủ thể kinh doanh 

và phá sản 
3 3 0 

 

2 … 
Pháp luật thương mại hàng 

hóa, dịch vụ 
3 3 0 

 

3 … Pháp luật thương mại điện tử  2 2 0 
 

4 … Luật ngân hàng  2 2 0  

5 … 
 Pháp luật cạnh tranh và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng 
2 2 0 

 

6 … 
 Pháp luật chứng khoán và thị 

trường chứng khoán 
2 2 0 

 

7 … 
Pháp luật ngân sách nhà nước, 

thuế 
2 2 0 

 

8 … 
 ạo đức nghề luật và kỹ năng 

tư vấn pháp luật 
3 3 0 

 

9 … Khởi nghiệp 1 1 0  

Học phần tự chọn 

(Chọn 3 trong 6 học phần) 
6 6 0  

1 … 
Giải quyết tranh chấp thương 

mại 
2 2 0  

2 … Luật đầu tư 2 2 0  

3 … 

Pháp luật kinh doanh bảo  

hiểm, logistics, vận tải đa 

phương thức 

2 2 0  

4 … 
Pháp luật xây dựng, nhà ở, 

kinh doanh bất động sản 
2 2 0  

5 … Luật thương mại quốc tế  2 2 0  
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6 … 

Hợp đồng thương mại quốc tế 

và các giao dịch kinh doanh 

quốc tế 

2 2 0  

II.3. Học kỳ doanh nghiệp 12 0 12 
 

1 … Thực tập tốt nghiệp 4 0 4  

2 … Khóa luận tốt nghiệp 8 0 8  

Tổng cộng toàn khóa 120 105 15  

1.11. Kế hoạch tổ chức đào tạo: Theo từng học kỳ 

TT 
Mã 

môn học 
Môn học 

Khối lƣợng kiến thức Điều 

kiện 

tiên 

quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Học kỳ 1: 15 tín chỉ bắt buộc 15 15 0  

1 19200001 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lê-nin 1 
2 2 0 

 

2 17201001 Giáo dục thể chất 1 2 2 0  

3 17200005 Giáo dục quốc phòng an ninh 1 3 3 0  

4 18200016 Logic học 2 2 0  

5 … Lý luận nhà nước và pháp luật 3 3 0  

6 21200001 Anh văn A1 3 3 0  

Học kỳ 2: 21 tín chỉ bắt buộc 21 18 3  

1 19200006 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 2 
3 3 0 

 

2 17201002 Giáo dục thể chất 2 1 0 1  

3 21200001 Anh văn A2 3 3 0  

4 … Tâm lý học đại cương 2 2 0  

5 … Xã hội học pháp luật 2 2 0  

6 … Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2 2 0  

7 … Luật hiến pháp 3 3 0  

8 … Luật dân sự 1 2 2 0  

9 0101007557 
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin 
3 1 2 

 

Học kỳ 3: 21 tín chỉ 

(bắt buộc: 17 tín chỉ; tự chọn: 4 tín chỉ) 
21 19 2 
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Học phần bắt buộc 17 15 2  

1 19200002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0  

2 21200002 Anh văn B1 3 3 0  

3 17201003 Giáo dục thể chất 3 2 0 2  

4 13200001 Quản trị học 2 2 0  

5 … Kinh tế học đại cương 3 3 0  

6 … 
Luật hành chính và tố tụng hành 

chính 
3 3 0 

 

7 … Luật dân sự 2 2 2 0  

Học phần tự chọn 

(Chọn 2 trong 4 học phần sau) 
4 4 0 

 

1 … Luật so sánh 2 2 0  

2 … Luật hôn nhân và gia đình 2 2 0  

3 … Luật môi trường 2 2 0  

4 … 
Pháp luật về luật sư, công 

chứng, thừa phát lại 
2 2 0 

 

Học kỳ 4: 22 tín chỉ 

(Bắt buộc: 18 tín chỉ; Tự chọn: 4 tín chỉ) 
22 22 0 

 

Học phần bắt buộc 18 18 0  

1 19200003 
 ường lối cách mạng của  ảng 

Cộng Sản Việt Nam 
3 3 0 

 

2 17200004 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 3 3 0  

3 21200004 Anh văn B2 3 3 0  

4 … Luật lao động 2 2 0  

5 … Luật đất đai 3 3 0  

6 … Luật tố tụng dân sự 2 2 0  

7 … Luật hình sự 1 2 2 0  

Học phần tự chọn 

(Chọn 2 trong 4 học phần) 
4 4 0 

 

1 … 
Kỹ năng xây dựng văn bản 

pháp luật, hành chính 
2 2 0  

2 … Pháp luật an sinh xã hội 2 2 0  

3  
Pháp luật thanh tra, khiếu nại, 

tố cáo 
2 2 0  

4 … Luật thi hành án dân sự 2 2 0  
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Học kỳ 5: 22 tín chỉ 

(Bắt buộc: 18 tín chỉ; Tự chọn: 4 tín chỉ) 
22 20 2 

 

Học phần bắt buộc 18 16 2  

1 17201006 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 2 0 2  

2 … Luật sở hữu trí tuệ 2 2 0  

3 … 
Pháp luật y tế, an toàn thực 

phẩm 
2 2 0 

 

4 … 
Pháp luật chủ thể kinh doanh và 

phá sản 
3 3 0 

 

5 … 
Pháp luật thương mại hàng hóa, 

dịch vụ 
3 3 0 

 

6 ... Pháp luật thương mại điện tử 2 2 0  

7 … 
Kỹ năng đàm phán, soạn thảo 

hợp đồng thương mại 
2 2 0 

 

8 … Luật hình sự 2 2 2 0  

Học phần tự chọn 

(Chọn 2 trong 4 học phần) 
4 4 0 

 

1 … 
Quản lý tài sản trí tuệ trong 

doanh nghiệp 
2 2 0 

 

2 … Tư pháp quốc tế  2 2 0  

3 … Công pháp quốc tế  2 2 0  

4 … Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2 2 0  

Học kỳ 6: 20 tín chỉ 

(Bắt buộc: 14 tín chỉ; Tự chọn: 6 tín chỉ) 
20 20 0 

 

Học phần bắt buộc 14 14 0  

1 … Luật ngân hàng  2 2 0  

2 … 
Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng 
2 2 0 

 

3 … 
Pháp luật chứng khoán và thị 

trường chứng khoán 
2 2 0 

 

4 … 
Pháp luật ngân sách nhà nước, 

thuế 
2 2 0 

 

5 … Luật tố tụng hình sự 2 2 0  

6 … 
 ạo đức nghề luật và kỹ năng 

tư vấn pháp luật 
3 3 0 

 

7  Khởi nghiệp 1 1 0  
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Học phần tự chọn 

(Chọn 3 trong 6 học phần) 
6 6 0 

 

1 … 
Giải quyết tranh chấp thương 

mại 
2 2 0 

 

2 … Luật đầu tư 2 2 0  

3 … 

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, 

logistics, vận tải đa phương 

thức 

2 2 0 

 

4 … 
Pháp luật xây dựng, nhà ở, kinh 

doanh bất động sản 
2 2 0 

 

5 … Luật thương mại quốc tế  2 2 0  

6 …  

Hợp đồng thương mại quốc tế 

và các giao dịch kinh doanh 

quốc tế. 

2 2 0 

 

Học kỳ 7 12 0 12  

1 … Thực tập tốt nghiệp 4 0 4  

2 … Khóa luận tốt nghiệp 8 0 8  
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1.12. Mô tả tóm tắt nội dung và khối lƣợng các học phần 

1.12.1. Tên học phần:Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (2 TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Vấn đề cơ bản của Triết học: mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Những 

nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và 

nguyên lý về sự phát triển 

- Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật: Quy luật chuyển hóa từ 

những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại; Quy luật 

thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập; Quy luật phủ định của phủ định. 

- Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử: Vai trò của sản xuất vật 

chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất; Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng: Tôn tại xã hội quyết định 

ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; Hình thái kinh tế - xã hội và 

quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội. 

1.12.2. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (3 

TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Giới thiệu Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa  

- Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa 

xã hội và khái quát về chủ nghĩa x  hội hiện thực và triển vọng. 

1.12.3. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC) 

Học phần bao gồm các nội dung sau: 

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách 

mạng giải phóng dân tộc; Về chủ nghĩa x  hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa x  

hội ở Việt Nam; Về  ảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; Về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; Về văn hoá, đạo 

đức và xây dựng con người mới. 

1.12.4. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Phân tích sự ra đời tất yếu của  ảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định 

đường lối cách mạng Việt Nam 

- Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của  ảng 

- Nghiên cứu một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới và kết quả thực hiện 

đường lỗi cách mạng của  ảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

1.12.5. Tên học phần: Anh văn AI (3 TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp đáp ứng các yêu cầu trong cấp độ 

Tiếng Anh A1 theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam. 
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- Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung 

vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói,  ọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai 

kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

1.12.6. Tên học phần: Anh văn A2 (3 TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ A2 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chương trình được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào 

những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói,  ọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ 

năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

1.12.7. Tên học phần: Anh văn BI (3 TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ BI theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung 

vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói,  ọc, Viết, trong đó nhân mạnh hai 

kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

1.12.8. Tên học phần: Anh văn B2 (3 TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ B2 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung 

vào những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói,  ọc. Viết, trong đó nhắn mạnh hai 

kỹ năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

1.12.9. Tên học phần: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (3 TC) 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Hiểu biết về công nghệ thông tin: Các khái niệm cơ bản, các thành phần của 

hệ thống máy tính, mạng máy tính và Internet, các ứng dụng của Công nghệ thông tin - 

Truyền thông, vấn đề bản quyền, bảo vệ dữ liệu. 

- Sử dụng máy tính: Tổng quan về hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành 

Windows, làm việc với một số phần mềm tiện ích thông dụng, sử dụng tiếng Việt. 

- Xử lý văn bản: Giới thiệu chung về Ms Word, định dạng văn bản, làm việc với 

các đối tượng đồ hoạ, bảng biểu, định dạng tự động với Style, tạo mục lục, bảo mật tài 

liệu, in ấn. 

- Sử dụng bản tính: Làm quen với màn hình giao diện Ms Excel, Workbook, 

Worksheet, thực hiện lưu trữ, tạo và định dạng bảng tính, định dạng số liệu, tính toán 

trên dữ liệu, sắp xếp, tìm kiếm, trích lọc, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ, thiết lập trang 

in và chọn lựa các chức năng in ph  hợp với mục đích người dùng. 

- Sử dụng trình chiếu: Tổng quan về Ms PowerPoint, tạo bài thuyết trình cơ 

bản, làm việc với bảng biểu, biểu đồ, các đối tượng đồ họa và đa phương tiện, hoàn 

thiện và chia sẻ bài thuyết trình. 
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- Sử dụng Internet: Sử dụng trình duyệt Web, các dịch vụ cơ bản trên Internet 

(WWW, Email, Search Engine), các ứng dụng của Google. 

- Phân tích và thống kê dữ liệu: Tạo biến, nhập liệu, lập các bảng thống kê, 

kiểm định dữ liệu, phân tích hồi quy. 

1.12.10. Tên học phần: Giáo dục thể chất 1 (2 TC) 

Sinh viên được quyền lựa chọn 1 trong 5 môn thể thao sau để tham gia tập 

luyện: 

- Bóng chuyên, Bóng đá, Bơi lội, Cầu lông, Võ thuật   ây là học phần đầu tiên 

nên các kỹ thuật, bài tập ở từng môn thẻ thao được xây dựng ở mức độ đơn giản, độ 

khó thấp đề các em sinh viên dễ dàng tiếp cận môn thể thao mà mình đ  lựa chọn. 

1.12.11. Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 (1 TC) 

Sinh viên được quyền lựa chọn 1 trong 5 môn thể thao sau để tham gia tập 

luyện: 

- Bóng chuyền, Bóng đá, Bơi lội, Cầu lông, Võ thuật. Là học phần cuối cùng 

trong chương trình giảng dạy môn học giáo dục thể chất nên các bài tập. kỹ thuật s  

mang tính chất nâng cao. 

1.12.12. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 (2 TC) 

Sinh viên được quyền lựa chọn 1 trong 5 môn thể thao sau để tham gia tập 

luyện: 

- Bóng chuyền, Bóng đá, Bơi lội, Cầu lông, Võ thuật   ây là học phần nối tiếp 

của học phần giáo dục thể chất 1 nên độ khó của các bài tập. kỹ thuật được giảng dạy 

ở học phần này s  có mức độ cao hơn nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với trình độ của 

sinh viên. 

1.12.13. Tên học phần: Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 (3 TC) 

Nội dung học phần bao gồm các chuyên đề: 

-  ối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học GD Quốc phòng và An ninh 

- Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh, 

Quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN 

- Xây dựng nên Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 

- Quan điểm của  ảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ngày nay 

- Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân VN 

- Quan điểm của  ảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 

củng cố quốc phòng. an ninh và đối ngoại 

- Một số nội dung cơ bản về Lịch sử nghệ thuật Quân sự Việt Nam. 

1.12.14. Tên học phần: Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 (3 TC)  

Nội dung học phần bao gồm các chuyên đề: 

- Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đồ của các thế lực 

th  địch đối với cách mạng Việt Nam. 

- Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; 

- Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên 

công nghiệp quốc phòng: 

- Xây dựng và bảo vệ chủ quèn lãnh thổ biên giới quốc gia; 

- Một số nội dung cơ bản về về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch 

lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; 
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- Những vấn đề về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: 

- Vấn đề phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

1.12.15. Tên học phần: Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 (2 TC) 

Nội dung học phần bao gồm các chuyên đề: 

-  ội ngũ từng người không có súng, đội hình đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình 

quân sự, hiểu biết một số loại vũ khí bộ binh (AK, CKC); cấp cứu ban đầu các vết 

thương chiến tranh. 

- Một số kỹ năng cơ bản thực hành bắn súng tiểu liên AK và luyện tập bắn súng 

AK bài Ib; huấn luyện những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh nhö các tư 

thế vận động trên chiến trường, cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, 

địa vật, của cá nhân trong chiến đấu. 

1.12.16. Tên học phần: Logic học (2 tín chỉ) 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

-  ại cương về logic, khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ, 

ngụy biện, các quy luật cơ bản của logic hình thức. 

1.12.17. Tên học phần: Kỹ năng nghiên cứu và lập luận (2 TC) 

Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng tư duy và ngôn ngữ như: kỹ năng 

nghiên cứu, kỹ năng lập luận, tranh luận, phản biện, qua đó giúp người học biết nghĩ 

sâu sắc, toàn diện, viết chính xác, nói thuyết phục. 

1.12.18. Tên học phần: Tâm lí học đại cương (2 TC) 

Môn tâm lí học đại cương trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

đời sống tâm lí của con người. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để hình thành 

và phát triển khả năng tư duy, trí tuệ cảm xúc và tính sáng tạo, hiểu rõ những khía cạnh 

tâm lí của con người. Từ đó, giúp cho người học hình thành những phẩm chất nhân cách 

là cơ sở để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống cũng như trong hoạt động 

nghề luật. 

1.12.19. Tên học phần: Xã hội học pháp luật (2 TC) 

Học phần xã hội học pháp luật nghiên cứu các quy luật và tính quy luật của quá 

trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong mối liên hệ với các 

loại chuẩn mưc x  hội khác, nguồn gốc, bản chất xã hội, các chức năng x  hội của 

pháp luật, các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp 

luật. Là môn học thuộc khối kiến thức đại cương, x  hội học pháp luật cung cấp, trang 

bị cho sinh viên ngành luật kinh tế cách tiếp cận mới - tiếp cận xã hội học đối với các 

sự kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong xã hội thông qua việc áp dụng các phương 

pháp điều tra xã hội học để thu thập, xử lí và phân tích các thông tin thực nghiệm làm 

sáng tỏ nguồn gốc, nguyên nhân, bản chất của chúng. Xã hội học pháp luật cũng giới 

thiệu các trào lưu nghiên cứu pháp luật trên thế giới để giúp sinh viên có cái nhìn đối 

sánh với luật học trong nước; làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật với các loại chuẩn 

mực xã hội khác như chuẩn mực chính trị, chuẩn mực đạo đức; phân tích, làm nổi bật 

các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật trong 

thực tế xã hội ở nước ta hiện nay. 

1.12.20. Tên học phần: kinh tế học đại cương (3 TC) 
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Học phần kinh tế học đại cương trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở cho sinh 

viên về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật 

kinh tế cơ bản như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,… phân tích hành vi của 

các thành viên của một nền kinh tế đó là người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ.  

Nghiên cứu những khái niệm cơ bản của kinh tế học bao gồm việc đo lường 

tổng sản lượng và thu nhập quốc dân; các nhân tố qui định tăng trưởng kinh tế, thất 

nghiệp và lạm phát; những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu, cung tiền, cầu 

tiền và cân bằng kinh tế vĩ mô; giới thiệu các chính sách kinh tế vĩ mô; các vấn đề về 

cán cân thanh toán, t  giá hối đoái và các chính sách thương mại. 

Học phần gồm 3 chương: Chương 1:  ại cương về kinh tế học; Chương 2: Kinh 

tế vi mô; Chương 3: Kinh tế vĩ mô  

1.12.21. Tên học phần: quản trị học (2 TC) 

Học phần quản trị học nghiên cứu các nội dung sau: Các chức năng cơ bản của 

quản trị (hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra); Lịch sử phát triển của các lý 

thuyết quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức bao gồm yếu tố môi trường vĩ mô, 

môi trường vi mô, môi trường nội bộ và ảnh hưởng của nó đối với các tổ chức; Thông 

tin trong quản trị; Ra quyết định quản trị. 

1.12.22. Tên học phần: Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại (2 

TC) 

Học phần kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại bao gồm các 

nội dung sau: 

- Khái quát về đàm phán; chiến lược và chiến thuật đàm phán; cách truyền đạt 

trong quá trình đàm phán; phát hiện và sử dụng ưu thế trong đàm phán  

- Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại. 

1.12.23. Tên học phần: Lý luận nhà nước và pháp luật (3 TC) 

Học phần Lý luận nhà nước và pháp luật có vị trí quan trọng trong chương trình 

đào tạo sinh viên chuyên ngành luật kinh tế, trang bị kiến thức cơ sở cho sinh viên tiếp 

cận kiến thức chuyên ngành luật. Nội dung học phần trước hết nghiên cứu những vấn 

đề lý luận chung như: nguồn gốc ra đời của nhà nước, bản chất nhà nước, kiểu nhà 

nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước, nhà nước pháp quyền; nguồn gốc, bản 

chất, chức năng, kiểu, hình thức pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý 

thức pháp luật, thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý, điều chỉnh pháp luật, hệ thống pháp luật. Phần thứ hai nghiên cứu về 

nhà nước và pháp luật của các kiểu nhà nước như nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản, 

nhà nước xã hội chủ nghĩa  Phần thứ ba nghiên cứu một số vấn đề về nhà nước và 

pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy nhà 

nước, vị trí nhà nước trong hệ thống chính trị, hệ thống pháp luật. 

1.12.24. Tên học phần: Luật hiến pháp (3 TC) 

Học phần Luật hiến pháp cung cấp những kiến thức về khoa học luật hiến pháp, 

ngành luật hiến pháp; chế định về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa 

học công nghệ, an ninh quốc ph ng, chính sách đối ngoại; quan hệ cơ bản giữa nhà 

nước và công dân; những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong lịch sử lập hiến Việt Nam và pháp luật hiện 

hành, tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên trong nghiên cứu các môn khoa học 
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pháp lý tiếp theo. 

Cụ thể, môn học gồm 15 chương, tập trung vào 5 nội dung chính sau: 

1) Những vấn đề lí luận cơ bản về khoa học luật hiến pháp, luật hiến pháp và 

hiến pháp; 

2) Chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, 

môi trường, chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng; 

3) Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

4) Chế độ bầu cử; 

5) Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

1.12.25. Tên học phần: Luật hành chính và tố tụng hành chính (3 TC) 

Học phần luật hành chính và tố tụng hành chính bao gồm hai nội dung chủ yếu: 

1) Luật hành chính nghiên cứu những chế độ pháp lý chủ yếu điều chỉnh các 

quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. Những vấn đề chủ yếu được đề cập đến bao gồm: Lý luận về hoạt động quản lý 

nhà nước; các nguyên tắc, phương pháp quản lý nhà nước; địa vị pháp lý của các chủ 

thể tham gia quan hệ quản lý nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công 

chức, tổ chức xã hội và cá nhân (công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch); 

vi phạm hành chính và chế độ xử lý vi phạm hành chính; chế độ giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và giải quyết các vụ án hành chính. 

2) Luật tố tụng hành chính bao gồm: nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính; 

thẩm quyền xét xử hành chính của T a án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hành chính; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

án phí và vấn đề cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; chứng minh trong vụ án 

hành chính, khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án 

hành chính; xét lại bản án, quyết định của t a án đ  có hiệu lực pháp luật theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án 

hành chính và khiếu nại tố cáo trong tố tụng hành chính. 

1.12.26. Tên học phần: Luật hình sự 1 (2 TC) 

Học phần Luật hình sự 1 gồm 16 nội dung: 1) Khái niệm luật hình sự và các 

nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam; 2) Nguồn của luật hình sự Việt Nam; 3) Tội 

phạm; 4) Cấu thành tội phạm; 5) Khách thể của tội phạm; 6) Mặt khách quan của tội 

phạm; 7) Chủ thể của tội phạm; 8) Mặt chủ quan của tội phạm; 9) Các giai đoạn thực 

hiện tội phạm; 10)  ồng phạm; 11) Các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã 

hội của hành vi; 12) Trách nhiệm hình sự và hình phạt; Hệ thống hình phạt và các biện 

pháp tư pháp; 13) Quyết định hình phạt; 14) Các chế định liên quan đến việc chấp 

hành hình phạt; 15) Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; 16) 

Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại. 

1.12.27. Tên học phần: Luật hình sự 2 (2 TC) 

Học phần Luật hình sự 2 gồm 14 nội dung: 1) Các tội xâm phạm an ninh quốc 

gia; 2) Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm con người; 3) 

Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; 4) Các tội xâm phạm sở hữu; 5) 

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; 6) Các tội xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế; 7) Các tội phạm về môi trường; 8) Các tội phạm về ma tuý; 9) Các tội xâm 

phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; 10) Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành 
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chính; 11) Các tội phạm về chức vụ; 12) Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; 13) Các 

tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; 14) Các tội phá hoại hoà bình, 

chống loài người và tội phạm chiến tranh. 

1.12.28. Tên học phần: Luật dân sự 1 (2 TC) 

Học phần Luật dân sự 1 gồm 13 nội dung: 1) Khái quát luật dân sự Việt Nam; 

2) Cá nhân - chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; 3) Pháp nhân và các chủ thể khác của 

quan hệ pháp luật dân sự; 4) Giao dịch dân sự; 5)  ại diện, thời hạn và thời hiệu; 6) Tài 

sản; 7) Quyền sở hữu; 8) Hình thức sở hữu; 9) Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở 

hữu; 10) Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở 

hữu; 11) Những quy định chung về thừa kế; 12) Thừa kế theo di chúc; 13) Thừa kế 

theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản thừa kế. 

1.12.29. Tên học phần: Luật dân sự 2 (3 TC) 

Học phần Luật dân sự 2 gồm 12 nội dung: 1) Khái niệm chung về nghĩa vụ dân 

sự; 2) Xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự; 3) Quy định 

chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; 4) Các biện pháp bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự; 5) Quy định chung về hợp đồng; 6) Hợp đồng chuyển quyền sở hữu 

tài sản; 7) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản; 8) Hợp đồng có đối tượng là công 

việc; 9) Nghĩa vụ ngoài hợp đồng; 10) Quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng; 11) Bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra; 12) Bồi thường thiệt 

hại do tài sản gây ra. 

1.12.30. Tên học phần: Luật lao động (2 TC) 

Học phần Luật lao động là môn học tích hợp kiến thức pháp luật lý thuyết và 

khoa học pháp lí ứng dụng. Học phần bao gồm 2 phần chính: 

- Phần 1: Nghiên cứu hệ thống kiến thức pháp luật về lao động với tư cách là 

một chuyên ngành luật trong hệ thống luật Việt Nam. Nội dung nghiên cứu bao gồm: 

khái niệm luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

lao động, công đoàn, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, thảo 

ước lao động tập thể, tiền lương, k  luật lao động và trách nhiệm vật chất, vấn đề tranh 

chấp lao động, vấn đề đình công, giải quyết tranh chấp lao động và giải quyết cuộc 

đình công  

Phần 2: Cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản và rèn luyện kĩ năng tư vấn về 

hợp đồng trong lĩnh vực lao động. Môn học cung cấp những kiến thức lí luận về tư vấn 

các loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động nói chung và kĩ năng tư vấn từng loại hợp 

đồng trong lĩnh vực lao động nói riêng như hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề, 

hợp đồng trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài, hợp đồng cho thuê lại lao động. 

1.12.31. Tên học phần: Luật đất đai (3 TC) 

Học phần Luật đất đai là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành luật kinh 

tế. Học phần gồm 2 nội dung chính 

- Phần 1: Nghiên cứu nội dung của luật đất đai; 

- Phần 2: Nghiên cứu các qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với người đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất. 

Cùng với các học phần luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự, luật lao động, 

học phần pháp luật về đất đai và thu hồi đất s  góp phần hoàn thiện hệ thống kiến thức 
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cơ sở ngành luật kinh tế cho người học, tạo cơ sở để học các môn luật chuyên ngành 

kinh tế. 

1.12.32. Tên học phần: Luật tố tụng hình sự (3 TC) 

Học phần Luật tố tụng hình sự trang bị kiến thức cơ sở ngành cho sinh viên tiếp 

cận kiến thức chuyên ngành luật kinh tế. Nội dung học phần nghiên cứu nhiệm vụ và 

các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ và chứng minh trong luật tố tụng 

hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; khởi tố vụ án hình sự, điều 

tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm; thủ tục phúc thẩm; thi hành bản án, quyết 

định đ  có hiệu lực pháp luật; xét lại bản án, quyết định đ  có hiệu lực pháp luật; thủ 

tục tố tụng đối với vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên; khiếu nại, tố cáo 

trong tố tụng hình sự và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 

1.12.33. Tên học phần: Luật tố tụng dân sự (3 TC) 

Luật Tố tụng dân sự là môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành luật 

kinh tế. Học phần này cung cấp khối kiến thức về pháp luật tố tụng dân sự với nội dung 

cơ bản sau đây: Vị trí, vai trò của luật tố tụng dân sự Việt Nam; Thẩm quyền dân sự 

của Tòa án nhân dân; Chủ thể tiến hành tố tụng và chủ thể tham gia tố tụng; Chứng cứ 

và chứng minh trong tố tụng dân sự; Các biện pháp khẩn cấp tạm thời; Thủ tục giải 

quyết các vụ án dân sự; Thủ tục giải quyết việc dân sự. 

Người học được thực hành các nội dung trên bằng việc thảo luận, giải quyết các 

tình huống phát sinh trong thực tế và phân tích, bình luận, tập sự giải quyết một số vụ 

án dân sự. 

1.12.34. Tên học phần: Luật so sánh (2 TC) 

Học phần Luật so sánh là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so 

sánh luật.  

Môn học gồm hai nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung về luật học so sánh; (2) 

Sự hình thành, phát triển, cấu trúc, nguồn của các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế 

giới và một số chế định pháp luật đặc thù của những hệ thống pháp luật điển hình trên 

thế giới (Civil Law; Common Law; pháp luật XHCN; Pháp luật ở các quốc gia chịu 

ảnh hưởng của đạo Hồi), đào tạo luật và nghề luật ở các nước trên thế giới. 

1.12.35. Tên học phần: Luật hôn nhân và gia đình (2 TC) 

- Luật hôn nhân và gia đình là học phần chuyên ngành có tính ứng dụng cao và 

gắn với cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Môn học nghiên cứu 4 nhóm vấn đề 

chính: 1) Phần lý luận về các hình thái hôn nhân, gia đình; 2) Các chế định pháp luật 

hiện hành về kết hôn; nghĩa vụ và quyền của vợ chồng; quan hệ pháp luật giữa cha mẹ 

và con; cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; ly hôn; quan hệ hôn nhân, gia 

đình có yếu tố nước ngoài; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; 3) Pháp luật về bình 

đ ng giới; 4) Pháp luật phòng chống bạo lực gia đình  

1.12.36. Tên học phần: Kỹ năng xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, hành chính 

(2 TC) 

Học phần Kỹ năng xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, hành chính là môn 

khoa học pháp lý ứng dụng, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn bản pháp luật, hành 

chính và xây dựng văn bản pháp luật, hành chính đặc biệt là kĩ năng soạn thảo văn bản 
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pháp luật, hành chính. 

Môn học được chia thành hai phần: 

- Phần lí thuyết: Tập trung giới thiệu những vấn đề xây dựng văn bản pháp luật 

theo từng loại văn bản với những nội dung sau: Khái quát về văn bản pháp luật, hành 

chính; Quy trình xây dựng văn bản pháp luật, hành chính; Quy tắc sử dụng ngôn ngữ 

trong văn bản pháp luật, hành chính; Cách thức trình bày hình thức và nội dung của 

văn bản pháp luật, hành chính; Cách thức kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật, 

hành chính; Soạn thảo một số văn bản pháp luật, hành chính điển hình 

- Phần bài tập thực hành trên lớp: Trên cơ sở lí thuyết, môn học giúp sinh viên 

vận dụng giải quyết bài tập tình huống cụ thể để soạn thảo văn bản pháp luật, hành 

chính. 

1.12.37. Tên học phần: Luật sở hữu trí tuệ (2 TC) 

- Học phần Luật sở hữu trí tuệ nghiên cứu hệ thống các qui định pháp luật bảo 

vệ các quyền tài sản và nhân thân của các cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản trí tuệ 

- loại tài sản đặc biệt phát sinh từ hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ 

thuật, khoa học, sản xuất, kinh doanh   ồng thời trang bị cho sinh viên những kiến 

thức thực tế và những kĩ năng cơ bản của hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí 

tuệ như: Kĩ năng tiến hành các thủ tục đăng kí, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, kĩ năng tư 

vấn trong hoạt động khai thác quyền sở hữu trí tuệ, kĩ năng giải quyết tranh chấp về sở 

hữu trí tuệ; kĩ năng quản trị tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp. 

1.12.38. Tên học phần: Luật môi trường (2 TC) 

- Luật môi trường là học phần thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế, nghiên 

cứu các vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường bằng pháp luật. Nội dung trước tiên mà 

môn học này đề cập là một số vấn đề mang tính lí luận chung về môi trường, bảo vệ 

môi trường và luật môi trường. Tiếp đó, môn học nghiên cứu các nội dung về đánh giá 

môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học như: kiểm soát 

ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm đất, kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ rừng, bảo 

vệ đa dạng sinh học... Ngoài ra, môn học c n đề cập các khía cạnh của việc thực thi 

các công ước quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như cơ chế 

giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong lĩnh vực môi trường. 

1.12.39. Tên học phần: Pháp luật y tế, an toàn thực phẩm (2 TC) 

- Học phần nghiên cứu ba vấn đề chính sau đây: 1) Kiến thức pháp luật về y tế - 

khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc; 2) Kiến thức pháp luật về chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh; 3) Kiến thức pháp luật về kiểm 

soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của các nước là đối tác thương mại chính của Việt 

Nam như Liên minh châu  u, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, các 

nước ASEAN. 

1.12.40. Tên học phần: Pháp luật về luật sư, công chứng, thừa phát lại (2 TC) 

- Học phần pháp luật về luật sư, công chứng, thừa phát lại thuộc khối kiến thức 

cơ sở ngành luật kinh tế. Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về luật luật sư; 

những quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và pháp luật về thừa phát lại. 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt 

động nghề nghiệp của luật sư; công chứng, chứng thực và hoạt động thừa phát lại; từ 

đó giúp sinh viên định hướng được nghề nghiệp sau khi ra trường. 
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1.12.41. Tên học phần: Pháp luật an sinh xã hội (2 TC) 

Học phần pháp luật an sinh xã hội là môn học nghiên cứu các vấn đề lý luận và 

thực tiễn trong xây dựng, ban hành, thực thi các quy định về an sinh xã hội, bên cạnh 

các vấn đề lý luận chung cho hệ thống chính sách xã hội nhiều cấp độ để tât cả các 

thành viên trong xã hội đều được tương trợ, giúp đỡ ở mức độ hợp lý khi bị giảm, mất 

thu nhập hoặc gặp các rủi ro, khó khăn trong cuộc sống  Trên cơ sở đó, các nội dung 

pháp luật được giảng dạy bao gồm: bảo hiểm xã hội, ưu đ i x  hội, trợ giúp xã hội 

(bảo trợ xã hội), giải quyết tranh chấp an sinh xã hội. Song song với việc nghiên cứu 

các vấn đề pháp lý của Việt Nam, học phần pháp luật về an sinh xã hội còn nghiên cứu 

quan điểm, quy định của Tổ chức Lao động thế giới (ILO) về an sinh xã hội. 

1.12.42. Tên học phần:Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 

Học phần nghiên cứu hệ thống các qui định pháp luật bảo vệ các đối tượng tài 

sản trí tuệ của tổ chức kinh tế   ồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng quản trị tài 

sản trí tuệ trong các doanh nghiệp. 

1.12.43. Tên học phần: Tư pháp quốc tế (2 TC) 

- Học phần tư pháp quốc tế tập trung giới thiệu những vấn đề chung về tư pháp 

quốc tế: Khái niệm, nguồn của tư pháp quốc tế; Các hệ thống cơ bản trong tư pháp 

quốc tế và vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài  Một số nội dung cụ thể, quan trọng 

như: Quyền sở hữu, thừa kế trong tư pháp quốc tế; quan hệ lao động, quan hệ hôn 

nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế  

Những vấn đề tư pháp trong tư pháp quốc tế như: Tố tụng dân sự quốc tế, Trọng tài 

trong tư pháp quốc tế  

1.12.44. Tên học phần: Công pháp quốc tế (2 TC) 

- Học phần Công pháp quốc tế nghiên cứu những quan điểm chung về công 

pháp quốc tế như: Khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, mối quan hệ giữa luật quốc tế 

với luật quốc gia; chủ thể của luật quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; 

luật điều ước quốc tế, vấn đề tuân thủ, thực thi luật quốc tế và trách nhiệm pháp lý 

quốc tế. 

- Những vấn đề của công pháp quốc tế như: Chủ quyền quốc gia, công nhận 

quốc gia, kế thừa quốc gia trong luật quốc tế, mối quan hệ giữa quốc gia với các chủ 

thể khác trong luật quốc tế, luật quốc tế về l nh thổ và biên giới quốc gia, về dân cư, 

về ngoại giao và l nh sự  Những vấn đề cụ thể của luật quốc tế như: Khái niệm, các 

nguyên tắc và phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế, hội nghị quốc tế; các cơ 

quan tài phán quốc tế tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế  

1.12.45. Tên học phần: Pháp luật Cộng đồng ASEAN (2 TC) 

- Học phần Pháp luật Cộng đồng ASEAN là môn học cung cấp cho người học 

các kiến thức cơ bản và các kiến thức pháp lý chuyên ngành về ASEAN và pháp luật 

Cộng đồng ASEAN. 

- Môn học gồm 5 nhóm vấn đề chính: 1) Khái quát về ASEAN, Cộng đồng 

ASEAN và pháp luật Cộng đồng ASEAN; 2) Luật Cộng đồng chính trị - an ninh 

ASEAN; 3) Luật Cộng đồng kinh tế ASEAN; 4) Luật Cộng đồng văn hoá - xã hội 

ASEAN; 5) Các vấn đề pháp lý cơ bản về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh 

chấp và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam. 

1.12.46. Tên học phần: Pháp luật chủ thể kinh doanh và phá sản (3 TC) 
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- Pháp luật chủ thể kinh doanh và phá sản là học phần ghép, nghiên cứu 2 vấn 

đề sau: 1) Pháp luật về chủ thể kinh doanh là học phần bắt buộc đối với sinh viên 

ngành luật kinh tế, nghiên cứu các kiến thức pháp luật chuyên ngành về thỏa thuận 

thành lập, đăng ký thành lập và ngành nghề kinh doanh, tổ chức bộ máy quản trị, xây 

dựng chế độ huy động vốn, phát triển thành viên, điều hành hoạt động, kiểm soát nội 

bộ, giải quyết tranh chấp nội bộ, giải thể các loại hình chủ thể kinh doanh được công 

nhận tại Việt Nam hiện nay. 

1.12.47. Tên học phần: pháp luật thương mại hàng hóa, dịch vụ (3 TC) 

- Học phần pháp luật thương mại hàng hóa, dịch vụ nghiên cứu những nội dung 

sau: Khái quát về thương nhân và hoat động thương mại; mua bán hàng hoá trong 

thương mại; dịch vụ thương mại; hoạt động trung gian thương mại; các hoạt động xúc 

tiến thương mại; một số hoạt động thương mại khác; chế tài trong hoạt động thương 

mại. 

1.12.48. Tên học phần: Luật đầu tư (2 TC) 

- Học phần Luật đầu tư là học phần 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, ưu đ i, hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư vào các tổ chức kinh tế, quy 

chế pháp lí về các khu kinh tế đặc biệt, hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.  

1.12.49. Tên học phần: Luật ngân hàng (2 TC) 

- Học phần Luật ngân hàng là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp 

những kiến thức cơ bản về địa vị pháp lí của các chủ thể tiến hành hoạt động kinh 

doanh ngân hàng, nội dung pháp lí chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng và quản lí nhà 

nước trong lĩnh vực ngân hàng. Nội dung học phần gồm 7 vấn đề chính: 1) Những vấn 

đề lí luận về ngân hàng và luật ngân hàng; 2) Pháp luật về tổ chức và hoạt động của 

Ngân hàng Nhà nước; 3) Pháp luật về chủ thể kinh doanh ngân hàng; 4) Pháp luật về 

huy động vốn của tổ chức tín dụng; 5) Pháp luật về cấp tín dụng của tổ chức tín dụng; 

6) Pháp luật về dịch vụ thanh toán; 7) Pháp luật về hoạt động ngoại hối. 

1.12.50. Tên học phần: Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (2 

TC) 

- Học phần Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán nghiên cứu 

những vấn đề lý luận chung về chứng khoán, thị trường chứng khoán và pháp luật về 

chứng khoán, lịch sử hình thành và phát triển của pháp Pháp luật về chứng khoán và 

thị trường chứng khoán tại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị 

trường chứng khoán; các quy định về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng 

khoán; quy định của pháp luật hiện hành về chào bán chứng khoán, kinh doanh chứng 

khoán và quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán. 

1.12.51. Tên học phần: Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (2 

TC) 

- Học phần Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là môn 

học ghép nghiên cứu hai vấn đề chính: 1) Hệ thống kiến thức lý luận và kiến thức pháp 

luật về cạnh tranh, hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, 

bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người 

tiêu dùng, vấn đề quản lý nhà nước về cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh; 2) Hệ thống 

kiến thức lý luận và kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
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1.12.52. Tên học phần: Pháp luật ngân sách nhà nước, thuế (3 TC) 

- Học phần Pháp luật ngân sách nhà nước, thuế được thiết kế là môn học ghép 

bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật kinh tế. Học phần này cung cấp 

những kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính công, pháp luật về ngân sách nhà 

nước và pháp luật về thuế. Qua môn học này, người học s  được trang bị những kiến 

thức nền tảng về chính sách tài chính công cũng như nội dung pháp luật về các sắc 

thuế hiện nay của Nhà nước Việt Nam. Nhằm mục tiêu trên, môn học được thiết kế 

thành 2 phần bao gồm: pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. 

1.12.53. Tên học phần: Đạo đức nghề luật và kỹ năng tư vấn pháp luật (3 TC) 

Học phần  ạo đức nghề luật và kỹ năng tư vấn pháp luật là môn học ghép 

nghiên cứu các chuẩn mực đạo đức nghề luật và rèn luyện cho người học kỹ năng tư 

vấn pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Môn học gồm hai phần:  

Phần 1: Nghiên cứu về các chuẩn mực, quy tắc đạo đức đặt ra cho những cá 

nhân và tổ chức hành nghề luật, trong đó trọng tâm nghiên cứu là các tiêu chuẩn đạo 

đức đối với luật sư và thẩm phán, mối quan hệ giữa các chuẩn mực đạo đức nghề luật 

với sự biến động không ngừng của các hiện tượng xã hội.  

Phần 2: Cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn về tư vấn pháp luật trong 

lĩnh vực thương mại nói chung và kĩ năng tư vấn từng loại việc cụ thể trong lĩnh vực 

thương mại nói riêng như: Tư vấn thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp 

và tổ chức lại doanh nghiệp; tư vấn về quản lí nội bộ doanh nghiệp; tư vấn đàm phán, 

soạn thảo hợp đồng thương mại; tư vấn thực hiện một số hoạt động thương mại thông 

dụng; tư vấn pháp luật về đầu tư; tư vấn pháp luật về giải thể, phá sản doanh nghiệp. 

1.12.54. Tên học phần: Giải quyết tranh chấp thương mại (2 TC) 

Học phần giải quyết tranh chấp thương mại nghiên cứu kiến thức lý luận và 

pháp luật chuyên ngành 2 vấn đề sau: 1) Chế định trọng tài thương mại, qui trình tố 

tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại tại trung tâm trọng tài thương mại; 

2) Chế định hòa giải thương mại, kiến thức lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thương mại bằng hòa giải thương mại. 

1.12.55. Tên học phần: Pháp luật về thương mại điện tử (2 TC) 

Học phần pháp luật về thương mại điện tử nghiên cứu 5 vấn đề sau: 1) Khái 

quát về thương mại điện tử và pháp luật điều chỉnh; 2) Giao kết, thực hiện hợp đồng 

thương mại điện tử và chữ ký số; 3) Chứng cứ trong giao dịch điện tử; 4) quyền sở hữu 

trí tuệ trong thương mại điện tử; 5) Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong 

thương mại điện tử. 

1.12.56. Tên học phần: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, logistics, vận tải đa 

phương thức (2 TC) 

Học phần Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, logistics, vận tải đa phương thức 

cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các ngành nghề kinh doanh có 

quan hệ liên quan mật thiết với nhau là dịch vụ logistics, vận tải, bảo hiểm. Học phần 

tập trung vào ba nội dung chính: 1) Kinh doanh bảo hiểm ( ịa vị pháp lí của các chủ 

thể kinh doanh bảo hiểm; Pháp luật về sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; Pháp luật về 

sản phẩm bảo hiểm nhân thọ); 2) Kinh doanh dịch vụ logistics; 3) Kinh doanh vận tải 

đa phương thức (đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ). 

1.12.57. Tên học phần: Luật thương mại quốc tế (2 TC) 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

37 
 

Học phần luật thương mại quốc tế nghiên cứu những vấn đề cơ bản về luật của 

Tổ chức thương mại thế giới, như: hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO, các 

nguyên tắc cơ bản của Luật WTO, những quy định của WTO trong thương mại hàng 

hóa và dịch vụ; những quy định của WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan đến sở 

hữu trí tuệ; quy định của WTO về các biện pháp phòng vệ thương mại; giải quyết 

tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thành viên trong khuôn khổ qui định của 

WTO. 

1.12.58. Tên học phần: Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh 

quốc tế (2 TC) 

Môn học hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế 

cung cấp những kiến thức cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch 

kinh doanh quốc tế cũng như pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và các 

giao dịch kinh doanh quốc tế. 

1.12.59. Tên học phần: Khởi nghiệp (1 TC) 

Học phần Khởi nghiệp giúp sinh viên hình thành tinh thần chủ động và tư duy 

sáng tạo khởi nghiệp trong khuôn khổ chính sách của  ề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” năm 2016 và  ề án “Hỗ trợ học sinh, 

sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.12.60. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp (4 TC) 

Học phần Thực tập tốt nghiệp này gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật thực 

tập. 

- Thực trạng công tác chuyên môn nghiệp vụ pháp luật tại phòng ban của cơ 

quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật thực tập. 

- Bài học kinh nghiệm thực tiễn. 

- Báo cáo kết quả thực tập. 

1.12.61. Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp (8 TC) 

- Xác định vấn đề pháp lý nghiên cứu trong chuyên ngành luật kinh tế. 

- Hệ thống hóa lý luận về vấn đề pháp lý nghiên cứu. 

- Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề pháp lý nghiên cứu. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề pháp lý nghiên cứu. 

-  ề xuất giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh. 
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PHẦN 2  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN 

2    ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NHỮNG NGU ÊN    CƠ BẢN CHỦ NGHĨA 

MÁC – LÊ NIN 1 

2.1.1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

2   2  M  học phần: 003491 

2      Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.1.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2   5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính qui năm 1 

2.1.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Tường Duy Tiến sĩ Khoa LLCT 

2 Phạm Kim Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Thị Tú Trinh Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Phước Trọng Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Mai Quốc Dũng Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.1.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:     60 tiết 

- Lý thuyết:     30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.1.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.1.9. Mục tiêu học phần: 

- Người học hiểu được cơ sở lý luận cơ bản nhất về các nguyên lý của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin, để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2; môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và  ường lối cách mạng của 

 ảng Cộng sản Việt Nam. 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung 

nhất để tiếp cận các môn khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

2.1.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Chủ nghĩa 

duy vật lịch sử. 

2. Hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 
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1 ●                

2         ●        

2       M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Vấn đề cơ bản của triết học: mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 

- Những nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật: Nguyên lý về mối liên 

hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. 

- Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật: Quy luật chuyển hóa từ 

những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại; quy luật 

thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập; quy luật phủ định của phủ định. 

- Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử: Vai trò của sản xuất vật 

chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất; Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định 

ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; hình thái kinh tế - xã hội và 

quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

2    2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

2       Tài liệu học tập: 

2.1.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và  ào tạo, Giáo trình Những Ngu ên  ý  ơ bản của Chủ nghĩ  

Mác-Lênin, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014. 

2.1.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2015. 

[2] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2014. 

[3] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, Giáo trình Chủ nghĩ     h i khoa học, NXB. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2014. 

2    4  Thang điểm đánh giá:  0  0 

2.1  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 
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1. Hiểu những nội dung cơ bản về thế giới quan 

và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-

Lênin; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép 

biện chứng duy vật; Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Chuyên cần 5 

a1 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh 

quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp 

cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Lập luận 50 

2    6  Nội dung học phần: 

2.1.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Nhập môn những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 
6 2 0 0 0 4 

2 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 21 7 0 0 0 14 

3 Phép biện chứng duy vật 27 9 0 0 0 18 

4 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 36 12 0 0 0 24 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

2 1 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

1 1  Khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin 

1 2   ối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Chương 2  Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

2.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng 

2 2  Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật 

chất và ý thức 

Chương 3  Phép biện chứng duy vật 
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3.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 

3 2  Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật 

3.3. Các cặp phạm tr  cơ bản của phép biện chứng duy vật 

3.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

3.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay 

đổi về chất và ngược lại 

3.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 

3.4.3. Quy luật phủ định của phủ định 

3.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

3.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức 

3 5 2  Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý 

Chương 4  Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

4.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình 

độ phát triển của lực lượng sản xuất 

4.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

4.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức 

xã hội 

4.4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các 

hình thái kinh tế - xã hội 

4.4.1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế - xã hội 

4.4.2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

4.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát 

triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

4 6  Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo 

lịch sử của quần chúng nhân dân 

2    7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề. 

2    8  Hƣớng dẫn thực hiện: 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15. 

2.1.19. Phê duyệt: 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2 2  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: NHỮNG NGU ÊN    CƠ BẢN CHỦ NGHĨA 

MÁC – LÊ NIN 2 

2.2.1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

2 2 2  M  học phần: 003493 

2 2    Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.2.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2 2 5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy năm 1 

2.2.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Tường Duy Tiến sĩ Khoa LLCT 

2 Phạm Kim Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Thị Tú Trinh Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Phước Trọng Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Mai Quốc Dũng Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.2.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

- Lý thuyết:     45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

2.2.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 1 

- Học phần song hành: Không 

2.2.9. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên cần đạt được các yêu cầu về chuẩn 

kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

 ường lối cách mạng của  ảng Cộng sản Việt Nam. 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

2.2.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1  Phân tích được quá trình vận động và phát triển của chủ nghĩa tư bản và các 

quy luật cơ bản của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 

2. Phân tích tính tất yếu của việc quá độ lên chủ nghĩa x  hội và sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân.  

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2         ●        
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2 2     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Giới thiệu Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa  

- Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa x  

hội và khái quát về chủ nghĩa x  hội hiện thực và triển vọng. 

2 2  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

2 2     Tài liệu học tập: 

2.2.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và  ào tạo, Giáo trình Những Ngu ên  ý  ơ bản của Chủ nghĩ  

Mác-Lênin, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014. 

2.2.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2015. 

[2] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2014. 

[3] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, Giáo trình Chủ nghĩ     h i khoa học, NXB. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2014. 

2 2  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2 2  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1  Phân tích được quá trình vận động và phát 

triển của chủ nghĩa tư bản và các quy luật cơ 

bản của nền kinh tế thị trường tư bản chủ 

nghĩa. 

Chuyên cần 5 

a1 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Phân tích tính tất yếu của việc quá độ lên chủ 

nghĩa x  hội và sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

44 
 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, chứng minh 50 

2 2  6  Nội dung học phần: 

2.2.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

5 Học thuyết giá trị 36 12 0 0 0 24 

6 Học thuyết giá trị thặng dư 36 12 0 0 0 24 

7 

Học thuyết về tư bản độc 

quyền và chủ nghĩa tư bản 

độc quyền nhà nước 

18 6 0 0 0 12 

8 

Sứ mệnh của giai cấp công 

nhân và cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

18 6 0 0 0 12 

9 

Những vấn đề chính trị- xã 

hội có tính quy luật trong 

tiến trình cách mạng xã hội 

chủ nghĩa 

18 6 0 0 0 12 

10 
Chủ nghĩa x  hội hiện thực 

và triển vọng 
9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

2 2 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 5  Học thuyết giá trị 

5 1   iều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 

5 1 1   iều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa 

5 1 2   ặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 

5.2. Hàng hóa 

5.2.1.Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa 

5.2.2.Tính chất hai mặt của sản xuất hàng hóa 

5 2 3 Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đế lượng giá trị hàng hóa 

5.3. Tiền tệ 
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5.3.1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ 

5.3.2. Chức năng của tiền tệ 

5.4. Quy luật giá trị 

5.4.1. Nội dung của quy luật giá trị 

5 4 2  Tác động của quy luật giá trị 

Chương 6  Học thuyết giá trị thặng dư 

6.1. Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản 

6.1.1. Công thức chung của tư bản 

6.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản 

6.1.3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

6.2. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư 

6.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản 

xuất ra giá trị thặng dư 

6 2 2  Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

6.2.3. T  suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 

6 2 4  Hai phương pháp sản xuấtgiá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch 

6.2.5. Sản xuất ra giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản 

6.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản 

6.3.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản 

6.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng quy mô tích lũy tư bản 

6.3.3. Quy luật chung của tích lũy tư bản 

6 4  Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư 

6.4.1. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản 

6 4 2  Tư bản cố định và tư bản lưu động 

6.5. Các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư 

6.5.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa  Lợi nhuận và t  suất lợi nhuận 

6.5.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất 

6.5.3. Sự chuyển hóa từ giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất 

6.5.4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các hình thái tư bản 

Chương 7  Học thuyết về tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

7.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 

7.1.1. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản 

độc quyền 

7 1  2  Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

7.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai 

đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền 

7.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

7 2 1 Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

7.2.2.Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

7 3   ánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

7.3.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản với sự phát triển của nền sản xuất xã hội 

7.3.2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

Chương 8  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 

8.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

8.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
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8 1 2   iều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

8.1.3. Vai trò của  ảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân 

8.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

8.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó 

8.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

8.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng 

xã hội chủ nghĩa 

8.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

8.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

8 3 2  Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

Chương 9  Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách 

mạng xã hội chủ nghĩa 

9.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

9.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

9.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa 

9.2. Xây dựng nền văn hóa x  hội chủ nghĩa 

9.2.1. Khái niệm nền văn hóa x  hội chủ nghĩa 

9.2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa x  hội chủ nghĩa 

9. 3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

9.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc 

giải quyết các vấn đề dân tộc 

9.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc 

giải quyết các vấn đề tôn giáo 

Chương 10  Chủ nghĩa x  hội hiện thực và triển vọng 

10.1. Chủ nghĩa x  hội hiện thực 

10.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa x  hội hiện thực đầu 

tiên trên thế giới 

10.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó 

10.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa x  hội Xô-viết và nguyên 

nhân của nó 

10.2.1. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa x  hội Xô-viết 

10.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa x  hội 

Xô-viết 

10.3. Triển vọng của chủ nghĩa x  hội 

10.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người 

10.3.2. Chủ nghĩa x  hội là tương lai của xã hội loài người 

2.2.14. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục chuyên đề. 

2.2.15. Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành 

luật kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 
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- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.2.19. Phê duyệt 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ngày 09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2    ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 

2.3.1. Tên học phần: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

2   2  M  học phần: 006322 

2      Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.3.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2   5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy 

2.3.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Tường Duy Tiến sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Thị Tú Trinh Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.3.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:      60 tiết 

- Lý thuyết:      30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):   00 tiết 

2.3.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.3.9. Mục tiêu học phần: 

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp cho sinh viên: 

-  ạt được một hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong thực tiễn cuộc sống 

-  ịnh hướng cho sinh viên ý thức học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2.3.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về 

vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa x  hội và con đường 

quá độ lên chủ nghĩa x  hội ở Việt Nam, về  ảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết 

dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, về 

văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới. 

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức để rèn luyện những 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người công dân trong thời đại mới. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2         ●        

2       M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học này bao gồm những nội dung sau đây: 

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng 
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giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa x  hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa x  hội ở Việt 

Nam; về  ảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. 

- Về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức 

và xây dựng con người mới. 

2    2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

2       Tài liệu học tập: 

2.3.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và  ào tạo, Gi o trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2014. 

[2] Trường  ại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, 

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2012. 

2.3.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và đào tạo, Kể chuyện Bác Hồ T1,T2,T3, NXB. Giáo dục, Hà 

Nội 2003. 

[2] Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn KH Mác – 

Lênin, TT. Hồ Chí Minh, Gi o trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2010. 

2    4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.3  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống kiến thức cơ bản về nội 

dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa 

xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa x  

hội ở Việt Nam, về  ảng Cộng sản Việt Nam, 

về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về 

dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì 

dân, về văn hoá, đạo đức và xây dựng con 

người mới. 

Chuyên cần 5 

a1 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, 

đạo đức để rèn luyện những phẩm chất đạo đức 

tốt đẹp của người công dân trong thời đại mới. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 
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b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, chứng minh 50 

2    6  Nội dung học phần: 

2.3.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

0 

 ối tượng, phương pháp nghiên 

cứu và ý nghĩa học tập môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

3 1 0 0 0 2 

1 
Cơ sở, quá trình hình thành và 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
15 5 0 0 0 10 

2 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn 

đề dân tộc và cách mạng giải 

phóng dân tộc 

18 6 0 0 0 12 

3 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ 

nghĩa x  hội và con đường quá độ 

lên chủ nghĩa x  hội ở Việt Nam 

6 2 0 0 0 4 

4 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về  ảng 

Cộng sản Việt Nam 
6 2 0 0 0 4 

5 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế 

12 4 0 0 0 8 

6 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân 

chủ và xây dựng nhà nước của 

dân, do dân, vì dân 

6 2 0 0 0 4 

7 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hoá, đạo đức và xây dựng con 

người mới 

24 8 0 0 0 16 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

2 3 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương mở đầu   ối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

0 1   ối tượng nghiên cứu 
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0.1.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh 

0 1 2   ối tượng của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh 

0.1.3. Mối quan hệ của môn học này với các môn lý luận chính trị khác 

0 2  Phương pháp nghiên cứu 

0 2 1  Cơ sở phương pháp luận 

0 2 2  Các phương pháp cụ thể 

0 3  Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên 

0 3 1  Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác 

0.3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị 

Chương 1  Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

1 1  Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

1 1 1  Cơ sở khách quan 

1.1.2. Nhân tố chủ quan 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu 

nước 

1.2.2. Thời kỳ từ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc 

1.2.3. Thời kỳ từ 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam 

1.2.4. Thời kỳ 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường 

cách mạng 

1.2.5. Thời kỳ từ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện 

1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

1 3 1  Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc 

1 3 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới 

Chương 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 

dân tộc 

2 1  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 

2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa 

2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp 

2 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc 

2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách 

mạng vô sản 

2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do  ảng Cộng sản lãnh 

đạo 

2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc 

2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có 

khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc 

2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách 

mạng bạo lực 

Chương 3  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa x  hội và con đường quá độ lên 

chủ nghĩa x  hội ở Việt Nam 

3 1  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa x  hội ở Việt Nam 

3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa x  hội ở Việt Nam 

3 1 2    ặc trưng của chủ nghĩa x  hội ở Việt Nam 

3 1 3  Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa x  hội ở 
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Việt Nam 

3 2  Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa x  hội ở Việt Nam 

3 2 1  Con đường 

3.2.2. Biện pháp 

Chương 4  Tư tưởng Hồ Chí Minh về  ảng Cộng sản Việt Nam 

4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản chất và vai trò của  ảng Cộng sản Việt 

Nam 

4.1.1. Về sự ra đời của  ảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.2. Vai trò của  ảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.3. Bản chất của  ảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.4. Quan niệm về  ảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền 

4 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng  ảng Cộng sản Việt Nam trong sạch 

vững mạnh 

4.2.1. Xây dựng  ảng – quy luật tồn tại và phát triển của  ảng 

4.2.2. Nội dung công tác xây dựng  ảng Cộng sản Việt Nam 

Chương 5  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

5 1  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

5.1.1. Vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng 

5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc 

5.1.3. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc 

5 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế 

5.2.1. Sự cần thiết xây dựng khối đoàn kết quốc tế 

5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế 

5.2.3. Nguyên tác đoàn kết quốc tế 

Chương 6  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do 

dân, vì dân 

6 1  Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

6.1.1. Quan niệm về dân chủ 

6.1.2. Thực hành dân chủ 

6 2  Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân 

6.2.1. Xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân 

6 2 2  Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công 

nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước 

6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh m  

6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả 

Chương 7  Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới 

7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 

7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

7 1 2  Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa 

7 1 3  Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa 

7.2. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.2.1. Nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

7 2 3  Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

7 3  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới 
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7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người 

7 3 2 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng 

người” 

2    7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo. 

2    8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được sử dụng giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành 

luật kinh tế tại Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.3.19. Phê duyệt 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ngày 09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2 4  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

2.4.1. Tên học phần: Đƣờng lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 4 2  M  học phần: 001624 

2 4    Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.4.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2 4 5  Đối tƣợng học: Sinh viên  ại học chính quy 

2.4.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Tường Duy Tiến sĩ Khoa LLCT 

2 Phạm Kim Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Nguyễn Thị Tú Trinh Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Phước Trọng Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Mai Quốc Dũng Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.4.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

2.4.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2 và 

Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Học phần song hành: Không 

2.4.9. Mục tiêu học phần: 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của 

 ảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội 

chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của  ảng trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực 

cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh 

viên niềm tin vào sự l nh đạo của  ảng, theo mục tiêu lý tưởng của  ảng. 

2.4.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Trình bày được những nội dung cơ bản đường lối cách mạng của  ảng Cộng 

sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự l nh đạo của  ảng, theo mục tiêu lý tưởng 

của  ảng. 

2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong việc giải quyết 

những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật 

của  ảng và nhà nước. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 
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C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2         ●        

2 4     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Phân tích sự ra đời tất yếu của  ảng Cộng sản Việt Nam – chủ thể hoạch định 

đường lối cách mạng Việt Nam 

- Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của  ảng 

- Nghiên cứu một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới và kết quả thực hiện 

đường lối cách mạng của  ảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

2 4  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

2 4     Tài liệu học tập: 

2.4.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Bộ Giáo dục và  ào tạo, Gi o trình Đường lối cách mạng củ  Đảng C ng 

sản Việt Nam, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009. 

[2] Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Khoa Lý luận chính trị, 

Tài liệu học tập môn Đường lối cách mạng củ  Đảng C ng sản Việt Nam (lưu hành 

nội bộ), TP. Hồ Chí Minh, 2015. 

2.4.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và  ào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng C ng sản Việt Nam, NXB. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015. 

[2] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng C ng sản Việt Nam, 

NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015. 

[3] Bộ Giáo dục và  ào tạo, M t số  hu ên đ  Lịch sử Đảng C ng sản Việt Nam 

(Tập I), NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007. 

[4] Bộ Giáo dục và  ào tạo, M t số  hu ên đ  Lịch sử Đảng C ng sản Việt Nam 

(Tập II), NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007. 

[5]  inh Xuân Lý,  oàn Minh Tuấn,  ại học Quốc gia Hà Nội, M t số chuyên 

đ  v  Đường lối cách mạng củ  Đảng C ng sản Việt Nam, NXB. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2008. 

[6]  inh Xuân Lý, Phạm Công Nhất,  ại học Quốc gia Hà Nội, Đảng   nh đạo 

xây d ng n n kinh tế thị trường định hướng Xã H i Chủ Nghĩ  ở Việt Nam, NXB. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. 

2 4  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2 4  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 
Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 
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Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

1. Trình bày được những nội dung cơ bản 

đường lối cách mạng của  ảng Cộng sản Việt 

Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và 

cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng cho 

sinh viên niềm tin vào sự l nh đạo của  ảng, 

theo mục tiêu lý tưởng của  ảng. 

Chuyên cần 5 

a1 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ 

động, tích cực trong việc giải quyết những vấn 

đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội theo 

đường lối, chính sách, pháp luật của  ảng và 

nhà nước. 

Thảo luận 10 

b3 
Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, chứng minh 50 

2 4  6  Nội dung học phần: 

2.4.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

0 

 ối tượng, nhiệm vụ và 

phương pháp nghiên cứu môn 

đường lối cách mạng của 

 ảng Cộng sản Việt Nam. 

3 1 0 0 0 2 

1 

Sự ra đời của  ảng Cộng Sản 

Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của  ảng. 

15 5 0 0 0 10 

2 
 ường lối đấu tranh giành 

chính quyền (1930- 1945) 
18 6 0 0 0 12 

3 

 ường lối kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược (1945- 1975) 

36 12 0 0 0 24 
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4  ường lối công nghiệp hóa 9 3 0 0 0 6 

5 

 ường lối xây dựng nền kinh 

tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa 

18 6 0 0 0 12 

6 
Chương 6:  ường lối xây 

dựng hệ thống chính trị 
9 3 0 0 0 6 

7 

 ường lối xây dựng và phát 

triển văn hoá, giải quyết các 

vấn đề xã hội 

18 6 0 0 0 12 

8  ường lối đối ngoại 9 3 0 0 0 6 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

2 4 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương mở đầu   ối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường 

lối cách mạng của  ảng Cộng sản Việt Nam 

0 1   ối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 

0 1 1   ối tượng nghiên cứu 

0.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

0 2  Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học 

0 2 1  Phương pháp nghiên cứu 

0 2 2  Ý nghĩa của việc học tập môn  ường lối cách mạng của  ảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Chương 1  Sự ra đời của  ảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của  ảng 

1.1. Bối cảnh lịch sử cuối thế k  XIX, đầu thế k  XX 

1.1.1. Tình hình thế giới 

1.1.2. Tình hình Việt Nam 

1.2. Hội nghị thành lập  ảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của  ảng 

1.2.1. Hội nghị thành lập  ảng 

1 2 2  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của  ảng 

1 2 3  Ý nghĩa lịch sử sự ra đời  ảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của  ảng 

Chương 2   ường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945) 

2.1. Chủ trương đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930-1939 

2.1.1. Chủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930-1935 

2.1.2. Chủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn 1936-1939 

2.2. Chủ trương đấu tranh cách mạng 1939-1945 

2.2.1. Bối cảnh lịch sử và chủ trương chiến lược mới của  ảng 

2.2.2 Chủ trương phát động cao trào kháng Nhật cứu nước và quyết định tổng 

khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc 

Chương 3   ường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945- 1975) 

3.1.  ường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945 – 1954) 
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3.1.1. Chủ trương xây dựng chế độ mới và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 

– 1946) 

3.1.2.  ường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ 

dân chủ nhân dân (1946 – 1954) 

3.1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử. nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

3 2   ường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 

3 2 1  Giai đoạn 1954 – 1964 

3 2 2  Giai đoạn 1965 – 1975 

3.3.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử. nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

Chương 4   ường lối công nghiệp hóa 

4.1. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 

4.1.1. Chủ trương của  ảng về công nghiệp hóa 

4.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

4.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới 

4.2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa 

4.2.1. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

4.2.3. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển 

kinh tế tri thức 

4.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 5   ường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 

5 1  Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 

5 1 1  Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới 

5.1.2. Sự hình thành tư duy của  ảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới 

5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

nước ta 

5.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

5.2.2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa 

5.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 6   ường lối xây dựng hệ thống chính trị 

6 1   ường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975 – 1986) 

6.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của  ảng 

6.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

6 2   ường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 

6 2 1  Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị 

6.2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi 

mới 

6.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

Chương 7   ường lối xây dựng và phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội 

7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa 

7.1.1. Thời kỳ trước đổi mới 

7.1.2. Trong thời kỳ đổi mới 

7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 

7.2.1. Thời kỳ trước đổi mới 

7.2.2. Trong thời kỳ đổi mới 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

59 
 

Chương 8   ường lối đối ngoại 

8.1.  ường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975 – 1985) 

8.1.1. Hoàn cảnh lịch sử 

8.1.2. Chủ trương đối ngoại của  ảng 

8.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

8 2   ường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới 

8.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 

8.2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

8.2.3.Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

2 4  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo. 

2 4  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được sử dụng giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành 

luật kinh tế tại Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.4.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2.5  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ANH V N A  

2.5.1. Tên học phần: Anh văn A1 

2.5 2  M  học phần: 000094 

2.5.3. Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.5.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.5 5  Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

2.5.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2.5.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     45 tiết 

- Tự học:      90 tiết 

- Lý thuyết:      45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

2.5.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn A0 ( ối với Sinh viên không đạt điểm kiểm tra 

trình độ thi đầu vào) 

- Học phần trước: Anh văn A0 ( ối với Sinh viên không đạt điểm kiểm tra trình 

độ thi đầu vào) 

- Học phần song hành: Không 

2.5.9. Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên năng lực ngoại ngữ đáp ứng được trình độ A1 Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo quy định của thông tư 01/2014/TT-

BGD T trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp. 

- Học phần tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – 

 ọc – Viết với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên nước ngoài trong 

1/3 Chương trình 

2.5.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

2.5.10.1. Về kiến thức: 

+ Nắm được các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền sơ cấp, cụ thể có thể thành thạo 

các nội dung như sau: các dạng câu hỏi WH, các loại động từ, đại từ, sở hữu cách, thì 

hiện tại, thì quá khứ, v.v; 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thường sử dụng trong tiếng Anh cơ bản và ngữ 

cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

2.5.10.2. Về kĩ năng: 
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+ Kĩ năng nghe: 

- Nghe trọng âm, hậu tố, cách nối từ, các tình huống giao tiếp cơ bản… 

- Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền từ để hoàn thành câu, đoạn văn; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu trả 

lời đúng… 

+ Kĩ năng nói: 

- Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

như giới thiệu bản thân, chào hỏi, trao đổi thông tin cá nhân. 

- Học các từ, cụm từ theo ngữ cảnh để có thể giao tiếp trong các tình huống đặc biệt. 

- Trình bày sở thích, hỏi xin phép, đưa ra các đề nghị. 

- Cách thể hiện sự hứng thú và mong muốn tiếp tục cuộc hội thoại… 

+ Kĩ năng đọc: 

- Nắm vững cách dùng từ trong các tình huống cụ thể. 

- Làm quen với những văn bản, bài báo, chương trình truyền hình được diễn đạt 

bằng ngôn ngữ đơn giản. 

- Luyện tập các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm  ý chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết: 

- Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ, nối cụm từ. 

- Chọn từ phù hợp để hoàn tất nội dung cho sẵn. 

- Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn. 

-  ặt câu hỏi với từ cho sẵn. 

- Viết về những chủ đề đơn giản như gia đình, thói quen hằng ngày, sự kiện đặc 

biệt trong năm… 

2.5.10.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử. 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và 

các bài tập tuần. 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu. 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

2.5     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp đáp ứng các yêu cầu trong cấp độ 

Tiếng Anh A1 theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam. 

- Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào 

những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói,  ọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ 

năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

2.5. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.5.    Tài liệu học tập: 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

62 
 

2.5.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Chris, R., & Gillie, Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

2.5.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R, Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 

2003. 

2.5. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.5.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

-  ánh giá quá trình: 30% 

-  iểm thi kết thúc học phần: 70% 

2.5. 6  Nội dung học phần: 

2.5.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 1. Meeting people 24 8 0 0 0 16 

2 
Unit 2. People and 

possessions 
21 7 0 0 0 14 

3 Unit 3. Daily life 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 4. Time off 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 5. Homes and shops 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 6. Good times, bad times 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

2.5.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Unit1. Meeting peopple 

1A. Where are you from? 

1B. In the coffee break 

1C. Personal details 

1D. Lost property 

Unit 2. People and possessions 

2A. What’s important to you? 

2B. Meet the Robinsons 

2C. Time and money 

2D  Where’s the baby? 

Unit 3. Daily life 

3A. A glamorous life? 

3B. Evening and weekends 
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3C. Special days 

3D. Early bird or night owl? 

Unit 4. Time off 

4A. Away from home 

4B. First Date! 

4C. Eating out 

4D. Breaking time 

Unit 5. Homes and shops 

5A. My kind of place 

5B. Renting a flat 

5C. At the shops 

5D. In fashion 

Unit 6. Good times, bad times 

6A. Three generations 

6B. People who changed the world 

6C. Four weekends 

6D. The good and the bad 

2.5. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

2.5. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh học 

từ năm học 2018 – 2019 tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.5.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2 6  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ANH V N A2 

2.6.1. Tên học phần: Anh văn A2 

2 6 2  M  học phần: 007556 

2 6    Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.6.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2 6 5  Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

2.6.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2.6.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

- Lý thuyết:     45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

2.6.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn A1 

- Học phần trước: Anh văn A1 

- Học phần song hành: Không 

2.6.9. Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên năng lực ngoại ngữ đáp ứng được trình độ A2 Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo quy định của thông tư 01/2014/TT-

BGD T trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp. 

- Học phần tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – 

 ọc – Viết với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên nước ngoài trong 

1/3 Chương trình  

2.6.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

2.6.10.1. Về kiến thức: 

+ Nắm được các điểm ngữ pháp ở mức độ sơ cấp, cụ thể có thể thành thạo các 

nội dung như sau: thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ, hiện tại hoàn thành, tương lai gần; so 

sánh hơn, so sánh nhất, động từ khiếm khuyết, câu mệnh lệnh, v.v.; 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thường sử dụng trong tiếng Anh cơ bản và ngữ 

cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

2.6.10.2. Về kĩ năng: 

 + Kĩ năng nghe: 

- Nghe điện thoại, bài hát, cuộc hội thoại, tin tức, câu chuyện cá nhân… 
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- Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền thông tin, đoạn văn; chọn từ đúng; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu 

trả lời đúng… 

- Nghe và rèn cách phát âm của từ như các âm cuối, trọng âm; nối âm; các âm 

yếu; ngữ điệu của câu; câu nói nhanh. 

+ Kĩ năng nói: 

- Giao tiếp được trong những tình huống cơ bản trong giao tiếp xã hội hàng ngày. 

- Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

như mua bán, đặt chỗ, tán gẫu… 

- Hỏi và trả lời những câu hỏi cũng như trao đổi  ý kiến và thông tin về những chủ 

đề quen thuộc hàng ngày như tin tức thời sự, sức khoẻ. 

- Lên kế hoạch tương lai, nói chuyện qua điện thoại, hỏi và chỉ đường, giao tiếp 

tại sân bay… 

+ Kĩ năng đọc: 

- Hiểu những văn bản, bài báo, câu chuyện, quảng cáo, thư từ về những chủ đề 

quen thuộc được diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

- Hiểu được sự khác nhau về văn hóa trong việc sử dụng ngôn ngữ 

- Luyện tập các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm  ý chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết: 

- Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ. 

- Chọn từ đúng để viết, chọn từ phù hợp với văn viếtl. 

- Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn. 

-  ặt câu hỏi, trả lời câu hỏi. 

- Viết về một số chủ đề như như kế hoạch, cho lời khuyên… 

2.6.10.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử. 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và 

các bài tập tuần. 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu; 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

2 6     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ A2 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào 

những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ 

năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

2 6  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2 6     Tài liệu học tập: 
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2.6.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Chris, R., & Gillie, Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

2.6.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R, Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 2003. 

2 6  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.6.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

-  ánh giá quá trình: 30% 

-  iểm thi kết thúc học phần: 70 % 

2 6  6  Nội dung học phần: 

2.6.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 7. Films, music, news 24 8 0 0 0 16 

2 Unit 8  Let’s go away 21 7 0 0 0 14 

3 Unit 9  All in a day’s work 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 10. Mind and body 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 11. Future plans 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 12. Life experiences 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

2 6 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Unit 7. Films, music, news 

7A. Licence to kill 

7B. My music 

7C  What’s in the news? 

7D. Do you know any jokes? 

Unit 8  Let’s go away 

8A. Holiday USA 

8B. A trip to Thailand 

8C. Planning a day out 

8D. Come to the wedding 

Unit 9. All in a day’s work 
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9A. The meeting 

9B. Strike! 

9C. On the phone 

9D. The Adventure Centre 

Unit 10. Mind and body 

10A. A healthy heart 

10B  What’s he like? 

10C. I feel terrible! 

10D. Are you SAD in winter? 

Unit 11. Future plans 

11A  New Year’s resolutions 

11B. No more exams! 

11C. Finding your way 

11D. The grass is always greener 

Unit 12. Life experiences 

12A. World records 

12B  Have you ever…? 

12C. Have a good trip! 

2 6  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

2 6  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học không chuyên ngành 

Tiếng Anh tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.6.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2 7  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ANH V N B  

2.7.1. Tên học phần: Anh văn B1 

2 7 2  M  học phần: 007566 

2 7    Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.7.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2 7 5  Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

2.7.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2.7.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

- Lý thuyết:     45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

2.7.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn A2 

- Học phần trước: Anh văn A2 

- Học phần song hành: Không 

2.7.9. Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên năng lực ngoại ngữ đáp ứng được trình độ B1 Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo quy định của thông tư 01/2014/TT-

BGD T trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp. 

- Học phần tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – 

 ọc – Viết với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên nước ngoài trong 

1/3 Chương trình  

2.7.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

2.7.10.1. Về kiến thức: 

+ Nắm được các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp, cụ thể có thể thành thạo 

các nội dung như sau: các thì của động từ; cấu trúc so sánh; các dạng câu hỏi; từ nối, 

giới từ; loại từ; cách thành lập từ; tiền tố, hậu tố; sự hòa hợp giữa danh từ và động từ… 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thường sử dụng trong tiếng Anh cơ bản và ngữ 

cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

2.7.10.2. Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng nghe: 

- Nghe các cuộc hội thoại, chương trình truyền hình, cuộc phỏng vấn, bài nói 
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chuyện, câu chuyện, bài phát biểu cá nhân, các mô tả… 

 - Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền từ để hoàn thành câu, đoạn văn; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu trả 

lời đúng… 

- Nghe và rèn cách phát âm của từ như các nguyên âm, phụ âm, âm cuối, trọng 

âm; nối âm; ngữ điệu của câu. 

+ Kĩ năng nói: 

- Giao tiếp được trong những tình huống cố định và với những hội thoại ngắn về 

chủ đề giao tiếp xã hội hàng ngày; 

- Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

như chào hỏi, giới thiệu, xin lỗi, cảm ơn, chúc tụng... 

- Hỏi và trả lời những câu hỏi cũng như trao đổi  ý kiến và thông tin về những chủ 

đề quen thuộc hàng ngày như bản thân, thói quen hàng ngày, du lịch, mơ ước...; 

- Miêu tả cảm xúc, thái độ... 

- Kể chuyện, miêu tả một cách đơn giản các hoạt động, sự kiện; miêu tả một địa 

điểm, kinh nghiệm cá nhân… 

+ Kĩ năng đọc: 

- Hiểu những văn bản, bài báo ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc được 

diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày; 

- Nhuần nhuyễn các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm  ý chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết: 

- Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ. 

- Chọn từ đúng để viết, chọn từ phù hợp với văn viết. 

- Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn. 

- Viết về những chủ đề đơn giản như bản thân,thời gian rỗi, nơi chốn, du lịch… 

2.7.10.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học; 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử; 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và 

các bài tập tuần; 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu; 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

2 7     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 1 đến bài 6. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ B1 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào 

những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói,  ọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ 

năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

2 7  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 
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2 7     Tài liệu học tập: 

2.7.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Chris, R., & Gillie, Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

2.7.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R, Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 2003. 

2 7  4  Thang điểm đánh giá: 10/102.7.15. Phương pháp đánh giá học phần: 

-  ánh giá quá trình: 30% 

-  iểm thi kết thúc học phần: 70% 

2 7  6  Nội dung học phần: 

2.7.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng số 

tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 1. Work, rest and play 24 8 0 0 0 16 

2 Unit 2. Beginnings 21 7 0 0 0 14 

3 Unit 3. The world of work 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 4. That’sentertainment 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 5. Into the future 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 6. Family and friends 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

2 7 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Unit 1. Work, rest and play 

1A. Life stories 

1B. Supper commuters 

1C. Time to relax 

1D. Speed dating 

Unit 2. Beginnings 

2A. Starting small 

2B. First meetings 

2C. The 1001 Nights 

2D. Small talk 

Unit 3. The world of work 

3A. Getting qualified 

3B. Job-hunting 

3C. Strange jobs 

3D  I’m really sorry! 

Unit 4  That’s entertainment 
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4A. The silver screen 

4B. The rhythm of life 

4C. TV or not TV? 

4D. What do you think 

Unit 5. Into the future 

5A. Man or machine? 

5B. Never too old 

5C. Out of this world 

5D  It’s for charity 

Unit 6. Family and friends 

6A. Life with teenagers 

6B. Roles people play 

6C. Family Business 

6D. Call me back 

2 7  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

2 7  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học không chuyên ngành 

Tiếng Anh tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.7.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2 8  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ANH V N B2 

2.8.1. Tên học phần: Anh văn B2 

2 8 2  M  học phần: 007567 

2 8    Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.8.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2 8 5  Đối tƣợng học: Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh 

2.8.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Châu Anh Tiến sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2 Trần Tín Nghị Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

3 Lê Thanh Sang Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

4 Ronilo N. Albestor Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

5 Policarpio Alabe Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

6 Edna B. Layba Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

7 Florence O. Ekid Thạc sĩ Trung tâm Ngoại ngữ 

2.8.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

- Lý thuyết:     45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.8.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Anh văn B1 

- Học phần trước: Anh văn B1 

- Học phần song hành: Không 

2.8.9. Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên năng lực ngoại ngữ đáp ứng được trình độ B2 Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo quy định của thông tư 01/2014/TT-

BGD T trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp. 

- Học phần tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ theo 4 kĩ năng Nghe – Nói – 

 ọc – Viết với sự tham gia giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên nước ngoài trong 

1/3 Chương trình  

2.8.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

2.8.10.1. Về kiến thức: 

+ Nắm được các điểm ngữ pháp ở mức độ tiền trung cấp, cụ thể có thể thành thạo 

các nội dung như sau: các thì của động từ; cấu trúc so sánh; các dạng câu hỏi; từ nối, 

giới từ; loại từ; cách thành lập từ; tiền tố, hậu tố; sự hòa hợp giữa danh từ và động từ… 

+ Thông thạo những từ và cụm từ thường sử dụng trong tiếng Anh cơ bản và ngữ 

cảnh tiếng Anh giao tiếp trong các hoàn cảnh xã hội. 

2.8.10.2. Về kĩ năng: 

+ Kĩ năng nghe: 

- Nghe các cuộc hội thoại, chương trình truyền hình, cuộc phỏng vấn, bài nói 
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chuyện, câu chuyện, bài phát biểu cá nhân, các mô tả,… 

- Nghe hiểu, nắm bắt chủ đề, nội dung chi tiết của bài nghe để từ đó hoàn thành 

các bài tập điền từ để hoàn thành câu, đoạn văn; trả lời câu hỏi; nối câu hỏi với câu trả 

lời đúng… 

- Nghe và rèn cách phát âm của từ như các nguyên âm, phụ âm, âm cuối, trọng 

âm; nối âm; ngữ điệu của câu. 

+ Kĩ năng nói: 

- Giao tiếp được trong những tình huống cố định và với những hội thoại ngắn về 

chủ đề giao tiếp xã hội hàng ngày. 

- Thực hiện các chức năng ngôn ngữ hội thoại để thiết lập các mối quan hệ xã hội 

như chào hỏi, giới thiệu, xin lỗi, cảm ơn, chúc tụng... 

- Hỏi và trả lời những câu hỏi cũng như trao đổi  ý kiến và thông tin về những chủ 

đề quen thuộc hàng ngày như bản thân, thói quen hàng ngày, du lịch, mơ ước... 

- Miêu tả cảm xúc, thái độ... 

- Kể chuyện, miêu tả một cách đơn giản các hoạt động, sự kiện; miêu tả một địa 

điểm, kinh nghiệm cá nhân... 

+ Kĩ năng đọc: 

- Hiểu những văn bản, bài báo ngắn, đơn giản về những chủ đề quen thuộc được 

diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng ngày  

- Nhuần nhuyễn các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm  ý chính và đọc kĩ để tìm 

thông tin chi tiết). 

+ Kĩ năng viết: 

- Thành lập câu bằng cách sắp xếp từ; 

- Chọn từ đúng để viết, chọn từ phù hợp với văn viết; 

- Viết tiếp câu dựa trên phần có sẵn; 

- Viết về những chủ đề đơn giản như bản thân,thời gian rỗi, nơi chốn, du lịch… 

2.8.10.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. 

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử. 

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và 

các bài tập tuần. 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ 

pháp, đọc thêm các tài liệu. 

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp. 

2 8     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Chương trình này bao gồm 06 bài học từ bài 7 đến bài 12. Mỗi bài học với chủ 

đề riêng bao gồm nội dung về từ vựng và ngữ pháp theo yêu cầu của trình độ B2 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

- Chương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp giao tiếp, tập trung vào 

những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói,  ọc, Viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ 

năng nghe và nói trong các tình huống xã hội. 

2 8  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 
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2 8     Tài liệu học tập: 

2.8.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Chris, R., & Gillie, Face2face, Cambrige University Press, 2008. 

2.8.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] A. J. Thomson & A. V. Martinet, A Practical English Gramma, Oxford 

University Press, 1986. 

[2] Mark H, English Pronunciation in Use, Cambrige University Press, 2003. 

[3] Jack, C. R, Tactics for Listening (Developing), Oxford University Press, 2003. 

2 8  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.8.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

-  ánh giá quá trình: 30% 

-  iểm thi kết thúc học phần: 70% 

2 8  6  Nội dung học phần: 

2.8.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng số 

tiết 

hoặc giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Unit 7. You need a holiday 24 8 0 0 0 16 

2 Unit 8. Different cultures 21 7 0 0 0 14 

3 Unit 9  Life isn’t perfect 24 8 0 0 0 16 

4 Unit 10. Shop till you drop 21 7 0 0 0 14 

5 Unit 11. Gossip and news 21 7 0 0 0 14 

6 Unit 12. Family and friends 24 8 0 0 0 16 

Tổng 135 45 0 0 0 90 

2 8 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Unit 7. You need a holiday 

7A. 50 places to go 

7B. What are you taking? 

7C. Wish you were here 

7D  I’ve got a problem 

Unit 8. Different cultures 

8A. Home sweet home 

8B. Meet the parents 

8C. Cultural differences 

8D  What’s Edinburge like? 

Unit 9  Life isn’t perfect 

9A. Problems, problems 

9B. Sleepless nights 

9C. In the neighbourhood 

9D. Invitations 
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Unit 10. Shop till you drop 

10A. Going, going, gone! 

10B. Changing trends 

10C. Fashion victims 

10D. Can I help you? 

Unit 11. Gossip and news 

11A. Guess what? 

11B. Murder mystery 

11C  Here is today’s news 

11D. Did you? 

Unit 12. Achieving your goals 

12A. A year off 

12B. Taking chances 

12C. Men of magic 

2 8  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, itools, miniboards, tranh ảnh,… 

2 8  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này áp dụng cho sinh viên hệ đại học không chuyên ngành Tiếng 

Anh tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.8.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2.9. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KỸ N NG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN 

2.9.   Tên học phần: Kỹ năng ứng dụng c ng nghệ th ng tin 

2.9.2  M  học phần: 0101007557 

2.9.   Số tín chỉ: 3 (1,2,6) 

2.9.4   oại học phần: Tự chọn 

2.9.5  Đối tƣợng học: Sinh viên hệ  ại học 

2.9.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Đơn vị công tác 

1 Văn Thế Thành Tiến sĩ Khoa CNTT 

2 Phạm Nguyễn Huy Phương Thạc sĩ Khoa CNTT 

3 Nguyễn Thị Bích Ngân Thạc sĩ Khoa CNTT 

4 Nguyễn Văn Thịnh Thạc sĩ Khoa CNTT 

5 Ngô Dương Hà Thạc sĩ Khoa CNTT 

6 Nguyễn Thế Hữu Thạc sĩ Khoa CNTT 

7 Trần Như ý Thạc sĩ Khoa CNTT 

8 Nguyễn Thị Diệu Hiền Thạc sĩ Khoa CNTT 

9 Bùi Công Danh Thạc sĩ Khoa CNTT 

10 Nguyễn Văn T ng Thạc sĩ Khoa CNTT 

2.9.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    75 tiết 

- Tự học:    150 tiết 

- Lý thuyết:    15 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  60 tiết 

2.9.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: không 

- Học phần trước: không 

- Học phần song hành: không 

2.9.9. Mục tiêu học phần: 

- Học phần này giúp cho sinh viên có nền tảng, tạo tiền đề và công cụ cho tất cả 

các học phần có liên quan đến Công nghệ thông tin. 

- Học phần này hỗ trợ sinh viên phân tích được tổng quan về Công nghệ 

thông tin. 

- Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và hệ thống về Công nghệ 

thông tin hỗ trợ cho học tập, nghiên cứu và công việc. 

- Học phần này giúp sinh viên hiểu biết về công nghệ thông tin, biết sử dụng máy 

tính, tạo kỹ năng về bàn phím, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu, 

phân tích và thống kê dữ liệu. 

2.9.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

2.9.1. Về kiến thức: 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

77 
 

 Trình bày được khái niệm thông tin, dữ liệu, phần cứng, phần mềm. 

 Mô tả được cấu trúc chung của máy tính và chức năng của các thành phần 

trong một máy tính. 

 Nêu được khái niệm mạng máy tính, các mô hình mạng, các loại mạng, phân 

biệt được mạng cục bộ và mạng diện rộng. 

 Nêu được khái niệm Internet, phân biệt được các dịch vụ và phương thức kết 

nối Internet. 

 Nêu được khái niệm và chức năng của hệ điều hành, trình bày được đặc điểm 

của các hệ điều hành thông dụng như: Windows, Linux,… 

 Trình bày được ý nghĩa của các đối tượng File, Folder, Shorcut, Library và 

liệt kê được các thao tác cơ bản trên các đối tượng này. 

 Nêu được ý nghĩa và liệt kê được tên của các trình duyệt Web thông dụng. 

 Mô tả được chức năng của các dịch vụ cơ bản trên Internet (WWW, Email, 

Search Engine) và các ứng dụng của Google. 

 Trình bày được khái niệm soạn thảo văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản, 

các chức năng chung của một phần mềm soạn thảo văn bản. 

 Nêu được ý nghĩa và trình tự các bước thực hiện các thao tác định dạng có 

trong chương trìn 

 Nêu được khái niệm bảng tính và phần mềm bảng tính. 

 Mô tả được chức năng của một phần mềm bảng tính, liệt kê được tên của một 

số phần mềm bảng tính thông dụng. 

 Trình bày được các thành phần giao diện trong Ms Excel, cách thức tạo và 

định dạng bảng tính, dàn trang, in ấn. 

 Trình bày được công dụng, cú pháp, trường hợp áp dụng của các hàm được 

học để xử lý dữ liệu. 

 Nêu được ý nghĩa và các bước thực hiện việc sắp xếp, trích lọc và biểu 

diễn dữ liệu. 

 Vận dụng các hàm được học để giải quyết các bài toán tính toán trong thực tiễn. 

 Nêu được khái niệm bài thuyết trình và phần mềm trình chiếu, chức năng 

chung của một phần mềm trình chiếu. 

 Trình bày được các thành phần và chức năng của chúng trên giao diện người 

dùng của Ms PowerPoint. 

 Giải thích được các bước xây dựng một bài thuyết trình chuyên nghiệp, từ 

bước chuẩn bị đến hoàn thiện bài thuyết trình. 

 Phân biệt được dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng. 

 Tạo được các biến, nhập dữ liệu, trình bày dữ liệu thống kê. 

 Thực hiện được kiểm định giữa 2 biến định tính, kiểm định trung bình tổng 

thể và kiểm định phương sai  

 Diễn giải được hệ số tương quan và thiết lập được phương trình hồi quy 

tuyến tính đơn, hồi quy tuyến tính bội giữa các biến. 

2.9.2. Về kĩ năng: 

 Nhận biết được các thành phần trong hệ thống máy tính bằng hình ảnh; mô 

phỏng được quá trình lắp ráp máy tính cá nhân bằng phần mềm lắp ráp máy tính ảo. 

 Sử dụng thành thạo chương trình Computer để quản lý tập tin, thư mục; sử 

dụng thành thạo các phần mềm tiện ích: trình duyệt web, phần mềm hỗ trợ gõ tiếng 
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Việt, nén/giải nén, Sticky Notes, Snipping Tool, Zoomit, Camtasia. 

 Thiết lập được cấu hình hệ thống trên Windows phù hợp với yêu cầu của 

người sử dụng 

 Sử dụng thành thạo các dịch vụ cơ bản trên Internet như: Web, Email, tìm 

kiếm thông tin; sử dụng được các dịch vụ của Google như: Google Docs, Google 

Drive, Google Sites, Google Calendar, Google Forms. 

 Sử dụng thành thạo Ms Word để soạn thảo được các văn bản theo yêu cầu, đặc 

biệt là các văn bản dài như: đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo khoa học... 

 Sử dụng thành thạo Ms Excel để tạo và định dạng được bảng tính theo yêu cầu; 

thiết lập dàn trang, in ấn, lưu trữ, bảo mật bảng tính; áp dụng các hàm được học để thực 

thi các tính toán; thực hiện được việc sắp xếp, trích lọc, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ. 

 Thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong Ms PowerPoint 

để tạo và hiệu chỉnh bài thuyết trình như: Tạo và quản lý slide, thao tác với các đối 

tượng đồ họa, đa phương tiện, bảng biểu, biểu đồ, làm việc với các hiệu ứng động. 

 Thực hiện thành thạo kỹ năng phân tích và trình bày dữ liệu thống kê ở mức 

cơ bản trên phần mềm SPSS. 

2.9.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và 

có tinh thần hợp tác trong học tập nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. 

 Có ý thức vận dụng những hiểu biết về công nghệ thông tin để ứng dụng 

trong học tập nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. 

 Có ý thức tôn trọng bản quyền và bảo mật thông tin. 

2.9.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Hiểu biết về công nghệ thông tin: Các khái niệm cơ bản, các thành phần của hệ 

thống máy tính, mạng máy tính và Internet, các ứng dụng của Công nghệ thông tin–

Truyền thông, vấn đề bản quyền, bảo vệ dữ liệu. 

- Sử dụng máy tính: Tổng quan về hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành 

Windows, làm việc với một số phần mềm tiện ích thông dụng, sử dụng tiếng Việt. 

- Xử lý văn bản: Giới thiệu chung về Ms Word, định dạng văn bản, làm việc với 

các đối tượng đồ hoạ, bảng biểu, định dạng tự động với Style, tạo mục lục, bảo mật tài 

liệu, in ấn. 

- Sử dụng bảng tính: Làm quen với màn hình giao diện Ms Excel, Workbook, 

Worksheet, thực hiện lưu trữ, tạo và định dạng bảng tính, định dạng số liệu, tính toán 

trên dữ liệu, sắp xếp, tìm kiếm, trích lọc, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ, thiết lập trang 

in và chọn lựa các chức năng in ph  hợp với mục đích người dùng. 

- Sử dụng trình chiếu: Tổng quan về Ms PowerPoint, tạo bài thuyết trình cơ bản, 

làm việc với bảng biểu, biểu đồ, các đối tượng đồ họa và đa phương tiện, hoàn thiện và 

chia sẻ bài thuyết trình. 

- Sử dụng Internet: Sử dụng trình duyệt Web, các dịch vụ cơ bản trên Internet 

(WWW, Email, Search Engine), các ứng dụng của Google. 

- Phân tích và thống kê dữ liệu: Tạo biến, nhập liệu, lập các bảng thống kê, kiểm 

định dữ liệu, phân tích hồi quy. 

2.9. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 
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- Tham dự kiểm tra cuối học phần. 

2.9.    Tài liệu học tập: 

2.9.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Khoa Công nghệ Thông tin, Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, Trường  ại 

học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, 2017. 

2.9.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Hoàng Kiếm, Nguyễn  ức Thắng,  inh Nguyễn Anh Dũng, Giáo trình Tin 

họ  Đại  ương A1, NXB  ại học Quốc gia TP.HCM, 2007. 

[2] Nguyễn Thanh Phương,  ặng Bình Phương, Tin họ   ơ sở, NXB Khoa học 

và Kỹ thuật, 2010. 

[3] Hoàng Nguyên, Minh Tuấn,  ướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Windows 7, 

NXB Hồng  ức, 2012. 

[4] Nguyễn Trường Sinh,  ướng dẫn sử dụng Internet, NXB Lao động – Xã hội, 

2008. 

[5] Phạm Quang Huy – Võ Duy Thanh Tâm, Giáo trình Word 2010, NXB Thông 

tin và truyền thông, 2010. 

[6] Nguyễn  ình Tê, Tự Học Excel 2010 & PowerPoint 2010, NXB Phương 

 ông, 2011  

[7] Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 

SPSS, NXB Hồng  ức, 2008. 

[8] Pradeep K. Sinha, Priti Sinha, Computer Fundamentals (Sixth Edition), BPB 

Publications, 2007. 

[9] Joan Preppernau, Joyce Cox, Windows 7 Step by Step, Microsoft Press, 2010. 

[10] Joyce Cox, Joan Lambert, Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2010 Step by 

Step, Microsoft Press, 2010. 

2.9. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.9.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

-  ánh giá quá trình: 30% 

- Kiểm tra cuối học phần: 70% 

2.9. 6  Nội dung học phần: 

2.9.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Hiểu biết về công nghệ thông tin 15 3 0 0 2 10 

2 Sử dụng máy tính 42 2 0 0 12 28 

3 Xử lý văn bản 45 2 0 0 13 30 

4 Sử dụng bảng tính 45 2 0 0 13 30 

5 Sử dụng trình chiếu 39 2 0 0 11 26 

6 Sử dụng Internet 15 2 0 0 3 10 
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7 Phân tích và thống kê dữ liệu 24 2 0 0 6 16 

Tổng 225 15 0 0 60 150 

2.9.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Hiểu biết về công nghệ thông tin 

1 1  Tổng quan về máy tính 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.2. Các loại máy tính 

1 1 3  Sơ đồ cấu trúc chung của một máy tính 

1 2  Phần cứng 

1.2.1. Bộ xử lý trung tâm 

1.2.2. Bộ nhớ 

1.2.3. Thiết bị nhập/xuất 

1.2.4. Thiết bị mạng 

1.2.5. Cổng giao tiếp 

1 3  Phần mềm 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Phân loại phần mềm 

1 3 3  Các bước cơ bản tạo ra phần mềm 

1 4  Mạng máy tính 

1.4.1. Khái niệm mạng máy tính 

1.4.2. Các mô hình mạng 

1.4.3. Phân loại mạng máy tính 

1 5  Tổng quan về Internet 

1.5.1. Khái niệm Internet 

1.5.2. Giao tiếp giữa các máy tính trên Internet 

1.5.3. Các dịch vụ và phương thức kết nối Internet 

1 5  Ứng dụng của Công nghệ thông tin – Truyền thông 

1.5.1. Ứng dụng trong kinh doanh 

1.5.2. Ứng dụng trong giáo dục 

1.5.3. Ứng dụng trong y tế 

1.5.4. Ứng dụng trong các dịch vụ công 

1.7. Virus máy tính và cách ph ng chống 

1.7.1. Khái niệm 

1.7.2. Tác hại của virus máy tính 

1.7.3. Các hình thức lây nhiễm 

1.7.4. Cách phòng chống và ngăn chặn tác hại của virus 

1.7.5. Phần mềm diệt virus 

1 8  Tìm hiểu về bản quyền và bảo vệ dữ liệu 

1.8.1. Bản quyền 

1.8.2. Bảo vệ dữ liệu 

1 9  An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng Công nghệ thông tin - 

Truyền thông 

Chương 2  Sử dụng máy tính 

2 1  Tổng quan về hệ điều hành 
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2.1.1. Khái niệm hệ điều hành 

2.1.2. Chức năng của hệ điều hành 

2.1.3. Một số hệ điều hành thông dụng 

2 2  Làm việc với hệ điều hành 

2.2.1. Giới thiệu hệ điều hành Windows 

2 2 2   ăng nhập và thoát khỏi Windows 

2.2.3. Làm quen với môi trường làm việc của Windows 

2 3  Quản lý tập tin và thư mục 

2.3.1. Khái niệm tập tin, thư mục, shortcut 

2.3.2. Làm việc với tập tin, thư mục 

2.3.3. Làm việc với shortcut 

2 4  Sử dụng Control Panel 

2.4.1. Tùy biến môi trường làm việc 

2.4.2. Quản lý tài khoản người dùng 

2 4 3  Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm ứng dụng 

2 4 4  Cài đặt và sử dụng máy in 

2 5  Cài đặt và sử dụng một số phần mềm ứng dụng phổ biến 

2.5.1. Phần mềm Snipping Tool 

2.5.2. Phần mềm Sticky Notes 

2.5.3. Phần mềm Caculator 

2.5.4. Phần mềm WinRar/WinZip 

2.5.5. Phần mềm Zoomit 

2.5.6. Phần mềm Camtasia 

2 6  Sử dụng tiếng Việt 

2.6.1. Bảng mã và phông chữ tiếng Việt 

2.6.2. Kiểu gõ tiếng Việt 

2.6.3. Sử dụng phần mềm gõ tiếng Việt 

2.7. Kỹ thuật sử dụng bàn phím 

2.7.1. Làm quen với bàn phím máy tính 

2 7 2  Tư thế ngồi và vị trí các ngón tay 

2.7.3. Tập đánh máy các hàng/nhóm phím 

2.7.4. Luyện đánh máy bằng phần mềm Typing Master 

Chương 3  Xử lý văn bản 

3 1  Tổng quan về soạn thảo văn bản và MS Word 

3 1 1  Văn bản và soạn thảo văn bản trên máy tính 

3.1.2. Làm quen với Ms Word 

3.1.3. Một số thao tác cơ bản trong soạn thảo văn bản với Ms Word 

3 2   ịnh dạng văn bản 

3 2 1   ịnh dạng ký tự 

3 2 2   ịnh dạng đoạn văn bản 

3 3  Làm việc với bảng và các đối tượng đồ họa 

3.3.1. Tạo và làm việc với bảng 

3.3.2. Làm việc với đối tượng đồ họa 

3 3   ịnh dạng tự động với Style 

3.3.1. Tạo style mới 
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3.3.2. Áp dụng style cho văn bản 

3 4  Tạo mục lục tự động 

3.4.1. Tạo mục lục nội dung (Table of Contents) 

3.4.2. Tạo mục lục hình ảnh (Table of Figures) 

3 5  Tạo chú giải ở cuối trang (Footnote) và cuối tài liệu (Endnote) 

3.5.1. Tạo và hiệu chỉnh Footnote 

3.5.2. Tạo và hiệu chỉnh Endnote 

3.6. Chèn tiêu đề đầu trang (Header) và tiêu đề cuối trang (Footer) 

3.6.1. Chèn Header 

3.6.2. Chèn Footer 

3 6 3   ánh số trang 

3.6.4. Hiệu chỉnh Header và Footer 

3 7  Bảo mật tài liệu 

3.7.1. Bảo vệ tập tin văn bản 

3.7.2. Bảo vệ nội dung văn bản 

3 8   ịnh dạng trang và in ấn 

3 8 1   ịnh dạng trang 

3 8 2 In văn bản 

Chương 4  Sử dụng bảng tính 

4 1  Làm quen với Ms Excel 

4.1.1. Bảng tính và phần mềm bảng tính 

4.1.2. Cửa sổ làm việc của Ms Excel 

4 1 3  Các thao tác cơ bản trên bảng tính 

4.1.4. Quản lý Workbook 

4 2  Tạo và định dạng bảng tính 

4.2.1. Các loại dữ liệu 

4.2.2. Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu 

4 2 3   ịnh dạng bảng tính 

4 2 4   ịnh dạng trang và in ấn 

4 3  Thực hiện tính toán sử dụng công thức và hàm 

4.3.1. Sử dụng công thức 

4.3.2. Sử dụng một số hàm cơ bản 

4 4  Sắp xếp, trích lọc, tổng hợp và biểu diễn dữ liệu 

4.4.1. Sắp xếp và trích lọc dữ liệu 

4.4.2. Tổng hợp dữ liệu 

4.4.3. Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ 

Chương 5  Sử dụng trình chiếu 

5 1  Tổng quan về bài thuyết trình và Ms PowerPoint 

5.1.1. Bài thuyết trình và phần mềm trình chiếu 

5.1.2. Làm quen Ms PowerPoint 

5 2 Tạo bài thuyết trình cơ bản 

5.2.1. Thao tác với slide 

5.2.2. Thao tác với văn bản trong slide 

5 2 3   ịnh dạng slide 

5.2.4. Tạo liên kết (Hyperlink) 
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5.2.5. Tạo hiệu ứng cho bài thuyết trình 

5.2.6. Sử dụng Slide Master 

5 3  Làm việc với bảng biểu và biểu đồ 

5.3.1. Làm việc với bảng 

5.3.2. Làm việc với biểu đồ 

5 4  Làm việc với các đối tượng đồ họa 

5 4 1  Thêm các đối tượng đồ họa 

5 4 2   ịnh dạng các đối tượng đồ họa 

5 5  Hoàn thiện và trình chiếu bài thuyết trình 

5.5.1. Hoàn thiện bài thuyết trình 

5.5.2. Trình chiếu bài thuyết trình 

Chương 6  Sử dụng Internet 

6 1  Sử dụng trình duyệt web 

6.1.1. Chức năng và hoạt động của các trình duyệt web 

6.1.2. Một số trình duyệt web thông dụng 

6.1.3. Thao tác với trình duyệt 

6 2  Sử dụng một số dịch vụ cơ bản trên Internet 

6.2.1. World Wide Web 

6 2 2  Thư điện tử 

6.2.3. Tìm kiếm thông tin 

6 3  Làm việc với các ứng dụng của Google 

6.3.1. Google Mail 

6.3.2. Google Drive 

6.3.3. Google Docs 

6.3.4. Google Sites 

6.3.5. Google Forms 

6 4  Sử dụng website thương mại điện tử và ngân hàng điện tử 

6.4.1. Các chức năng của website thương mại điện tử và ngân hàng điện tử 

6.4.2. Sử dụng các chức năng cơ bản của website thương mại điện tử 

6.4.3. Sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử cơ bản 

Chương 7  Phân tích và thống kê dữ liệu 

7.1. Tạo biến và nhập liệu 

7.1.1. Phân loại dữ liệu 

7.1.2. Các loại thang đo 

7.1.3. Tạo biến 

7.1.4. Nhập dữ liệu 

7.1.5. Làm sạch dữ liệu 

7.2. Thống kê dữ liệu 

7.2.1. Bảng tần số 

7.2.2. Bảng thống kê mô tả 

7.2.3. Bảng tổng hợp nhiều biến 

7.3. Kiểm định dữ liệu 

7.3.1. Kiểm định mối liên hệ giữa 2 biến định tính 

7.3.2. Kiểm định trung bình tổng thể 

7.3.3. Kiểm định phương sai 
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7 4  Tương quan và hồi quy tuyến tính 

7.4.1. Hệ số tương quan 

7.4.2. Hồi quy tuyến tính đơn 

7.4.3. Hồi quy tuyến tính bội 

2.9. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Phòng máy tính, bảng, projector hoặc phần mềm NetOp School/NetSupport 

School, máy tính cài hệ điều hành Windows, trình duyệt web. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo. 

2.9.18. Hƣớng dẫn thực hiện 

Học phần này được áp dụng giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019-2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.9.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ngày 09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2.10. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LOGIC HỌC 

2.10.1. Tên học phần: Logic học 

2.10.2  M  học phần: 18200016 

2.10.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.10.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.10.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.10.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Trần Kim Cương Tiến sĩ Khoa KHCB 

2  inh Nguyễn Trọng Nghĩa Thạc sĩ Khoa KHCB 

2.10.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:     60 tiết 

- Lý thuyết:     30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

2.10.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.10.9. Mục tiêu học phần: 

Trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản về Logic học. Nâng cao 

trình độ tư duy logic cho người học, đồng thời là cơ sở cho việc tiếp cận và nghiên cứu 

các môn khoa học khác. 

2.10.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chu n đ u ra của học ph n: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu hệ thống kiến thức cơ bản về Logic học 

2. Khả năng tư duy logic làm cơ sở cho việc tiếp cận và nghiên cứu các môn học 

khác trong CT T. 

b. Ma trận tích hợp chu n đ u ra của môn học và chu n đ u ra củ   hương trình đ o 

tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2         ●        

2.10.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này gồm các nội dung sau: 

 ại cương về logic, khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ, ngụy 

biện, các quy luật cơ bản của logic hình thức. 

2.10. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ giờ học lý thuyết và bài tập trên lớp. 

- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra học phần và thi cuối kỳ. 

2.10.    Tài liệu học tập: 

2.10.13.1. Sách, giáo trình chính: 
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TS. Lê Thanh Thập, Giáo trình Logic học, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2016. 

2.10.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]  inh Nguyễn Trọng Nghĩa, Logic họ  đại  ương,  H Công nghiệp Thực 

phẩm TPHCM, 2012. 

[2] Phan Dũng, Tư du   ogi h, biện chứng và hệ thống, NXB. trẻ, 2010. 

[3] Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn, Giáo trình logic học biện chứng, 

NXB   ại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016. 

[4]  oàn Văn Khái, Nguyễn Anh Tuấn, Dư  ình Phúc (chủ biên), Giáo trình 

lôgic họ  v  phương ph p học tập, nghiên cứu khoa học - Tái bản lần thứ 3, NXB 

Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015. 

[5] Võ Văn Thắng, Giáo trình logic học biện chứng, NXB. Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2014. 

[6] Nguyễn Văn H a, Giáo trình lôgích học, NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2014. 

2.10. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.10.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu hệ thống kiến thức cơ bản về Logic học Chuyên cần 5 

a1 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Khả năng tư duy logic làm cơ sở cho việc tiếp 

cận và nghiên cứu các môn học khác trong 

CT T. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Tư duy logic 50 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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2.10. 6  Nội dung học phần: 

2.19.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1  ại cương về logic 18 4 0 2 0 12 

2 
Các quy luật cơ bản của 

logic hình thức 
18 4 0 2 0 12 

3 Khái niệm 18 4 0 2 0 12 

4 Phán đoán 18 4 0 2 0 12 

5 Suy luận 18 4 0 2 0 12 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.10.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1   ại cương về logic 

1 1   ối tượng và phương pháp nghiên cứu logic học 

1 2  Các đặc điểm của logic học 

1.3. Sự hình thành và phát triển của logic học 

1 4  Ý nghĩa của logic học đối với quá trình nhận thức 

Chương 2  Các quy luật tư duy cơ bản của tư duy logic hình thức 

2 1   ịnh nghĩa 

2.2. Các quy luật 

2.2.1. Quy luật đồng nhất 

2.2.2. Luật lý do đầy đủ. 

2.2.3. Luật triệt tam 

2.2.4. Luật lý do đầy đủ 

Chương 3  Khái niệm 

3 1   ặc điểm chung của khái niệm 

3 1 1   ịnh nghĩa 

3.1.2. Sự hình thành khái niệm 

3.1.3. Khái niệm và từ 

3.2. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm 

3 2 1   ịnh nghĩa 

3.2.2. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm 

3.3. Quan hệ giữa các khái niệm 

3.3.1. Quan hệ đồng nhất 

3.3.2. Quan hệ bao hàm 

3.3.3. Quan hệ gia nhau 

3.3.4. Quan hệ cùng nhau phụ thuộc 
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3.3.5. Quan hệ mâu thuẫn 

3.3.6. Quan hệ đối chọi 

3.4. Các loại khái niệm 

3.4.1. Khái niệm cụ thể, khái niệm trừu tượng 

3.4.2. Khái niệm riêng, khái niệm chung, khái niệm tập hợp 

3.4.3. Khái niệm loại và khái niệm hạng 

3.5. Mở rộng và thu hẹp khái niệm 

3.5.1. Mở rộng khái niệm 

3.5.2. Thu hẹp khái niệm 

3 6   ịnh nghĩa khái niệm 

3 6 1   ịnh nghĩa khái niệm là gì? 

3.6.2. Cấu trúc của định nghĩa 

3.6.3. Các kiểu định nghĩa 

3.7. Quy tắc định nghĩa khái niệm 

3 7 1   ịnh nghĩa phải tương xứng 

3 7 2   ịnh nghĩa phải rõ ràng, chính xác 

3.7.3.  ịnh nghĩa phải ngắn gọn 

3 7 4   ịnh nghĩa không thể là phủ định 

3.8. Phân chia khái niệm 

3.8.1. Phân chia khái niệm là gì? 

3.8.2. Các hình thức phân chia khái niệm 

3.8.3. Các quy tắc phân chia khái niệm 

Chương 4  Phán đoán 

4 1   ặc điểm chung của phán đoán 

4 1 1   ịnh nghĩa phán đoán 

4.1.2. Cấu trúc của phán đoán 

4.1.3  Phán đoán và câu 

4.2. Phân loại phán đoán 

4.2.1. Phân loại phán đoán theo chất 

4.2.2. Phân loại phán đoán theo lượng 

4.3.2. Phân loại phán đoán theo chất và lượng 

4.3. Ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán 

4.3.1  Phán đoán kh ng định chung 

4 3 2  Phán đoán kh ng định riêng 

4 3 3  Phán đoán phủ định chung 

4 3 4  Phán đoán phủ định riêng 

4.4. Quan hệ giữa phán đoán  Hình vuông logic 

4.4.1. Quan hệ đối chọi trên (A và E) 

4.4.2. Quan hệ đối chọi dưới (I và O) 

4.4.3. Quan hệ mâu thuẫn (A và O, E và I) 

4.4.4. Quan hệ thứ bậc (A và I, E và O) 

4 5  Các phép logic trên phán đoán 

4.5.1. Phép phủ định 

4.5.2. Phép hội 

4.5.3. Phép tuyển 
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4.5.4. Phép kéo theo 

4 5 5  Phép tương đương 

4.5.6. Phép đ ng trị của phán đoán – Một số hệ thức tương đương 

Chương 5  Suy luận 

5 1   ặc điểm chung của suy luận 

5.1.1. Suy luận là gì? 

5.1.2. Cấu trúc của suy luận 

5.1.3. Các loại suy luận 

5.2. Suy luận diễn dịch 

5 2 1   ịnh nghĩa 

5.2.2. Suy diễn trực tiếp 

5.2.3. Một số quy tắc suy diễn trực tiếp 

5.2.4. Một số quy tắc suy diễn gián tiếp 

5.2.5. Suy diễn rút gọn 

5.2.6. Một số kiểu suy luận sai lầm 

5 2 7  Xác định tính đúng đắn của một suy luận 

5.3. Suy luận quy nạp 

5 3 1   ịnh nghĩa 

5.3.2. Phân loại 

5.4. Suy luận tương tự 

5 4 1   ịnh nghĩa 

5.4.2. Những điều kiện đảm bảo độ tin cậy của suy luận tuơng tự 

Chương 6  Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện 

6.1. Chứng minh 

6 1 1   ịnh nghĩa 

6.1.2. Cấu trúc của chứng minh 

6.1.3. Phân loại chứng minh 

6.2. Bác bỏ 

6 2 1   ịnh nghĩa 

6.2.2. Các kiểu bác bỏ 

6.3. Ngụy biện 

6 3 1   ịnh nghĩa 

6.3.2. Các hình thức ngụy biện 

2.10. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống (bảng, micrô), giảng viên còn có thể 

sử dụng máy chiếu projector, laptop, sơ đồ, tranh ảnh minh hoạ giúp làm rõ và sinh 

động nội dung bài học. 

2.10. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần giới thiệu đề cương học phần trong 

đó nêu rõ mục tiêu, nội dung vắn tắt và yêu cầu đối với sinh viên. 

- Phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp đánh 

giá học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 
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+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15 

+ Nộp tiểu luận: Vào tuần thứ 14 

2.10.19. Phê duyệt 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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2.11. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KỸ N NG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN 

2.11.1. Tên học phần: Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 

2.11.2  M  học phần: .... 

2.11.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.11.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.11.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.11.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 
 inh Nguyễn Trọng 

Nghĩa 
Thạc sĩ Khoa KHCB 

2 Lê Mai Trinh Thạc sĩ Khoa KHCB 

2.11.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:     60 tiết 

- Lý thuyết:     30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

2.11.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.11.9. Mục tiêu học phần: 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 

nghiên cứu khoa học luật, kỹ năng lập luận, tranh luận và phản biện. 

2.11.9. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chu n đ u ra của học ph n: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học, hiểu được bản chất, 

đặc điểm và vai tr  của tư duy phản biện, các yêu cầu của tranh luận  

2. Có kỹ năng phản biện, phê phán, kỹ năng lập luận, tranh luận bảo vệ sự thật, l  

phải, sự công bằng. 

b. Ma trận tích hợp giữa chu n đ u ra của môn học và chu n đ u ra củ   hương trình 

đ o tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2         ●        

2.11.10. M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng tư duy và ngôn ngữ như: kỹ năng 

nghiên cứu, kỹ năng lập luận, tranh luận, phản biện, qua đó giúp người học biết nghĩ 

sâu sắc, toàn diện, viết chính xác, nói thuyết phục   ây là những kỹ năng hết sức quan 

trọng và cần thiết đối với người làm nghề luật. 

2.11. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ giờ học lý thuyết và bài tập trên lớp. 

- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra học phần giữa kỳ và thi cuối kỳ. 
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2.11.    Tài liệu học tập: 

2.11.13.1. Sách, giáo trình chính: 

TS. Lê Thị Hồng Vân (chủ biên), Giáo trình Kỹ năng nghiên  ứu và lập luận, 

Trường  ại học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 

2012. 

2.11.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Vũ Cao  àm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB. Khoa học & kỹ 

thuật, Hà Nội, 2014. 

[2] Lê Tử Thành, Logic họ  v  phương ph p  uận nghiên cứu khoa học, NXB. 

Trẻ, TP.HCM, 1996. 

[3] Chu Sĩ Chiêu, Thuật hùng biện, (Trần Minh Nhật biên dịch), NXB. Tổng hợp 

 ồng Nai, 2008 

[4] Lê Duy Ninh, Logic – phi  ogi  trong đời thường và trong pháp luật, NXB. 

 HQG TP. HCM, 2009. 

[5] Dale Carnegie, Đắc nhân tâm, (Nguyễn Hiến Lê và P. Hiếu lược dịch), NXB. 

Long An, 1991. 

[6] Phan Khôi, Cách ngôn luận củ  người Á Đông, NXB. Hội Nhà văn & Trung 

tâm Văn hoá và Ngôn ngữ  ông - Tây, Hà Nội, 2006. 

[7] Tim Hindle, Kỹ năng thu ết trình, (Dương Trí Hiển biên dịch), NXB. Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008  

[8] Trí Việt, T i diễn thu ết th   đổi thế giới  ủ  bạn, NXB. Hà Nội, 2009  

2.11. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.11.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi  chu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được kiến thức tổng quan về nghiên 

cứu khoa học, hiểu được bản chất, đặc điểm và 

vai tr  của tư duy phản biện, lập luận và các 

yêu cầu của tranh luận  

Chuyên cần 5 

a1 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Có kỹ năng phản biện, phê phán, kỹ năng lập 

luận, tranh luận bảo vệ sự thật, l  phải, sự công 

bằng. 

 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 
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Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Lập luận, tranh luận 50 

2.11. 6  Nội dung học phần: 

2.11.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Kỹ năng nghiên cứu khoa 

học 
18 4 0 2 0 12 

2 Kỹ năng thuyết trình 18 4 0 2 0 12 

3 Kỹ năng lập luận 18 4 0 2 0 12 

4 Kỹ năng tư duy phản biện 18 4 0 2 0 12 

5 
Kỹ năng tranh luận – phản 

biện 
18 4 0 2 0 12 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.11.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Kỹ năng nghiên cứu khoa học  

1.1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học  

1.1.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học 

1.1.2. Phân loại khoa học và nghiên cứu khoa học 

1.1.3. Yêu cầu của nghiên cứu khoa học 

1 2  Các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học  

1.2.1. Cách tìm kiếm, lựa chọn đề tài và đặt tên đề tài nghiên cứu 

1.2.2. Thu thập và xử lý tài liệu nghiên cứu 

1.2.3. Xây dựng đề cương nghiên cứu 

1.2.4. Viết thành văn bản 

1.2.5. Lập danh mục tài liệu tham khảo 

1.2.6. Sửa chữa, hoàn thiện 

1.3. Cách trình bày nội dung một luận văn khoa học  

1.3.1. Phần mở đầu 

1.3.2. Phần nội dung nghiên cứu 

1.3.3. Phần kết luận 

1.4. Kỹ năng tóm tắt, tổng thuật tài liệu khoa học  

1.4.1. Tóm tắt một văn bản khoa học 

1.4.2. Tổng thuật tài liệu khoa học 
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1.5. Qui chuẩn hình thức của một luận văn khoa học 

1.5.1. Yêu cầu của văn phong khoa học 

1.5.2. Cách trích dẫn và chú thích 

1.5.3. Trình bày danh mục tài liệu tham khảo 

1.5.4. Các yêu cầu khác về hình thức 

Chương 2  Kỹ năng thuyết trình  

2 1  Khái quát về thuyết trình  

2.1.1. Khái niệm về thuyết trình 

2.1.2. Vai tr  của thuyết trình 

2 2  Các kỹ năng thuyết trình  

2 2 1  Giai đoạn chuẩn bị 

2 2 2  Thực hiện thuyết trình 

2.2.3. Kỹ năng ứng phó với các tình huống đặc biệt 

Chương 3  Kỹ năng lập luận  

3.1. Kỹ năng lập luận 

3.1.1. Lý thuyết về lập luận  

3.1.1.1. Khái niệm về lập luận  

3.1.1.2. Vai trò của lập luận  

3.1.1.3. Cấu trúc của lập luận  

3.1.1.4. Lý l  trong lập luận  

3.1.2. Các cấp độ của tổ chức lập luận  

3.1.2.1. Lập luận ở cấp độ phát ngôn  

3.1.2.2. Lập luận ở cấp độ đoạn văn  

3.1.2.3. Lập luận ở cấp độ chỉnh thể văn bản  

3.1.3. Kỹ năng lập luận hiệu quả  

3.1.3.1. Các chiến thuật tăng cường hiệu quả lập luận  

3.1.3.2. Lập luận pháp lý 

Chương 4  Kỹ năng tư duy phản biện 

4.2.1. Khái quát chung về tư duy  

4.2.2. Khái niệm tư duy phản biện 

4 2 3   ặc điểm của tư duy phản biện 

4.2.3.1. Tính nhạy bén 

4.2.3.2. Tính linh hoạt 

4.2.3.3. Tính khách quan 

4.2.3.4. Tính khoa học 

4.2.3.5. Tính toàn diện 

4.2.3.6. Tính logic 

4.2.3.7. Tính đối thoại 

4.2.3.8. Tính độc lập 

4.2.4. Vai trò của tư duy phản biện 

4.2.4.1. Trong cuộc sống hàng ngày 

4.2.4.2. Trong khoa học 

4.2.4.3. Trong tổ chức và quản lý xã hội 

4.2.4.4. Trong nghề Luật 

4.2.5. Rèn luyện tư duy phản biện 
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4.2.5.1. Thực trạng của việc giáo dục tư duy phản biện trong nhà trường hiện nay 

4.2.5.2.  ể rèn luyện tư duy phản biện 

Chương 5: Kỹ năng tranh luận – phản biện 

5.1. Khái niệm và vai trò của tranh luận 

5.1.1. Khái niệm về tranh luận và các hình thức tranh luận trong đời sống 

5.1.2. Vai trò của tranh luận 

5 2   ặc điểm của tranh luận 

5 2 1  Tính đối lập 

5.2.2. Tính cạnh tranh 

5 3 3  Tính tương tác 

5.3. Yêu cầu của tranh luận 

5.3.1. Tính trí tuệ 

5.3.2. Tính khách quan 

5.3.3. Tính dân chủ - bình đ ng 

5 3 4  Tính văn hóa 

5.4. Các kỹ năng tranh luận 

5.4.1. Các kỹ năng tư duy và lập luận trong tranh luận 

5.4.2. Kỹ năng lắng nghe tích cực 

5.4.3. Các chiến thuật phản biện hiệu quả 

5.4.4. Các chiến thuật tâm lý trong tranh luận 

5.4.5. Chiến thuật ngôn ngữ trong tranh luận 

2.11. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, thảo luận. 

2.11. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần giới thiệu đề cương học phần trong 

đó nêu rõ mục tiêu, nội dung vắn tắt và yêu cầu đối với sinh viên. 

- Phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp đánh 

giá học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15 

+ Nộp tiểu luận: Vào tuần thứ 14 

2.11.19. Phê duyệt 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.12. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG 

2.12.1. Tên học phần: Tâm lý học đại cƣơng 

2.12.2  M  học phần: ............ 

2.12.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.12.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.12.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

2.12.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phương Lan Tiến sĩ Khoa Du lịch 

2  ặng Hữu Giang Tiến sĩ Khoa Du lịch 

3 Huỳnh Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Khoa Du lịch 

4  ỗ Thu Nga Thạc sĩ Khoa Du lịch 

2.12.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.12.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.12.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau: 

- Hệ thống các khái niệm cơ bản của khoa học tâm lí và các phương pháp nghiên 

cứu trong tâm lí học. 

- Các khái niệm và quy luật tâm lý cá nhân, trạng thái tâm lí của con người, tâm 

lý tập thể, dư luận tập thể. 

- Bản chất đời sống tâm lí của con người: nhận thức; xúc cảm - tình cảm; hành 

động 

- Trạng thái tâm lí của con người, thuộc tính tâm lí tạo nên cấu trúc nhân cách và 

yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển nhân cách. 

- Tâm lý của các chủ thể trong hoạt động tư pháp: điều tra, truy tố, xét xử, bào 

chữa và thi hành án. 

2.12.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chu n đ u ra của học ph n: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được hệ thống các khái niệm cơ bản của khoa học tâm lí và các phương 

pháp nghiên cứu trong tâm lí học 

2. Phát triển khả năng tư duy, hình thành, phát triển kĩ năng kiểm soát các xúc 

cảm, kĩ năng nhận diện các hiện tượng tâm lí, kĩ năng tham vấn, tư vấn trong hoạt 

động nghề luật và áp dụng các tri thức đ  học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

b. Ma trận tích hợp giữa chu n đ u ra của môn học và chu n đ u ra củ   hương trình 

đ o tạo 
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C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2         ●        

2.12.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn tâm lí học đại cương trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đời 

sống tâm lí của con người. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để hình thành và 

phát triển khả năng tư duy, trí tuệ cảm xúc và tính sáng tạo, hiểu rõ những khía cạnh 

tâm lí của con người. Từ đó, giúp cho người học hình thành những phẩm chất nhân cách 

là cơ sở để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống cũng như trong hoạt động 

nghề luật. 

2.12. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trong lớp. 

- Làm các bài tập tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

2.12.    Tài liệu học tập: 

2.12.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình tâm lí họ  đại  ương, NXB. Công 

an nhân dân, Hà Nội, 2018. 

2.12.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Nguyễn Nhựt Tân, Tâm lí học, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2017. 

[2] Philip G.Zimbardo, Richard J.Gerrig, Tâm lý họ  v  đời sống, NXB. Lao 

 ộng, 2013 

[3] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Giáo trình tâm lí họ  đại  ương, NXB   ại 

học sư phạm, Hà Nội, 2007. 

[4] Nguyễn Ngọc Bích, Tâm lí học nhân cách, NXB. Giáo dục, Hà Nội, 2001. 

[5] Chu Liên Anh, Giáo trình tâm lý họ  tư ph p, NXB. Giáo dục, Hà Nội, 

2010. 

[6] Vũ Dũng (chủ biên), Từ điển tâm lí học, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2000. 

2.12.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.12  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được hệ thống các khái niệm cơ bản 

của khoa học tâm lí và các phương pháp nghiên 

cứu trong tâm lí học 

Chuyên cần 5 a1 

 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 
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Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Phát triển khả năng tư duy, hình thành, phát 

triển kĩ năng kiểm soát các xúc cảm, kĩ năng 

nhận diện các hiện tượng tâm lí, kĩ năng tham 

vấn, tư vấn trong hoạt động nghề luật và áp 

dụng các tri thức đ  học để giải quyết các vấn 

đề thực tiễn. 

Thảo luận 10 

b3 

Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Làm việc nhóm 50 

2.12. 6  Nội dung học phần: 

2.12.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về tâm lý học 9 2 0 1  6 

2 Ý thức và vô thức 9 2 0 1  6 

3 Chú ý 12 2 1 1  8 

4 Hoạt động 12 2 1 1  8 

5 Hoạt động nhận thức 12 2 1 1  8 

6 Xúc cảm và tình cảm 12 2 1 1  8 

7 Ý chí 12 2 1 1  8 

8 Nhân cách 12 2 1 1  8 

Tổng 90 16 6 8  60 

2.12.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Tổng quan về tâm lí học 

1 1  Sơ lược lịch sử tâm lí học 

1.1.1. Những tư tưởng tâm lí học thời cổ đại 

1.1.2. Những tư tưởng tâm lí học từ nửa đầu thế kỉ XIX trở về trước 

1.1.3. Tâm lí học trở thành môn khoa học độc lập 
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1 1 4  Các trường phái cơ bản trong tâm lí học hiện đại 

1.2. Bản chất của hiện tượng tâm lí 

1 2 1   ịnh nghĩa hiện tượng tâm lí 

1.2.2. Tâm lí - sự phản ánh hiện thực khách quan của não, mang tính chủ thể và 

có bản chất xã hội lịch sử   

1.3. Chức năng của tâm lí 

1.4. Phân loại hiện tượng tâm lí 

1 5   ối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lí học 

1 5 1   ối tượng của tâm lí học 

1.5.2. Nhiệm vụ của tâm lí học 

1.6. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu của tâm lí học 

1.6.1. Các nguyên tắc của tâm lí học 

1.6.2. Những phương pháp cơ bản của tâm lí học 

1.7. Vị trí của tâm lí học và các lĩnh vực của tâm lí học 

1.7.1. Vị trí của tâm lí học  

1 7 2  Các lĩnh vực của tâm lí học 

Chương 2  Ý thức và vô thức  

2.1. Ý thức 

2.1.1. Khái niệm ý thức 

2 1 2   ặc điểm của ý thức 

2.1.3. Cấu trúc của ý thức 

2.1.4. Các cấp độ ý thức 

2.1.5. Quá trình hình thành và phát triển ý thức  

2.1.6. Ý thức trong lĩnh vực pháp lí 

2.2. Vô thức 

2 2 1   ịnh nghĩa vô thức 

2.2.2. Các hiện tượng vô thức 

2.2.3. Mối quan hệ giữa ý thức và vô thức 

2.3. 4. Vô thức trong lĩnh vực pháp lí 

Chương 3  Chú ý 

3.1. Khái niệm chú ý 

3 1 1   ịnh nghĩa 

3.1.2. Vai trò của chú ý 

3.2. Các thuộc tính của chú ý 

3.2.1. Khối lượng chú ý 

3.2.2. Phân phối chú ý 

3.2.3. Tập trung chú ý 

3.2.4. Sự bền vững của chú ý 

3.2.5. Sự di chuyển chú ý 

3.3. Phân loại chú ý 

Chương 4  Hoạt động 

4.1. Một số khái niệm 

4.1.1. Khái niệm hoạt động 

4.1.2. Khái niệm hành động 

4.1.3. Khái niệm hành vi 

4 2   ặc điểm của hoạt động 

4 2 1  Tính đối tượng 

4.2.2. Tính chủ thể 
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4.2.3. Tính mục đích 

4.2.4. Tính gián tiếp 

4.3. Cấu trúc của hoạt động 

4 4  Quá trình động cơ hoá 

4 4 1   ịnh nghĩa 

4.4.2. Các yếu tố trong quá trình động cơ hoá 

4 4 3  Cơ chế của quá trình động cơ hoá 

4.5. Sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội của nhân cách 

4.5.1. Sự sai lệch hành vi cá nhân 

4.5.2. Sự sai lệch hành vi xã hội và sự giáo dục sửa chữa các hành vi lệch chuẩn 

mực đạo đức xã hội 

Chương 5  Hoạt động nhận thức 

5.1. Hoạt động nhận thức cảm tính 

5.1.1. Cảm giác 

5.1.1.1. Khái niệm cảm giác 

5 1 1 2   ặc điểm của cảm giác 

5.1.1.3. Vai trò của cảm giác 

5.1.1.4. Các quy luật cơ bản của cảm giác 

5.1.1.5. Phân loại cảm giác 

5.1.1.6. Rèn luyện cảm giác 

5.1.2. Tri giác 

5.1.2.1. Khái niệm tri giác 

5 1 2 2   ặc điểm của tri giác 

5.1.2.3. Vai trò của tri giác 

5.1.2.4. Các quy luật của tri giác 

5.1.2.5. Phân loại tri giác 

5.2. Hoạt động nhận thức lí tính 

5 2 1  Tư duy 

5.2.1.1. Khái niệm tư duy 

5.2.1.2. Vai trò của tư duy 

5 2 1 3  Các đặc điểm của tư duy 

5 2 1 4  Các thao tác tư duy 

5.2.1.5. Các loại tư duy 

5.2.1.6. Trí thông minh  

5 2 2  Tưởng tượng 

5.2.2.1. Khái niệm tưởng tượng 

5.2.2.2. Vai trò của tưởng tượng 

5.2.2.3. Các loại tưởng tượng 

5.2.2.4. Các cách sáng tạo của tưởng tượng 

5.2.2.5. Tính sáng tạo 

5.3. Trí nhớ 

5.3.1. Khái niệm trí nhớ 

5.3.2. Vai trò của trí nhớ 

5.3.3. Các loại trí nhớ 

5.3.4. Các quá trình nhớ 

5.3.5. Nguyên nhân dẫn đến sự quên 

5.3.6. Rèn luyện trí nhớ 

Chương 6. Xúc cảm và tình cảm 
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6.1. Khái niệm xúc cảm, tình cảm 

6 1 1   ịnh nghĩa xúc cảm, tình cảm 

6 1 2   ặc điểm chung của xúc cảm, tình cảm 

6.1.3. Phân biệt xúc cảm và tình cảm 

6.2. Vai trò của xúc cảm, tình cảm 

6.2.1. Vai trò của xúc cảm, tình cảm đối với hoạt động nhận thức 

6.2.2. Vai trò của xúc cảm, tình cảm đối với đời sống của con người 

6.3. Bản chất xã hội của xúc cảm, tình cảm 

6 4  Các đặc điểm đặc trưng của tình cảm 

6.4.1. Tính nhận thức 

6.4.2. Tính xã hội 

6.4.3. Tính khái quát 

6.4.4. Tính ổn định 

6.4.5. Tính chân thực 

6 4 6  Tính đối cực 

6.5. Các quy luật của xúc cảm - tình cảm 

6.5.1. Quy luật lây lan 

6.5.2. Quy luật thích ứng 

6.5.3. Quy luật tương phản 

6.5.4. Quy luật di chuyển 

65.5. Quy luật pha trộn 

6.5.6. Quy luật về sự hình thành tình cảm 

6.6. Các mức độ của xúc cảm, tình cảm 

6.6.1. Màu sắc xúc cảm của cảm giác 

6.6.2. Xúc cảm 

6.6.3. Tình cảm 

6.7. Trí tuệ cảm xúc 

6.7.1. Khái niệm trí tuệ cảm xúc 

6.7.2. Vai trò của trí tuệ cảm xúc  

6.7.3. Cấu trúc của trí tuệ cảm xúc  

6.7.4. Các biện pháp rèn luyện trí tuệ cảm xúc 

Chương 7. Ý chí 

7.1. Khái niệm ý chí 

7 1 1   ịnh nghĩa ý chí  

7 1 2   ặc điểm của ý chí 

7.1.3. Quan hệ giữa ý chí với nhận thức và xúc cảm - tình cảm 

7.2. Các phẩm chất ý chí 

7.2.1. Tính mục đích 

7 2 2  Tính độc lập 

7.2.3. Tính quyết đoán 

7.2.4. Tính kiên trì 

7.2.5. Tính tự chủ 

7 2 6  Tính dũng cảm 

7 3  Hành động ý chí 

7.3.1. Khái niệm hành động ý chí 

7.3.2. Các loại hành động ý chí 

7.3.3. Các giai đoạn của hành động ý chí 

Chương 8. Nhân cách 
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8.1. Một số khái niệm 

8.1.1. Khái niệm con người 

8.1.2. Khái niệm cá nhân 

8.1.3. Khái niệm chủ thể 

8.1.4. Khái niệm cá tính  

8.1.5. Khái niệm nhân cách 

8 2   ặc điểm của nhân cách 

8.2.1. Tính ổn định của nhân cách 

8.2.2. Tính thống nhất của nhân cách 

8.2.3. Tính tích cực của nhân cách 

8.2.4. Tính giao tiếp của nhân cách 

8.3. Cấu trúc của nhân cách 

8.3.1. Một số thuyết về cấu trúc nhân cách 

8.3.2. Mô hình bốn thành phần trong cấu trúc nhân cách 

8.3.2.1. Xu hướng 

8 3 2 2  Năng lực 

8.3.2.3. Tính cách 

8.3.2.4. Khí chất 

8.4. Mối quan hệ giữa các thuộc tính tâm lí nhân cách 

8.4.1. Mối quan hệ giữa xu hướng với năng lực 

8.4.2. Mối quan hệ giữa khí chất với tính cách 

8.4.3. Mối quan hệ giữa khí chất với năng lực 

8.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách 

8.5.1. Di truyền 

8.5.2. Hoàn cảnh sống 

8.5.3. Giáo dục 

8.5.4. Hoạt động 

8.5.5. Giao tiếp 

8 6  Các giai đoạn phát triển tâm lí nhân cách 

8.6.1. Sự phát triển tâm lí nhân cách của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi 

8.6.2. Sự phát triển tâm lí nhân cách của trẻ em ở độ tuổi từ 7 đến 12 tuổi 

8.6.3. Sự phát triển tâm lí nhân cách của trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi 

8.6.4. Những đặc điểm phát triển nhân cách của người chưa thành niên ở độ tuổi 

từ 16 đến 18 tuổi 

8.6.5. Những đặc điểm phát triển nhân cách của người đ  thành niên ở độ tuổi từ 

19 đến 25 tuổi 

8.6.6. Những nét tâm lí nhân cách đặc trưng của người trưởng thành từ 25 đến 

trước 60 tuổi 

8.6.7. Những nét tâm lí nhân cách đặc trưng của người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên 

8.7. Rèn luyện nhân cách 

8.7.1. Giáo dục, đào tào, bồi dưỡng 

8.7.2. Hoạt động thực tiễn của cá nhân 

8.7.3. Mở rộng quan hệ thông tin và giao tiếp 

8.7.4. Xây dựng tập thể, cộng đồng và gia đình 

2.12.14. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, laptop, máy chiếu, mạng internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, thảo luận. 

2.12.15. Hƣớng dẫn thực hiện: 
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-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.12.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.13. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT 

2.13.1. Tên học phần: Xã hội học pháp luật  

2.13.2  M  học phần: ..... 

2.13.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.13.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.13. 5  Đối tƣợng học: Sinh viên 

2.13..6. Giảng viên giảng dạy: Sinh viên  ại học chính quy ngành luật kinh tế 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phương Lan Tiến sĩ Khoa Du lịch 

2  ặng Hữu Giang Tiến sĩ Khoa Du lịch 

3 Huỳnh Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Khoa Du lịch 

4  ỗ Thu Nga Thạc sĩ Khoa Du lịch 

5 Nguyễn Thị Thu Thoa Tiến sĩ Trung tâm Dịch vụ 

2.13.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:     60 tiết 

- Lý thuyết:     30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.13..8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.13.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản nhất về xã hội 

học, các quy luật chung của sự tồn tại, hoạt động và phát triển của xã hội, các mối 

quan hệ xã hội, sự tác động qua lại giữa các thành phần cơ bản của xã hội, pháp luật 

trong mối liên hệ với cơ cấu xã hội, mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa chuẩn 

mực pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội. Trên cơ sở những tri thức về xã hội học, 

người học có khả năng vận dụng chúng vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề 

mà thực tiễn cuộc sống đặt ra. 

2.13.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. So sánh, phân tích được pháp luật trong mối liên hệ với cơ cấu xã hội; mối 

quan hệ, sự tác động qua lại giữa chuẩn mực pháp luật với các loại chuẩn mực xã hội 

khác như chuẩn mực chính trị, chuẩn mực đạo đức...; 

2. Rèn luyện kĩ năng vận dụng tri thức xã hội học pháp luật để phân tích, đánh 

giá tình hình, thực trạng và bản chất của các sự kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong 

đời sống pháp luật. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2         ●        
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2.13.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần xã hội học pháp luật nghiên cứu các quy luật và tính quy luật của quá 

trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong mối liên hệ với các 

loại chuẩn mưc x  hội khác, nguồn gốc, bản chất xã hội, các chức năng x  hội của 

pháp luật, các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp 

luật. Là môn học thuộc khối kiến thức đại cương, x  hội học pháp luật cung cấp, trang 

bị cho sinh viên ngành luật kinh tế cách tiếp cận mới - tiếp cận xã hội học đối với các 

sự kiện, hiện tượng pháp luật xảy ra trong xã hội thông qua việc áp dụng các phương 

pháp điều tra xã hội học để thu thập, xử lí và phân tích các thông tin thực nghiệm làm 

sáng tỏ nguồn gốc, nguyên nhân, bản chất của chúng. Xã hội học pháp luật cũng giới 

thiệu các trào lưu nghiên cứu pháp luật trên thế giới để giúp sinh viên có cái nhìn đối 

sánh với luật học trong nước; làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật với các loại chuẩn 

mực xã hội khác như chuẩn mực chính trị, chuẩn mực đạo đức; phân tích, làm nổi bật 

các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật trong 

thực tế xã hội ở nước ta hiện nay. 

2.13. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 70% giờ học trên lớp) 

- Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi cuối học phần. 

2.13.    Tài liệu học tập: 

2.13.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Phạm  ức Trọng (chủ biên), Giáo trình xã h i họ  đại  ương, Trường  ại 

học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2019. 

[2] Ngọ Văn Nhân, Xã h i học pháp luật, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2012. 

2.13.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Phạm Tất Dong - Lê Ngọc H ng (đồng chủ biên), Xã h i học, Trường  ại 

học Khoa học Xã hội & Nhân văn -  ại học Quốc gia Hà Nội, NXB.  ại học Quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội, 2007. 

[2] Bộ Giáo dục và  ào tạo, Xã h i họ  đại  ương, NXB. Thống kê, Hà Nội, 

2004. 

[3] Tạ Minh chủ biên, Nhập môn Xã h i học, NXB. Thống kê, Hà Nội, 2004. 

[4] E.A. Capitonov, Xã h i học thế kỷ XX: lịch sử và công nghệ, NXB.  ại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2000. 

[5] Hà Ngân Dung, Các nhà xã h i học thế kỷ XX, NXB. Khoa học Xã hội, Hà 

Nội, 2001. 

[6] Nguyễn Khắc Viện (chủ biên), Từ điển xã h i học, NXB. Thế giới, Hà Nội, 

1994. 

[7] Chung Á - Nguyễn  ình Tấn, Nghiên cứu xã h i học, NXB. Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 1996. 

[8] Thanh Lê - Tuệ Nhân, Xã h i học chuyên biệt, NXB, Khoa học Xã hội, Hà 

Nội, 2000. 

2.13. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.13.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 
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a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. So sánh, phân tích được pháp luật trong mối 

liên hệ với cơ cấu xã hội; mối quan hệ, sự tác 

động qua lại giữa chuẩn mực pháp luật với các 

loại chuẩn mực xã hội khác như chuẩn mực 

chính trị, chuẩn mực đạo đức...; 

Chuyên cần 5 

a1 

 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Rèn luyện kĩ năng vận dụng tri thức xã hội 

học pháp luật để phân tích, đánh giá tình hình, 

thực trạng và bản chất của các sự kiện, hiện 

tượng pháp luật xảy ra trong đời sống pháp 

luật. 

Thảo luận 10 

b3 
Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Kỹ năng lập luận, tranh luận 50 

2.13. 6  Nội dung học phần: 

2.13.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 
Nhập môn xã hội học pháp 

luật 
9 3 0 0 0 6 

2 
Phương pháp nghiên cứu 

của xã hội học pháp luật 
9 3 0 0 0 6 

3 
Pháp luật trong mối liên hệ 

với cơ cấu xã hội 
12 3 0 1 0 8 

4 
Pháp luật trong mối liên hệ 

với chuẩn mực xã hội 
12 3 0 1 0 8 

5 Các khía cạnh xã hội của 12 3 0 1 0 8 
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hoạt động xây dựng pháp 

luật 

6 

Các khía cạnh xã hội của 

hoạt động thực hiện pháp 

luật 

12 3 0 1 0 8 

7 
Sai lệch chuẩn mực pháp 

luật 
12 3 0 1 0 8 

8 Xã hội học tội phạm 12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 24 0 6 0 60 

2.13.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Nhập môn xã hội học pháp luật 

1.1. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của xã hội học và xã hội học pháp 

luật 

1.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học 

1.1.1.1. Sự ra đời của xã hội học 

1 1 1 2  Các giai đoạn phát triển của xã hội học - một số nhà xã hội học tiêu biểu 

1.1.2. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của xã hội học pháp luật 

1.1.2.1. Nguyên nhân xuất hiện của xã hội học pháp luật 

1.1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của xã hội học pháp luật 

1.1.2.3. Một số trường phái xã hội học pháp luật tiêu biểu 

1.1.2.4. Tình hình nghiên cứu xã hội học pháp luật ở Việt Nam 

1 2   ối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật 

1.2.1. Cuộc tranh luận xung quanh vấn đề xã hội học pháp luật là môn khoa học 

xã hội học hay môn khoa học luật 

1 2 2   ối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật 

1.2.3. Mối quan hệ giữa xã hội học pháp luật và các khoa học pháp lý  

1.2.3.1. Mối quan hệ giữa xã hội học pháp luật và lí luận nhà nước và pháp luật 

1.2.3.2. Mối quan hệ giữa xã hội học pháp luật và các khoa học pháp lý chuyên 

ngành 

1.3. Các chức năng cơ bản của xã hội học pháp luật 

1.3.1. Chức năng nhận thức 

1.3.2. Chức năng thực tiễn 

1.3.3. Chức năng dự báo 

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của xã hội học pháp luật 

2.1. Khái quát về phương pháp 

2 1 1  Phương pháp chung 

2 1 2  Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành xã hội học 

2.1.2.1. Các nguyên tắc, quy trình nghiên cứu  

2 1 2 2  Kĩ thuật nghiên cứu 

2 1 2 3  Các phương pháp thu thập thông tin 

2.2. Quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học về các vấn đ , sự kiện, hiện 

tượng pháp luật 

2 2 1  Giai đoạn chuẩn bị 
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2 2 1 1  Xác định vấn đề pháp luật cần nghiên cứu và đặt tên đề tài 

2 2 1 2  Xác định mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của cuộc điều tra 

2.2.1.3. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 

2.2.1.4. Xây dựng mô hình lí luận, thao tác hóa các khái niệm và xác định các chỉ 

báo nghiên cứu 

2.2.1.5. Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin 

2.2.1.6. Soạn thảo bảng câu hỏi 

2.2.1.7. Chọn mẫu điều tra 

2.2.1.8. Lập phương án dự kiến xử lí thông tin 

2 2 1 9   iều tra thử, hoàn chỉnh lại toàn bộ bảng hỏi cũng như các chỉ báo 

nghiên cứu 

2 2 2  Giai đoạn tiến hành thu thập thông tin 

2.2.2.1. Lựa chọn thời điểm tiến hành điều tra 

2.2.2.2. Chuẩn bị kinh phí cho cuộc điều tra 

2.2.2.3. Công tác tiền trạm 

2.2.2.4. Lập biểu đồ tiến độ cuộc điều tra 

2.2.2.5. Lựa chọn và tập huấn điều tra viên 

2.2.2.6. Tiến hành thu thập thông tin 

2 2 3  Giai đoạn xử lí và phân tích thông tin 

2.2.3.1. Tập hợp, phân loại tài liệu và xử lí thông tin 

2.2.3.2. Phân tích thông tin 

2.2.3.3. Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu 

2.2.3.4. Trình bày báo cáo và xã hội hoá các kết quả nghiên cứu 

2 3  Các phương pháp thu thập thông tin dùng trong xã hội học pháp luật 

2 3 1  Phương pháp phân tích tài liệu 

2.3.1.1. Nguồn tài liệu 

2.3.1.2   ánh giá giá trị của tài liệu 

2.3.1.3. Thực chất của phương pháp phân tích tài liệu 

2.3.1.4. Phân loại phương pháp phân tích tài liệu 

2 3 1 5   ánh giá về phương pháp phân tích tài liệu 

2 3 2  Phương pháp quan sát 

2.3.2.1. Thực chất của phương pháp quan sát 

2.3.2.2. Phân biệt phương pháp quan sát khoa học với sự quan sát thông thường 

2.3.2.3. Kế hoạch quan sát 

2.3.2.4. Các loại hình quan sát 

2.3.2.5. Các biện pháp để nâng cao tính chân thực và độ tin cậy của thông tin thu 

được bằng phương pháp quan sát 

2 3 2 6   ánh giá về phương pháp quan sát 

2 3 3  Phương pháp phỏng vấn 

2.3.3.1. Thực chất của phương pháp phỏng vấn 

2.3.3.2. Phân loại phỏng vấn 

2.3.3.3. Trình tự dẫn dắt một cuộc phỏng vấn 

2 3 3 4   ánh giá về phương pháp phỏng vấn 

2 3 4  Phương pháp ankét 

2.3.4.1. Thực chất của phương pháp ankét 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

109 
 

2.3.4.2. Phân loại ankét 

2.3.4.3. Kết cấu của phiếu ankét 

2 3 4 4   ánh giá về phương pháp ankét 

2 3 5  Phương pháp thực nghiệm 

2.3.5.1. Thực chất của phương pháp thực nghiệm 

2.3.5.2. Phân biệt phương pháp thực nghiệm với phương pháp quan sát trong x  

hội học pháp luật 

2 3 5 3   ánh giá về phương pháp thực nghiệm 

Chương 3  Pháp luật trong mối liên hệ với cơ cấu xã hội  

3.1. Nguồn gốc, bản chất xã hội, các chức năng x  hội của pháp luật 

3.1.1. Nguồn gốc của pháp luật 

3.1.2. Bản chất xã hội của pháp luật 

3.1.3. Các chức năng x  hội của pháp luật 

3.2. Pháp luật trong mối liên hệ với cơ cấu xã hội 

3 2 1  Cơ cấu xã hội và một số khái niệm cơ bản  

3.2.1.1. Khái niệm cơ cấu xã hội 

3.1.1.2. Một số khái niệm cơ bản (nhóm xã hội, vị thế xã hội, vai trò xã hội, thiết 

chế xã hội) 

3.2.2. Pháp luật trong cơ cấu xã hội - nhân khẩu 

3.2.2.1. Các vấn đề pháp luật theo cơ cấu giới tính 

3.2.2.2. Các vấn đề pháp luật theo cơ cấu lứa tuổi 

3.2.2.3. Các vấn đề pháp luật theo cơ cấu về tình trạng hôn nhân 

3.2.3. Pháp luật trong cơ cấu xã hội - lãnh thổ 

3.2.3.1. Các vấn đề pháp luật trong đời sống xã hội đô thị 

3.2.3.2. Các vấn đề pháp luật trong đời sống xã hội nông thôn 

3.2.4. Pháp luật trong cơ cấu xã hội - dân tộc 

3.2.5. Pháp luật trong cơ cấu xã hội - nghề nghiệp 

3.2.6. Pháp luật và vấn đề phân tầng xã hội 

Chương 4. Pháp luật trong mối liên hệ với chuẩn mực xã hội 

4.1. Khái quát chung về chuẩn mực xã hội 

4.1.1. Khái niệm chuẩn mực xã hội 

4.1.2. Các hình thức biểu hiện của chuẩn mực xã hội 

4 1 3  Các đặc trưng cơ bản của chuẩn mực xã hội 

4.1.3.1. Tính tất yếu xã hội 

4 1 3 2  Tính định hướng của chuẩn mực xã hội theo không gian, thời gian và đối 

tượng 

4.1.3.3. Tính vận động, biến đổi của chuẩn mực xã hội theo không gian, thời 

gian, giai cấp và dân tộc 

4.1.4. Vai trò của chuẩn mực xã hội đối với đời sống xã hội 

4.2. Các loại chuẩn mực xã hội và mối quan hệ với pháp luật 

4.2.1. Chuẩn mực chính trị 

4.2.1.1. Khái niệm chuẩn mực chính trị 

4 2 1 2  Các đặc điểm cơ bản của chuẩn mực chính trị 

4.2.1.3. Mối quan hệ giữa chuẩn mực chính trị và pháp luật 

4.2.2. Chuẩn mực tôn giáo 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

110 
 

4.2.2.1. Khái niệm chuẩn mực tôn giáo 

4 2 2 2  Các đặc điểm của chuẩn mực tôn giáo 

4.2.2.3. Mối quan hệ giữa chuẩn mực tôn giáo và pháp luật 

4.2.3. Chuẩn mực đạo đức 

4.2.3.1. Khái niệm chuẩn mực đạo đức 

4 2 3 2  Các đặc điểm của chuẩn mực đạo đức 

4.2.3.3. Mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và pháp luật 

4.2.4. Chuẩn mực phong tục, tập quán 

4.2.4.1. Khái niệm chuẩn mực phong tục, tập quán 

4 2 4 2  Các đặc điểm của chuẩn mực phong tục, tập quán 

4.2.4.3. Mối quan hệ giữa chuẩn mực phong tục, tập quán và pháp luật 

4.2.5. Chuẩn mực thẩm mĩ 

4.2.5.1. Khái niệm chuẩn mực thẩm mĩ 

4 2 5 2  Các đặc điểm của chuẩn mực thẩm mĩ 

4.2.5.3. Mối quan hệ giữa chuẩn mực thẩm mĩ và pháp luật 

Chương 5. Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật 

5.1. Khái quát về hoạt động xây dựng pháp luật 

5.1.1. Khái niệm xây dựng pháp luật 

5.1.2. Chủ thể của hoạt động xây dựng pháp luật 

5.1.3. Quy trình hoạt động xây dựng pháp luật 

5.2. Nội dung nghiên cứu về các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp 

luật 

5.2.1. Các khía cạnh xã hội của hoạt động trước và trong khi xây dựng pháp luật 

5.2.2. Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật sau khi pháp luật 

được ban hành và có hiệu lực thực thi 

5.2.3. Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật 

5 2 3 1  Kĩ năng soạn thảo các dự án luật 

5 2 3 2  Dư luận xã hội 

5 2 3 3  Thông tin đại chúng 

5.3. Các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xây dựng 

pháp luật ở nước ta hiện nay 

5 3 1  Tăng cường công tác thẩm tra các dự án luật bằng công cụ xã hội học 

5 3 2  Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng và các chủ thể 

tham gia hoạt động xây dựng pháp luật 

5.3.3. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng pháp luật trước 

yêu cầu mở rộng nền dân chủ xã hội và phát triển bền vững 

Chương 6. Các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp luật 

6.1. Khái quát về hoạt động thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật 

6.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật 

6.1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật 

6.1.3. Khái niệm, đặc điểm, quy trình hoạt động áp dụng pháp luật 

6.2. Nội dung nghiên cứu về các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp 

luật 

6.2.1. Sự phù hợp giữa các quy tắc của chuẩn mực pháp luật với các lợi ích của 

chủ thể thực hiện pháp luật 
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6 2 2  Cơ chế thực hiện pháp luật 

6.2.3. Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện pháp luật 

6.2.3.1. Yếu tố kinh tế 

6.2.3.2. Yếu tố chính trị 

6.2.3.3. Yếu tố văn hoá - lối sống 

6.2.3.4. Yếu tố pháp luật 

6.2.4. Thực hiện pháp luật trong từng lĩnh vực pháp luật cụ thể 

6.2.5. Mối quan hệ giữa chính trị và áp dụng pháp luật 

6.2.6. Mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và quyết định áp dụng pháp luật 

6.2.12. Vai trò của các nhân tố chủ quan trong hoạt động áp dụng pháp luật 

6.2.8. Vai trò của các nhân tố khách quan trong hoạt động áp dụng pháp luật 

6.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện ở nước ta hiện nay 

6.3.1. Nâng cao ý thức pháp luật, hình thành thói quen “sống và làm việc theo 

pháp luật” trong các chủ thể pháp luật 

6.3.2. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng đối với công tác 

phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân 

6 3 3  Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong hoạt 

động thực hiện pháp luật 

6 3 4  Tăng cường giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ, nâng cao ý thức 

pháp luật nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật 

6.3.5. Thông báo công khai kết quả hoạt động áp dụng pháp luật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng 

Chương 7  Sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7.1. Khái niệm chung về sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7 1 1   ịnh nghĩa sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7.1.2. Phân loại sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7.1.3. Hậu quả của sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7.2. Các yếu tố tác động tới sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7.2.1. Hệ thống các giá trị 

7.2.2. Sự rối loạn các thiết chế xã hội 

7.2.3. Sự biến đổi của các chuẩn mực xã hội 

7.2.4. Sự thay đổi của các quan hệ xã hội 

7 3  Các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7.3.1. Sự không hiểu biết, hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc yêu 

cầu của chuẩn mực pháp luật 

7 3 2  Tư duy diễn dịch không đúng, sự suy diễn một số chuẩn mực pháp luật thiếu 

căn cứ logic cùng với việc sử dụng các phán đoán phi logic 

7.3.3. Việc củng cố, tiếp thu các quy tắc, yêu cầu của những chuẩn mực pháp luật 

đ  lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp với pháp luật hiện hành 

7 3 4  Cơ chế đi từ quan niệm sai lệch tới hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7.3.5. Các khuyết tật về tâm - sinh lí dẫn tới hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật 

7 3 6  Cơ chế về mối liên hệ nhân - quả giữa các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp 

luật 

Chương 8  X  hội học tội phạm 

8.1. Khái niệm xã hội học tội phạm 

8 1 1   ịnh nghĩa x  hội học tội phạm 
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8 1 2   ối tượng nghiên cứu của xã hội học tội phạm 

8.1.3. Mối quan hệ giữa xã hội học tội phạm và tội phạm học 

8.2. Một số nội dung nghiên cứu về hiện tượng tội phạm 

8.2.1. Khái niệm hiện tượng tội phạm 

8 2 2  Các đặc trưng cơ bản của hiện tượng tội phạm 

8.2.3. Các mô hình nghiên cứu xã hội học về hiện tượng tội phạm 

8.2.3.1. Mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm theo phân loại các nhóm tội 

phạm 

8.2.3.2. Mô hình nghiên cứu định lượng về hiện tượng tội phạm 

8.2.3.3. Mô hình nghiên cứu định tính về hiện tượng tội phạm 

8.2.3.4. Mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm theo khu vực địa lí, giới tính, 

lứa tuổi và phân tầng xã hội 

8.2.4. Một số vấn đề có tính nguyên tắc trong nghiên cứu xã hội học về hiện 

tượng tội phạm ở Việt Nam 

8 2 5  Nguyên nhân, điều kiện của hiện tượng tội phạm 

8.2.5.1. Khái niệm nguyên nhân, điều kiện của hiện tượng tội phạm 

8.2.5.2. Một số lí thuyết xã hội học giải thích về nguyên nhân, điều kiện của hiện 

tượng tội phạm 

8.2.6. Một số loại hành vi sai lệch với tư cách là nguyên nhân, điều kiện của hiện 

tượng tội phạm 

8.2.6.1. Nghiện ma tuý 

8 2 6 2  Say rượu 

8.2.6.3. Hooligan 

8.2.6.4. Tự tử 

8.2.6.5. Sự tha hoá về đạo đức 

8.2.12. Một số nguyên nhân, điều kiện của hiện tượng tội phạm ở nước ta hiện 

nay và các biện pháp phòng ngừa 

8.3. Các biện pháp phòng, chống hiện tượng tội phạm 

8.3.1. Biện pháp tiếp cận thông tin 

8.3.2. Biện pháp phòng ngừa xã hội 

8.5.3. Biện pháp áp dụng hình phạt 

8.3.4. Biện pháp tiếp cận y-sinh học 

8.3.5. Biện pháp tiếp cận tổng hợp 

2.13. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, thảo luận. 

2.13. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

+ Nộp tiểu luận: Vào tuần thứ 14 
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2.13.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.14. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KINH TẾ HỌC ĐẠI CƢƠNG 

2.14.1. Tên học phần: Kinh tế học đại cƣơng 

2.14.2  M  học phần: ... 

2.14.3. Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.14.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.14.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.14.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 B i Hồng  ăng Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Lương Ngân Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Khoa QTKD 

2.14.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    : 45 tiết 

- Tự học    : 90 tiết 

- Lý thuyết    : 45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH) : 00 tiết 

2.14.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

- Học phần song hành: Không 

2.14.9. Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản tổng quát về kinh tế học, kinh tế 

vi mô, kinh tế vĩ mô  

2.14.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ những kiến thức căn bản về các vấn đề kinh tế, phân tích hành vi kinh 

tế của người tiêu d ng, người sản xuất, tác động của Chính phủ, những vấn đề về lạm 

phát, thất nghiệp, suy thoái, tăng trưởng. 

2. Hiểu được nguyên lý, quy luật hoạt động của nền kinh tế, các quyết định và 

chính sách của Chính phủ trong hoạt động điều hành nền kinh tế; rèn luyện kỹ năng 

vận dụng các kiến thức về ứng dụng các nguyên lý kinh tế vào thực tiễn nghiên cứu 

các hiện tượng kinh tế, xă hội, pháp luật. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1 ●                

2 ●                

2.14.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần kinh tế học đại cương trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở cho sinh 

viên về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật 

kinh tế cơ bản như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,… phân tích hành vi của 

các thành viên của một nền kinh tế đó là người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ.  
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Nghiên cứu những khái niệm cơ bản của kinh tế học bao gồm việc đo lường tổng 

sản lượng và thu nhập quốc dân; các nhân tố qui định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp 

và lạm phát; những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu, cung tiền, cầu tiền và 

cân bằng kinh tế vĩ mô; giới thiệu các chính sách kinh tế vĩ mô; các vấn đề về cán cân 

thanh toán, t  giá hối đoái và các chính sách thương mại. 

Học phần gồm 3 chương: Chương 1:  ại cương về kinh tế học; Chương 2: Kinh 

tế vi mô; Chương 3: Kinh tế vĩ mô  

2.14. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.14.    Tài liệu học tập: 

2.14.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] PGS.TS. Lê Bảo Lâm (chủ biên), Kinh tế vi mô, Nhà xuất bản Kinh tế  

TP.HCM, 2014. 

[2] TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch, Kinh tế vĩ mô, NXB. Kinh tế TPHCM, 2014. 

2.14.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Nguyễn Như Ý (chủ biên), Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi 

mô, Nhà xuất bản Kinh tế  TPHCM, 2016. 

[2] TS. Hay Sinh, Giáo trình Kinh tế vi mô 1, Nhà xuất bản Kinh tế  TPHCM, 

2013. 

[3] PGS.TS. Cao Thúy Xiêm (chủ biên), Kinh tế vi mô, Nhà xuất bản Chính Trị - 

Hành Chính, 2012. 

[4] TS. Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà, Tóm 

tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, NXB. kinh tế, 2016. 

[5] PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Kinh tế vĩ mô, NXB. Kinh tế TPHCM, 2015. 

2.14. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2     5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ những kiến thức căn bản về các vấn 

đề kinh tế, phân tích hành vi kinh tế của người 

tiêu d ng, người sản xuất, tác động của Chính 

phủ, những vấn đề về lạm phát, thất nghiệp, 

suy thoái, tăng trưởng. 

Chuyên cần 5 

a1 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Hiểu được nguyên lý, quy luật hoạt động của 

nền kinh tế, các quyết định và chính sách của 

Thảo luận 10 a1 
Bài tập nhóm 20 
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Chính phủ trong hoạt động điều hành nền kinh 

tế; rèn luyện kỹ năng vận dụng các kiến thức về 

ứng dụng các nguyên lý kinh tế vào thực tiễn 

nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, xă hội, pháp 

luật. 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích chính sách kinh tế 50 

2.14. 6  Nội dung học phần: 

2.14.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1  ại cương về kinh tế học 27 5 0 4 0 18 

2 Kinh tế vi mô 54 15 3 0 0 36 

3 Kinh tế vĩ mô 54 15 3 0 0 36 

Tổng 135 35 6 4 0 90 

2.14.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1   ại cương về kinh tế học 

1.1. Những vấn đề cơ bản của kinh tế học 

1.1.1. Sự khan hiếm và lựa chọn 

1.1.1.1. Sự khan hiếm 

1 1 1 2  Lư thuyết lựa chọn 

1 1 2   ường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) 

1.2. Các khái niệm về kinh tế học 

1.2.1. Kinh tế học 

1.2.2. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô 

1.2.3. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc 

1.3. Tổ chức kinh tế của nền kinh tế hỗn hợp 

1.3.1. Ba vấn đề cơ bản 

1.3.2. Các nền kinh tế 

1.4. Phân tích cầu – cung 

1.4.1. Cầu hàng hoá dịch vụ 
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1.4.1.1. Khái niệm cầu 

1.4.1.2  Lượng cầu, biểu cầu, luật cầu,  đường cầu và hàm cầu 

1.4.2. Cung hàng hoá dịch vụ 

1.4.1.1. Khái niệm cung 

1 4 1 2  Lượng cung, biểu cung, luật cung, đường cung và hàm cung 

1.4.3. Cân bằng cung cầu trên thị trường 

14 4   ộ co dăn cầu – cung 

14 4 1   ộ co dăn của cầu 

14 4 2   ộ co dăn của cung 

Chƣơng 2: Kinh tế vi mô 

2 1  Lư thuyết về tiêu dùng 

2.1.1. Ảnh hưởng của giá cả và thu nhập đối với lượng cầu 

2.1.1.1.  ộ co dăn của cầu đối với giá cả  

2.1.1.2.  ộ co dăn chéo của cầu đối với giá cả 

2.1.1.3.  ộ co dăn của cầu đối với thu nhập 

2 1 2  Lư thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng 

2.1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng 

2.1.2.2. Lợi ích và quy luật lợi ích cận biên giảm dần 

2 1 2 3   ường ngân sách và đường bàng quan 

2.1.2.4. Sự lựa chọn của người tiêu dùng 

2.2. Lý thuyết về sản xuất và hành vi của doanh nghiệp 

2.2.1. Lý thuyết về sản xuất 

2.2.1.1. Các yếu tố đầu vào, đầu ra và hàm sản xuất 

2.2.1.2. Hàm sản xuất với 1 đầu vào biến đổi  

2.2.1.3. Hàm sản xuất với 2 đầu vào biến đổi 

2.2.2. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận 

2.2.2.1. Chi phí 

2.2.2.2. Doanh thu 

2.2.2.3. Lợi nhuận 

2.2.3. Quyết định của doanh nghiệp về sản lượng sản xuất 

2 2 3 1  Trong điều kiện tối đa hoá lợi nhuận 

2 2 3 2  Trong điều kiện tối đa hoá doanh thu 

2.3. Phân loại thị trường và hành vi của doanh nghiệp 

2.3.1. Phân loại thị trường 

2.3.1.1. Một số vấn đề cơ bản về thị trường 

2.3.1.2. Phân loại 

2 3 2   ặc trưng của các thị trường cơ bản 

2.3.2.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

2.3.2.2. Thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền 

2.3.2.3. Thị trường thiểu số độc quyền (nhóm độc quyền) 

2.3.2.4. Thị trường độc quyền thuần tuư 

2.3.3. Hành vi của doanh nghiệp 

2.3.3.1. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

2.3.3.2. Trong thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền 

2.3.3.3. Trong thị trường thiểu số độc quyền (độc quyền nhóm) 
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2.3.3.4. Trong thị trường độc quyền 

Chƣơng  : Kinh tế vĩ m  

3.1. Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân 

3.1.1. Sản lượng quốc gia và thu nhập quốc dân 

3 1 1 1  Các quan điểm về sản xuất 

3.1.1.2. Các chỉ tiêu để đo lường sản lượng quốc gia 

3.1.2. Tổng quan về hai chỉ tiêu GDP, GNP 

3.1.2.1. Khái niệm 

3.1.2.2. Mối liên hệ giữa GDP và GNP 

3 1 2 3  GNP, GDP danh nghĩa và GNP, GDP thực tế 

3.1.2.4. Một số khái niệm liên quan 

3.1.2.5. Chỉ số điều chỉnh và chỉ số giá tiêu dùng 

3 1 3  Phương pháp xác định GDP 

3.1.3.1. Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm (phương pháp chi tiêu) 

3.1.3.2. Phương pháp xác định GDP theo thu nhập (phương pháp chi phí) 

3.1.3.3. Phương pháp xác định GDP theo giá trị gia tăng (phương pháp sản xuất) 

3.2. Tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khoá 

3.2.1. Tổng cung và tổng cầu 

3.2.1.1. Tổng cầu của nền kinh tế 

3.2.1.2.Tổng cung của nền kinh tế 

3.2.2. Tổng cầu và sản lượng cân bằng 

3.2.3. Chính sách tài khoá 

3.3. Tiền tệ và chính sách tiền tệ 

3.3.1. Tiền tệ 

3.3.1.1. Khái niệm tiền 

3.3.1.2. Chức năng của tiền 

3.3.1.3. Các loại tiền 

3.3.2. Hệ thống ngân hàng 

3 3 2 1  Ngân hàng trung ương và việc cung ứng tiền cơ sở 

3 3 2 2  Ngân hàng thương mại và việc tạo ra tiền gửi 

3.3.3. Chính sách tiền tệ 

3.4. Thất nghiệp - Lạm phát 

3.4.1. Thất nghiệp 

3.4.2. Lạm phát 

3 5  Thương mại quốc tế 

3 5 1  Các chính sách thương mại quốc tế 

3.5.1.1. Khái niệm 

3.5.1.2. Vai trò của chính sách thương mại quốc tế 

3.5.2. Hệ thống tiền tệ quốc tế 

3.5.2.1. Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế 

3.5.2.2. Mục đích 

3.5.2.3. Phân loại 

3 5 2 4  Các đặc trưng của một hệ thống tiền tệ quốc tế có hiệu quả 

3.5.2.5. Giới thiệu các hệ thống tiền tệ 

2.14. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 
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- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập nhóm. 

2.14. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng giảng dạy cho sinh viên đại học ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.14.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.15. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ HỌC 

2.15.1. Tên học phần: Quản trị học 

2.15.2  M  học phần: 0101003931 

2.15.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.15.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.15.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.15.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Lê Kim Liên Thạc sĩ Khoa QTKD 

2 Võ Thị Hương Giang Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Phạm Hùng Thạc sĩ Khoa QTKD 

4 Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Khoa QTKD 

2.15.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    : 30 tiết 

- Tự học    : 60 tiết 

- Lý thuyết    : 30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH) : 00 tiết 

2.15.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.15.9. Mục tiêu học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau 

đây: 

- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động 

của quản trị trong tổ chức. 

- Hiểu được môi trường của tổ chức và ảnh hưởng các yêu tố của môi trường vĩ 

mô, vi mô đến các hoạt động của tổ chức và nhà quản trị. Hiểu và vận dụng được mô 

hình phân tích năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter. 

- Hiểu được cơ sở, tiến trình, các điều kiện, kỹ thuật ra quyết định; hiểu và vận 

dụng được các chức năng cơ bản của nhà quản trị trong tổ chức như chức năng hoạch 

định, tổ chức, l nh đạo, kiểm tra. 

- Phát triển cho người học các kỹ năng truyền thông, làm việc nhóm, điều hành 

và tự quản. 

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, kiểm tra. 

- Kỹ năng ra quyết định, phân tích, tổng hợp và đánh giá vấn đề. 

2.15.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1  Phân tích được các chức năng quản trị như: Hoạch định, tổ chức, điều khiển và 

kiểm tra; một số vấn đề như quản lý thay đổi, quản lý xung đột và nguy cơ; các biện 

pháp cứu nguy trong quản trị 

2. Phát triển khả năng tự học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, làm việc theo nhóm và khả 

năng trình bày trước đám đông  



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

121 
 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1      ●           

2                ● 

2.15.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần quản trị học bao gồm 9 nội dung sau: 

- Chương 1 trình bày các khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức, 

giúp sinh viên hiểu được 4 chức năng cơ bản của quản trị là: hoạch định, tổ chức, điều 

khiển, kiểm tra  Chương này cũng giới thiệu các kỹ năng mà một nhà quản trị cần có 

để thực hiện tốt 10 vai trò và các chức năng quản trị. Bên cạnh đó, chương này cũng 

thảo luận vấn đề quản trị là khoa học hay nghệ thuật và người học phải học thế nào để 

có thể thành một nhà quản trị giỏi. 

- Chương 2 bàn về lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị, từ trường phái cổ 

điển đến trường phái hiện đại, thông qua việc tóm lược các quan điểm của mỗi trường 

phái cũng như phân tích những đóng góp và hạn chế của từng trường phái. 

- Chương 3 đề cập đến vấn đề môi trường hoạt động của các tổ chức bao gồm 

yếu tố môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, môi trường nội bộ và ảnh hưởng của nó 

đối với các tổ chức. 

- Chương 4 giới thiệu chức năng hoạch định. Nội dung chương đề cập đến những 

vấn đề như lợi ích, cách phân loại của hoạch định và các bước của tiến trình hoạch 

định chiến lược, các công cụ phổ biến thường được sử dụng trong hoạch định chiến 

lược như: ma trận SWOT, ma trận BCG và các chiến lược cạnh tranh của Michael 

Porter. 

- Chương 5 bàn về chức năng tổ chức  Chương này đề cập đến chức năng và mục 

tiêu của tổ chức, tầm hạn quản trị, cách phân chia các bộ phận trong các bộ phận trong 

tổ chức với các ưu, nhược điểm, phạm vi áp dụng của mỗi các phân chia các kiểu cơ cấu 

tổ chức phổ biến khác nhau trong thực tế  Ngoài ra, chương này cũng trình bày các vấn 

đề về quyền hành, tập quyền, phân quyền và ủy quyền trong quản trị. 

- Chương 6 bao gồm vấn đề liên quan đến chức năng điều khiển  Chương này 

bàn về bản chất của l nh đạo, các lý thuyết về bản chất con người, lý thuyết động cơ 

thúc đẩy c ng các phong cách l nh đạo khác nhau. Mặt khác, để thành công nhà quản 

trị phải biết cách thức quản trị sự thay đổi và xung đột này nằm trong vòng kiểm soát. 

- Chương 7 đề cập đến chức năng kiểm tra. Nội dung chương đề cập đến các vấn 

đề như: chức năng và tầm quan trọng của kiểm tra, tiến trình kiểm tra và các phương 

pháp kiểm tra, các hình thức kiểm tra: lường trước, đồng thời và phản hồi, các nguyên 

tắc nhằm xây dựng cơ chế kiểm tra hiệu quả. 

- Chương 8 trình bày những vấn đề liên quan đến thông tin bao gồm những nội 

dung: thông tin là gì, vai trò của thông tin trong quản trị, các yếu tố cơ bản của sự truyền 

đạt, biết phân loại thông tin và nguồn thông tin khai thác từ đâu, biết cách xây dựng nội 

dung và hình thức của thông tin, xây dựng chất lượng thông tin sao cho hiệu quả. 

- Chương 9 đề cập đến việc ra quyết định, sinh viên s  biết cách phân loại và 

phân tích các yêu cầu của việc ra quyết định cũng như cơ sở khoa học của việc ra 

quyết định  Chương này cũng chỉ ra các phương pháp có thể sử dụng và các phẩm chất 

mà nhà quản trị cần có để ra quyết định đạt được hiệu quả cao nhất. 

2.15. 2  Nhiệm vụ của học viên: 
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- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.15.    Tài liệu học tập: 

2.15.13.1. Tài liệu chính: 

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp (chủ biên), Quản trị học, NXB  Lao động xã hội, 

2015. 

2.15.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS TS  Lưu  an Thọ (chủ biên), Quản trị học trong xu thế h i nhập, NXB. 

Tài chính, 2014. 

[2] TS. Trần  ăng Thịnh (chủ biên), Quản trị họ   ăn bản, NXB   ại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. 

2.15. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  5  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1  Phân tích được các chức năng quản trị như: 

Hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra; 

một số vấn đề như quản lý thay đổi, quản lý 

xung đột và nguy cơ; các biện pháp cứu nguy 

trong quản trị. 

Chuyên cần 5 

a6 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Phát triển khả năng tự học hỏi, tìm tòi, sáng 

tạo, làm việc theo nhóm và khả năng trình bày 

trước đám đông  

Thảo luận 10 

c4 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Quản lý nhóm 50 

2.15. 6  Nội dung học phần: 

2.15.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 
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TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về quản trị học 9 3 0 0 0 6 

2 
Lịch sử phát triển các lý thuyết 

quản trị 
12 4 0 0 0 8 

3 Văn hóa tổ chức và môi trường 12 4 0 0 0 8 

4 Hoạch định 12 4 0 0 0 8 

5 Tổ chức 12 4 0 0 0 8 

6  iều khiển 12 4 0 0 0 8 

7 Kiểm tra 6 2 0 0 0 4 

8 Thông tin trong quản trị 6 2 0 0 0 4 

9 Quyết định quản trị 9 3 0 0 0 6 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

2.15.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Tổng quan về quản trị học 

1.1. Quản trị là gì 

1.1.1. Khái niệm 

1 1 2   ối tượng của quản trị 

1.1.3. Sự cần thiết của quản trị 

1.2. Các chức năng quản trị 

1.2.1. Các chức hoạch định 

1.2.2. Chức năng tổ chức 

1.2.3. Chức năng điều khiển 

1.2.4. Chức năng kiểm tra 

1.3. Nhà quản trị 

1.3.1. Quản trị viên cấp cao 

1.3.2. Quản trị viên cấp giữa 

1.3.3. Quản trị viên cấp cơ sở 

1.4. Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị 

1.5. Vai trò của nhà quản trị trong việc thực hiện mục tiêu của tổ chức 

1.5.1. Các vai trò quan hệ với con người 

1.5.2. Các vai trò thông tin 

1.5.3. Các vai trò làm quyết định 

1.6. Tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị 
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1.6.1. Tính khoa học 

1.6.2. Tính nghệ thuật 

Chương 2  Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị 

2.1. Bối cảnh lịch sử 

2.1.1. Sự quan trọng của lịch sử quản trị 

2.1.2. Những tác động ảnh hưởng lên tư tưởng quản trị 

2.1.3. Nguồn gốc của tư tưởng quản trị 

2 2  Trường phái quản trị cổ điển 

2 2 1  Trường phái quản trị khoa học 

2 2 2  Trường phái quản trị hành chính 

2 3  Trường phái tâm lý xã hội trong quản trị 

2.3.1. Các nhà tiên phong của trường phái 

2.3.2. Nhận xét về trường phái tác phong trong quản trị 

2 4  Trường phái định lượng trong quản trị 

2 4 1  Phân tích định lượng 

2.4.2. Quy trình áp dụng phân tích định lượng 

2.4.3. Nhận xét về trường phái định lượng trong quản trị 

2 5  Trường phái hội nhập trong quản trị 

2.5.1. Khảo hướng quá trình quản trị 

2.5.2. Khảo hướng ngẫu nhiên 

2.5.3. Khảo hướng hệ thống 

2.15. Trường phái quản trị hiện đại 

2.15.1. Lý thuyết Z 

2.15.2. Tiếp cận theo 7 yếu tố 

2.15.3  Trường phái quản trị Nhật Bản 

Chương 3  Văn hóa của tổ chức và môi trường 

3 1  Văn hoá của tổ chức 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến tiến trình quản lý doanh nghiệp 

3 2  Môi trường kinh doanh 

3.2.1. Khái niệm 

3 2 2  Môi trường vĩ mô 

3 2 3  Môi trường vi mô 

3 2 4  Môi trường tác nghiệp hay môi trường nội bộ doanh nghiệp 

Chương 4  Hoạch định 

4.1. Những cơ sở hoạch định 

4.1.1. Khái niệm hoạch định 

4.1.2. Lý do và mục đích của hoạch định 

4.1.4. Các loại hoạch định 

4.1.5. Qui trình hoạch định 

4.2. Mục tiêu – nền tảng của hoạch định 

4.2.1. Khái niệm về sứ mệnh và mục tiêu 

4.2.2. Phân loại mục tiêu 

4.2.3. Vai trò của mục tiêu 

4 2 4   ặc điểm, yêu cầu về thiết lập mục tiêu 
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4.2.5. Quản trị bằng mục tiêu – Management by Objectives (MBO) 

4.3. Hoạch định chiến lược 

4.3.1. Khái niệm hoạch định chiến lược 

4.3.2. Vai trò và tầm quan trọng của hoạch định chiến lược 

4.3.3. Nhiệm vụ và nội dung của hoạch định chiến lược 

4.3.4. Tiến trình hoạch định chiến lược 

4.3.5. Các công cụ hoạch định chiến lược 

4.4. Hoạch định tác nghiệp 

4.4.1. Kế hoạch đơn dụng 

4.4.2. Kế hoạch thường xuyên 

Chương 5  Tổ chức 

5.1. Khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức 

5.2. Tầm hạn quản trị 

5 3  Cơ cấu tổ chức quản trị 

5.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc thiết kế cơ cấu tổ chức 

5.3.2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức 

5.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 

5.3.4. Xây dựng nội dung khoa học cơ cấu tổ chức 

5 3 5  Phân tích và đánh giá cơ cấu tổ chức 

5.4. Một số hình thức phân chia bộ phận trong tổ chức 

5.4.1. Phân chia theo thời gian 

5.4.2. Phân chia theo chức năng chuyên môn 

5.4.3. Phân chia theo lãnh thổ 

5.4.4. Phân chia theo sản phẩm 

5.4.5. Phân chia theo khách hàng 

5.4.6. Phân chia theo quy trình hay thiết bị 

5.5. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị 

5 5 1  Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến 

5 5 2  Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng 

5 5 3  Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến – chức năng 

5 5 4  Cơ cấu quản trị ma trận 

5 5 5  Cơ cấu quản trị phân nhánh theo sản phẩm 

5 5 6  Cơ cấu quản trị theo đơn vị kinh doanh chiến lược 

5 5 7  Cơ cấu quản trị theo khu vực địa lý 

5 5 8  Cơ cấu quản trị theo nhiều phân nhánh 

5 5 9  Cơ cấu quản trị theo hàng ngang 

5.6. Quyền hạn và ủy quyền trong quản trị 

5.6.1. Quyền hạn quản trị 

5.6.2. Tập quyền và phân quyền 

5.6.3. Ủy quyền trong quản trị 

Chương 6   iều khiển 

6.1. Khái niệm và bản chất của l nh đạo 

6.1.1. Khái niệm l nh đạo 
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6.1.2. Bản chất của l nh đạo trong quản trị 

6.1.3. Hiệu quả l nh đạo 

6.1.4. Các cách tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về l nh đạo 

6.2. Những lý thuyết về bản chất của con người 

6.2.1. Quan niệm về con người của Edgar H.Schein 

6.2.2. Các giả thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor 

6.2.3. Thuyết Z Nhật Bản của William Ouchi 

6.3. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy 

6.3.1. Lý thuyết cổ điển 

6.3.2. Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ con người 

6.3.3. Lý thuyết hiện đại về động cơ thúc đẩy 

6 4  Các phong cách l nh đạo 

6 4 1  Các phong cách l nh đạo dựa trên việc sử dụng quyền lực 

6.4.2. Cách tiếp cận của Likert về phong cách l nh đạo 

6.4.3. Phong cách ô bàn cờ quản trị 

6.5. Lựa chọn phương pháp l nh đạo và sử dụng nhân viên thích hợp 

6.6. Quản trị sự thay đổi và xung đột 

6.6.1. Yếu tố gây biến động 

6.6.2. Kỹ thuật quản trị sự thay đổi 

Chương 7  Kiểm tra 

7.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra 

7.1.1. Khái niệm kiểm tra 

7.1.2. Tầm quan trọng của kiểm tra 

7.2. Tiến trình của kiểm tra 

7.2.1. Xây dựng các tiêu chuẩn và lựa chọn phương pháp đo lường 

7.2.2. Chọn lựa phương pháp đo lường 

7 2 3   o lường việc thực hiện và so sánh với các tiêu chuẩn 

7 2 4   iều chỉnh các sai lệch 

7.3. Các hình thức kiểm tra 

7.3.1. Kiểm tra lường trước 

7.3.2. Kiểm tả đồng thời 

7.3.3. Kiểm tra phản hồi 

7.4. Các nguyên tắc kiểm tra 

7.5. Các hoạt động cần kiểm tra 

7.6. Xây dựng khuôn mẫu toàn diện về hệ thống kiểm tra 

7 6 1  Môi trường kiểm soát 

7 6 2   ánh giá rủi ro 

7.6.3 Hoạt động kiểm soát 

7.6.4. Thông tin và truyền thông 

7.6.4. Giám sát 

Chương 8. Thông tin trong quản trị 

8.1. Khái niệm và yêu cầu của thông tin 

8.1.1. Khái niệm thông tin 

8.1.2. Yêu cầu của thông tin 

8 2  Vai tr  và đối tượng của thông tin trong quản trị 
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8.2.1. Vai trò của thông tin 

8 2 2   ối tượng của thông tin 

8.3. Nguồn thông tin và phân loại thông tin 

8.3.1. Nguồn thông tin 

8.3.2. Phân loại thông tin trong quản trị 

8.4. Nội dung, hình thức, chất lượng và hiệu quả của thông tin 

8.4.1. Nội dung thông tin 

8.4.2. Hình thức thông tin 

8.4.3. Chất lượng thông tin 

8.4.4. Hiệu quả của thông tin 

8 5  Phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin 

8 5 1  Phương pháp thu thập 

8 5 2  Phương pháp xử lý 

8 5 3  Phương pháp phổ biến thông tin 

8.6. Quá trình truyền đạt thông tin 

Chương 9. Quyết định quản trị 

9.1. Khái niệm, phân loại và yêu cầu của quyết định 

9.1.1. Khái niệm quyết định quản trị 

9.1.2. Phân loại quyết định quản trị 

9.1.3. Những yêu cầu của quyết định quản trị 

9.2. Vai trò và chức năng của quyết định quản trị 

9.2.1. Vai trò của quyết định quản trị 

9.2.2. Chức năng của các quyết định quản trị 

9.3. Mục tiêu và cơ sở khoa học của việc ra quyết định 

9.3.1. Mục tiêu của các quyết định 

9 3 2  Cơ sở khoa học của việc ra quyết định 

9.4. Nội dung và hình thức của các quyết định 

9.4.1. Nội dung của các quyết định 

9.4.2. Hình thức của các quyết định 

9.5. Tiến trình ra quyết định và các nhân tố ảnh hưởng 

9.5.1. Nguyên tắc của việc ra quyết định 

9 5 2  Môi trường ra quyết định 

9.5.3. Lý thuyết ra quyết định 

9.5.4. Tiến trình ra quyết định của Stephen P. Robbin và Mary Coulter 

9.5.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định 

9 6  Phương pháp và kỹ thuật ra quyết định 

9 6 1  Phương pháp ra quyết định 

9.6.2. Kỹ thuật ra quyết định 

9.6.3. Nghệ thuật ra quyết định 

9.7. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định 

9.8. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các quyết định 

2.15. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, Internet. 

2.15. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

128 
 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên đại học chính qui khối ngành kinh tế, 

ngành luật kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.15.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.16. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KỸ N NG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO HỢP 

ĐỒNG THƢƠNG MẠI 

2.16.1. Tên học phần: Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thƣơng mại 
2.16.2  M  học phần: ... 

2.16.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.16.4. Loại học phần: tự chọn 

2.16.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy 

2.16.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Ngô Văn Thạo Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Võ Thanh Hiền Thạc sĩ Khoa QTKD 

3 Phạm Minh Luân Thạc sĩ Khoa QTKD 

2.16.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:     60 tiết 

- Lý thuyết:     30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  0 tiết 

2.16.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.16.9. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên s : 

Hiểu tổng quan về đàm phán, các mô hình trong đàm phán, quá trình đàm phán 

và các kỹ thuật trong đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại. 

2.16.10. Chuẩn đầu ra của học phần:  

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức đàm phán, để từ đó xây dựng chiến 

thuật và kế hoạch thực hiện một cuộc đàm phán nhằm đạt kết quả cao nhất. 

2. Vận dụng được những kiến thức pháp luật, kiến thức thực tế về hoạt động 

thương mại để đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1       ●          

2             ●    

2.16.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại bao gồm các nội 

dung sau: 

- Khái quát về đàm phán; chiến lược và chiến thuật đàm phán; cách truyền đạt 

trong quá trình đàm phán; phát hiện và sử dụng ưu thế trong đàm phán. 

- Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại. 

2.16. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 
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- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi cuối học phần. 

2.16.    Tài liệu học tập: 

2.16.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình m t số hợp đồng đặ  thù trong  ĩnh 

v   thương mại v   ĩ năng đ m ph n soạn thảo, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 

2012; 

[2] Jutta Portner, Chiến  ượ  trong đ m ph n, NXB.  ại học kinh tế quốc dân, 

2016. 

2.16.13.2. Tài liệu tham khảo: 

* sách: 

[1] Donald J. Trump, Nghệ thuật đ m ph n, NXB. Trẻ, 2016. 

[2] Brian Tracy, Thuật đ m ph n, NXB. Thế giới, 2014. 

[3] Hồng Phương, Nghệ thuật đ m ph n v  thương  ượng - chiến  ược cạnh 

tranh trong kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp, NXB. Thế giới, 2017. 

[4] Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Kiến thứ  ph p  í v   ĩ năng  ơ bản trong đ m ph n, 

soạn thảo và kí kết hợp đồng thương mại, NXB. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2013. 

[5] TS   ỗ Văn  ại (chủ biên), Các biện pháp xử lý việc không th c hiện đúng hợp 

đồng trong pháp luật Việt Nam, Trường  ại học Luật TP. Hồ Chí Minh, NXB. Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2010. 

* Văn bản quy phạm pháp luật: 

[6] Bộ luật dân sự năm 2005/2015  

[7] Luật thương mại Việt Nam năm 2005 

[8] Luật doanh nghiệp 2014 

[9] Luật cạnh tranh 2004. 

[10] Luật đầu tư 2014  

[11] Luật luật sư năm 2012 

[12] Luật trọng tài thương mại năm 2010  

[13] Nghị định của Chính phủ số 158/2006/N -CP ngày 28/12/2006 quy định 

chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá. 

[14] Nghị định số 51/2018/N -CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 

2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng 

hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. 

[15] Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT của Bộ Công thương ngày 04/7/2018 

hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 

qua sở giao dịch hàng hóa  

[16] Nghị định của Chính phủ số 05/2012/N -CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định về đăng kí giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lí, luật sư, tư vấn pháp luật. 

2.16. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  6  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-51-2018-nd-cp-sua-doi-158-2006-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-mua-ban-hang-hoa-379473.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-158-2006-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-qua-so-giao-dich-hang-hoa-16179.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-052012NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Nghi-dinh-ve-dang-ky-/85B52D56-A7EE-4293-9217-056D5A073AC7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-052012NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Nghi-dinh-ve-dang-ky-/85B52D56-A7EE-4293-9217-056D5A073AC7/default.aspx
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Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được một cách hệ thống kiến thức đàm 

phán, để từ đó xây dựng chiến thuật và kế 

hoạch thực hiện một cuộc đàm phán nhằm đạt 

kết quả cao nhất. 

Chuyên cần 5 

b1 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng được những kiến thức pháp luật, 

kiến thức thực tế về hoạt động thương mại để 

đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại. 

Thảo luận 10 

c1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Thực hành đàm phán 50 

2.16. 6  Nội dung học phần: 

2.16.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 

Tổng quan về kỹ năng đàm phán, 

soạn thảo hợp đồng trong hoạt 

động thương mại 

12 2 0 2 0 8 

2 
Nguyên tắc, kiểu, hình thức và các 

giai đoạn đàm phán H  trong H TM 
24 2 0 2 0 8 

3 

Khái quát về văn bản hợp đồng 

thuơng mại và yêu cầu của soạn 

thảo H TM 

12 4 0 2 0 12 

4 

Cách thức soạn thảo H  trong 

H TM và ph ng tránh rủi ro trong 

soạn thảo H  trong H TM 

24 4 0 2 0 12 
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5 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo một 

số hợp đồng phổ biến trong hoạt 

động thuơng mại 

18 6 2 2 0 20 

Tổng 90 18 2 10 0 60 

2.16.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Tổng quan về kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt 

động thương mại  

1 1  Khái niệm đàm phán, soạn thảo H  trong hoạt động TM 

1.1.1 Khái niệm đàm phán H  trong hoạt động TM 

1.1.2 Khái niệm soạn thảo H  trong hoạt động TM 

1 2 Khái niệm kỹ năng đàm phán, soạn thảo H  trong hoạt động TM 

1.3. Một số kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo H  trong hoạt động TM 

1.4. Vai trò của kỹ năng đàm phán, soạn thảo H  trong H TM 

1.5. Mối quan hệ giữa đàm phán và soạn thảo H  trong H TM 

Chương 2. Nguyên tắc, kiểu, hình thức và các giai đoạn đàm phán H  trong H TM  

2.1. Nguyên tắc đàm phán hợp đồng trong H TM 

2.1.1. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận xác lập quyền và nghĩa 

vụ dân sự, tự do giao kết hợp đồng 

2.1.2. Nguyên tắc không ràng buộc trách nhiệm dân sự trong đàm phán và khi 

đàm phán thất bại 

2.2. Các kiểu đàm phán hợp đồng trong H TM 

2.2.1. Thắng – thua 

2.2.2. Thua – thua 

2.2.3. Thắng – thắng 

2.3. Các hình thức đàm phán hợp đồng trong H TM 

2.3.1.  àm phán bằng cách gặp gỡ trực tiếp 

2.3.2.  àm phán gián tiếp: điện báo, telex, fax, đàm phán qua thư tín; đàm phán 

qua điện thoại 

2.4. Các kỹ năng cơ bản trong đàm phán hợp đồng trong H TM 

2.4.1. Kỹ năng tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đối tác (tư cách, mục đích, khả 

năng,...) 

2.4.2. Kỹ năng chuẩn bị đàm phán và thu xếp cuộc đàm phán hợp đồng. 

2.4.3. Kỹ năng tự chủ, chủ động và xác định các nội dung hợp đồng 

2.4.4. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và khuất phục đối tác trong quá trình đàm 

phán 

2.4. Các giai đoạn đàm phán hợp đồng trong H TM 

2.4.1. Chuẩn bị đàm phán 

2.4.2. Quá trình đàm phán 

2.4.3. Kết thúc đàm phán 

2.5. Phòng tránh rủi ro trong đàm phán hợp đồng trong H TM 

2.5.1. Nhận diện các rủi ro trong đàm phán hợp đồng trong H TM 

2.5.2. Các giải pháp phòng tránh rủi ro trong đàm phán hợp đồng trong H TM 

Chương 3  Khái quát về văn bản hợp đồng thuơng mại và yêu cầu của soạn thảo 

H TM 

3.1. Hình thức và cấu trúc văn bản H TM 
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3.1.1 Hình thức văn bản H TM 

3.1.2 Cấu trúc văn bản H TM 

3.2. Yêu cầu của soạn thảo hợp đồng TM 

3.2.1 Yêu cầu về nội dung 

3.2.2  Yêu cầu về hình thức 

3 3  Các bước của soạn thảo hợp đồng TM 

3.4. Một số kỹ năng cơ bản của soạn thảo hợp đồng TM 

3.4.1.  Kỹ năng xác định tư cách chủ thể của các bên tham gia hợp đồng 

3.4.2. Kỹ năng xác định đối tượng của hợp đồng và pháp luật điều chỉnh 

3.4.3. Kỹ năng soạn thảo một số điều khoản cơ bản của hợp đồng  

Chương 4  Cách thức soạn thảo H  trong H TM và ph ng tránh rủi ro trong 

soạn thảo H  trong H TM 

4.1. Cách thức soạn thảo H  trong H TM 

4.1.1. Yêu cầu cho việc soạn thảo H  trong H TM 

4.1.2. Soạn thảo H  trong H TM 

4.2. Cách thức ký kết H  trong H TM 

4.2.1. Hình thức ký kết (Văn bản/tương đương văn bản; lời nói,hành vi cụ thể) 

4 2 2  Người ký hợp đồng 

4.2.3. Thủ tục ký hợp đồng 

4.2.4. Thủ tục ký hợp đồng phải công chứng, đăng ký    

4.3. Phòng tránh rủi ro trong soạn thảo H  trong H TM 

4.3.1. Yêu cầu chung về năng lực pháp lý của đối tác 

4.3.2. Nội dung hợp đồng không được trái các quy định cấm của pháp luật và 

đạo đức pháp luật 

4.3.3. Thỏa mãn yêu cầu về hình thức của hợp đồng 

Chương 5. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo một số hợp đồng phổ biến trong hoạt 

động thuơng mại 

5.1. Hợp đồng Mua bán hàng hóa và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực hàng 

hóa 

5.1.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, quy định của pháp luật có liên quan tới 

hợp đồng mua bán hàng hóa 

5.1.2. Soạn thảo những nội dung quan trọng của hợp đồng mua bán hàng hóa 

5.1.3. Những rủi ro phát sinh đối với hợp đồng mua bán hàng hóa và cách thức 

giải quyết 

5.2. Hợp đồng  ại lý thuơng mại và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực dịch 

vụ 

5.2.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, quy định của pháp luật có liên quan tới 

hợp đồng  ại lý thương mại. 

5.2.2. Soạn thảo những nội dung quan trọng của hợp đồng đại lý TM 

5.2.3. Những rủi ro phát sinh đối với hợp đồng  ại lý thương mại và cách thức 

giải quyết 

5.3. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực  ầu 

tư 

5.3.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, quy định của pháp luật có liên quan tới 

hợp đồng Hợp tác kinh doanh. 

5.3.2. Soạn thảo những nội dung quan trọng của Hợp đồng Hợp tác kinh doanh 
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5.3.3. Những rủi ro phát sinh đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh và cách thức 

giải quyết. 

2.16. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, Internet. 

2.16. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên đại học ngành luật kinh tế, quản trị 

kinh doanh tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.16.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.17. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LÝ LUẬN NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

2.17.1. Tên học phần: Lý luận nhà nƣớc và pháp luật 

2.17.2  M  học phần: ...... 

2.17.   Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.17.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.17.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.17.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Phước Thạc sĩ. NCS Khoa LLCT 

2.17.7. Phân bố thời gian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:     90 tiết 

- Lý thuyết:     45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):  00 tiết 

2.17.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.17.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Lý luận nhà nước và pháp luật trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức, kiểu, vai trò của nhà nước 

và pháp luật; bộ máy nhà nước; mối quan hệ giữa nhà nước, pháp luật với các hiện 

tượng xã hội khác; quá trình vận động và phát triển của nhà nước và pháp luật; quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật; ý thức pháp luật; vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý; pháp chế, nhà nước pháp quyền; có được tư duy 

khoa học và phương pháp nhận thức khoa học về những vấn đề nhà nước và pháp luật 

và vận dụng những kiến thức đ  học để phân tích và giải thích hiện tượng nhà nước và 

pháp luật trong thực tế.kiến thức về bản chất, đặc điểm, bộ máy nhà nước, về pháp luật 

và hệ thống pháp luật CHXHCN Việt Nam. 

2.17.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ nội dung các vấn đề lý luận chung như: nguồn gốc ra đời của nhà 

nước, bản chất nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước, nhà 

nước pháp quyền; nguồn gốc, bản chất, chức năng, kiểu, hình thức pháp luật; quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện, áp dụng và giải thích 

pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; điều chỉnh pháp luật; hệ thống 

pháp luật. 

2. Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật đ  học tập và 

nghiên cứu các môn học khác trong chương trình đào tạo chuyên ngành luật, phát triển 

kỹ năng tư duy logic, khả năng sử dụng ngôn ngữ pháp lý. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 
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1   ●              

2           ●      

2.17.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Lý luận nhà nước và pháp luật có vị trí quan trọng trong chương trình 

đào tạo sinh viên chuyên ngành luật kinh tế, trang bị kiến thức cơ sở cho sinh viên tiếp 

cận kiến thức chuyên ngành luật. Nội dung học phần trước hết nghiên cứu những vấn 

đề lý luận chung như: nguồn gốc ra đời của nhà nước, bản chất nhà nước, kiểu nhà 

nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước, nhà nước pháp quyền; nguồn gốc, bản 

chất, chức năng, kiểu, hình thức pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý 

thức pháp luật, thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật, vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý, điều chỉnh pháp luật, hệ thống pháp luật. Phần thứ hai nghiên cứu về 

nhà nước và pháp luật của các kiểu nhà nước như nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản, 

nhà nước xã hội chủ nghĩa  Phần thứ ba nghiên cứu một số vấn đề về nhà nước và 

pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy nhà 

nước, vị trí nhà nước trong hệ thống chính trị, hệ thống pháp luật. 

2.17. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (Tham dự ít nhất 70% giờ học trên lớp) 

- Làm tiểu luận, bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tham dự thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

2.17.    Tài liệu học tập: 

2.17.13.1. Sách, giáo trình chính: 

PGS.TS. Nguyễn Minh  oan, TS  Nguyễn Văn Năm (Chủ biên), Giáo trình lí 

luận nh  nước và pháp luật, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. Tư Pháp, Hà Nội, 

2018. 

2.17.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Phượng, Trần Thị Cúc, Hỏi và đáp nhà nước và pháp luật: Phần 

1 - Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận 

chính trị và sinh viên các trường  ại học, Cao đ ng), NXB. Chính trị - Hành chính, Hà 

Nội, 2012. 

[2] PGS.TS. Nguyễn Văn  ộng (chủ biên), Giáo trình lí luận chung v  nh  nước 

và pháp luật, NXB. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2017. 

[3] Khoa luật -  HQG Hà Nội, Giáo trình lí luận chung v  nh  nước và pháp 

luật, NXB   HQG Hà Nội, 2015. 

[4] PGS.TS. Nguyễn Minh  oan, Giáo trình lí luận chung v  nh  nước và pháp 

luật, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014. 

[5] Thái Vĩnh Thắng, Từ điển giải thích thuật ngữ lí luận nh  nước và pháp luật, 

NXB. CAND, Hà Nội, 2008. 

2.17. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.17  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 
Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

http://vhnthcm.edu.vn/writer/nguyen-thi-phuong/
http://vhnthcm.edu.vn/writer/tran-thi-cuc/
http://vhnthcm.edu.vn/publisher/chinh-tri-hanh-chinh/
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Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

1. Hiểu rõ nội dung các vấn đề lý luận chung 

như: nguồn gốc ra đời của nhà nước, bản chất 

nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, 

bộ máy nhà nước, nhà nước pháp quyền; nguồn 

gốc, bản chất, chức năng, kiểu, hình thức pháp 

luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý 

thức pháp luật; thực hiện, áp dụng và giải thích 

pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lý; điều chỉnh pháp luật; hệ thống pháp 

luật. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về nhà 

nước và pháp luật đ  học tập và nghiên cứu các 

môn học khác trong chương trình đào tạo 

chuyên ngành luật, phát triển kỹ năng tư duy 

logic, khả năng sử dụng ngôn ngữ pháp lý. 

Thảo luận 10 

b5 
Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Thực hành 

kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ pháp lý 50 

2.17. 6  Nội dung học phần: 

2.17.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Nguồn gốc, kiểu nhà nước 9 2 0 1 0 6 

2 Bản chất, chức năng của nhà nước 9 2 0 1 0 6 

3 Bộ máy nhà nước 9 2 0 1 0 6 

4 Hình thức nhà nước 9 2 0 1 0 6 

5 
Nhà nước trong hệ thống chính trị - 

Nhà nước pháp quyền 
9 2 0 1 0 6 

6 Nguồn gốc, kiểu pháp luật 9 2 0 1 0 6 
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7 
Pháp luật trong hệ thống công cụ 

điều chỉnh quan hệ xã hội 
9 2 0 1 0 6 

8 Bản chất, vai trò của pháp luật 9 2 0 1 0 6 

9 Hình thức và nguồn của pháp luật 9 2 0 1 0 6 

10 
Quy phạm pháp luật - Hệ thống 

pháp luật 
9 2 0 1 0 6 

11 Quan hệ pháp luật 9 2 0 1 0 6 

12 
Thực hiện pháp luật và giải thích 

pháp luật 
9 2 0 1 0 6 

13 
Hành vi pháp luật, vi phạm pháp 

luật và trách nhiệm pháp lý 
9 2 0 1 0 6 

14 Ý thức pháp luật - Pháp chế 9 2 0 1 0 6 

15  iều chỉnh pháp luật 9 2 0 1 0 6 

Tổng 135 30 0 15 0 90 

2.17.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Nguồn gốc, kiểu nhà nước  

1.1. Khái niệm nhà nước 

1 1 1   ịnh nghĩa nhà nước 

1 1 2   ặc trưng của nhà nước  

1.2. Nguồn gốc nhà nước 

1.3. Kiểu nhà nước 

1.3.1. Khái niệm kiểu nhà nước 

1.3.2. Các kiểu nhà nước trong lịch sử 

Chương 2  Bản chất, chức năng của nhà nước 

2 1  Bản chất của nhà nước 

2 1 1  Các thuộc tính thể hiện bản chất của nhà nước 

2 1 2  Bản chất của nhà nước Việt Nam hiện nay 

2.2. Chức năng của nhà nước 

2.2.1. Khái niệm chức năng của nhà nước 

2.2.2. Phân loại chức năng của nhà nước 

2.2.3. Sự phát triển của chức năng của nhà nước qua các kiểu nhà nước 

2.2.4. Chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay 

Chương 3  Bộ máy nhà nước 

3 1  Khái niệm bộ máy nhà nước 

3 2  Phân loại cơ quan trong bộ máy nhà nước 

3 3  Sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nước 

3 4  Bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay 

3 4 1   ặc điểm của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay 

3 4 2  Cơ cấu của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay 

3 4 3  Những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

Việt Nam hiện nay 
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3 4 4  Hoàn thiện bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay 

Chương 4  Hình thức nhà nước 

4 1  Khái niệm hình thức nhà nước 

4 1 1  Hình thức chính thể 

4 1 2  Hình thức cấu trúc nhà nước 

4 1 3  Chế độ chính trị  

4.2  Sự biến đổi của hình thức nhà nước qua các kiểu nhà nước 

4 2 1  Sự biến đổi của hình thức chính thể 

4 2 2  Sự biến đổi của hình thức cấu trúc nhà nước 

4 2 3  Sự biến đổi của chế độ chính trị  

4 3  Hình thức của nhà nước Việt Nam hiện nay 

Chương 5  Nhà nước trong hệ thống chính trị - Nhà nước pháp quyền 

5 1  Nhà nước trong hệ thống chính trị 

5 1 1  Khái niệm hệ thống chính trị 

5 1 2  Vị trí, vai tr  của nhà nước trong hệ thống chính trị 

5 1 3  Mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị  

5 1 4  Nhà nước trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay 

5 2  Nhà nước pháp quyền 

5 2 1  Khái quát về lịch sử tư tuởng nhà nước pháp quyền 

5 2 2  Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền 

5 2 3  Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay 

Chương 6  Nguồn gốc, kiểu pháp luật 

6.1. Khái niệm pháp luật 

6 1 1   ịnh nghĩa pháp luật 

6 1 2   ặc trưng của pháp luật 

6 2  Nguồn gốc của pháp luật 

6 3  Kiểu pháp luật 

6.3.1. Khái niệm kiểu pháp luật 

6 3 2  Các kiểu pháp luật trong lịch sử 

Chương 7  Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội 

7 1   iều chỉnh quan hệ xã hội và hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội 

7.2. Vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội 

7.3. Quan hệ giữa pháp luật với các công cụ khác trong hệ thống công cụ điều 

chỉnh quan hệ xã hội 

7.4. Hoàn thiện hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội ở Việt Nam hiện nay 

Chương 8  Bản chất, vai tr  của pháp luật  

8.1  Bản chất của pháp luật 

8 1 1  Các thuộc tính thể hiện bản chất của pháp luật 

8 1 2  Bản chất của pháp luật Việt Nam hiện nay 

8 2  Vai tr  của pháp luật 

Chương 9  Hình thức và nguồn của pháp luật 

9 1  Hình thức của pháp luật 

9 2  Nguồn của pháp luật 

9 2 1  Khái niệm nguồn của pháp luật 

9 2 2  Các loại nguồn của pháp luật 
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9 2 2 1  Tập quán pháp 

9 2 2 2  Tiền lệ pháp 

9 2 2 3  Văn bản quy phạm pháp luật 

9 2 2 4  Các loại nguồn khác của pháp luật 

9 3  Nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay 

9 3 1  Các loại nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay 

9 3 2  Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay 

9 4  Hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay 

Chương 10  Quy phạm pháp luật - Hệ thống pháp luật 

10.1. Quy phạm pháp luật 

10.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luật 

10 1 2  Cơ cấu của quy phạm pháp luật 

10.1.3. Cách trình bày quy phạm pháp luật 

10.2. Hệ thống pháp luật  

10.2.1. Khái niệm hệ thống pháp luật 

10.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

10 2 3  Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam 

10.2.4. Hệ thống hoá pháp luật 

Chương 11  Quan hệ pháp luật 

11.1. Khái niệm quan hệ pháp luật 

11.2. Cấu thành quan hệ pháp luật 

11 3   iều kiện làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật 

Chương 12  Thực hiện pháp luật và giải thích pháp luật 

12.1. Thực hiện pháp luật 

12.2. Áp dụng pháp luật 

12.2.1. Khái niệm áp dụng pháp luật 

12 2 2  Các trường hợp cần áp dụng pháp luật 

12 2 3  Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật 

12.3. Áp dụng pháp luật tương tự 

12.4. Giải thích pháp luật 

Chương 13  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 

13.1. Vi phạm pháp luật 

13.1.1. Khái niệm vi phạm pháp luật  

13.1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật  

13.1.3. Phân loại vi phạm pháp luật 

13.2. Trách nhiệm pháp lý 

13.2.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý 

13.2.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý  

13.2.3. Truy cứu trách nhiệm pháp lý 

Chương 14  Ý thức pháp luật - Pháp chế 

14.1. Ý thức pháp luật 

14.1.1. Khái niệm, cơ cấu của ý thức pháp luật 

14.1.2. Quan hệ giữa ý thức pháp luật với pháp luật  

14.1.3. Giáo dục pháp luật 

14.2. Pháp chế 
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14.2.1. Khái niệm pháp chế 

14.2.2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế 

14 2 3  Tăng cường pháp chế ở Việt Nam hiện nay 

Chương 15:  iều chỉnh pháp luật 

15.1. Khái niệm điều chỉnh pháp luật 

15 2   ối tượng, phạm vi điều chỉnh của pháp luật 

15 2 1   ối tượng điều chỉnh của pháp luật 

15.2.2. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật 

15 3  Phương pháp điều chỉnh của pháp luật 

15 4  Cơ chế điều chỉnh pháp luật 

15.4.1. Khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật 

15.4.2. Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật 

15 5  Các giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp luật 

2.17. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, thảo luận nhóm. 

2.17. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học ngành luật kinh tế tại 

Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019-2020. 

-  ể thực hiện có hiệu quả và chất lượng các buổi học trên lớp, các giảng viên 

cần thiết kế các hình ảnh hay video clip hỗ trực quan trong quá trình giảng dạy, đồng 

thời yêu cầu sinh viên (nhóm sinh viên) chuẩn bị trước những yêu cầu của bài học. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Việc đánh giá cho điểm thái độ học tập bao gồm: Tham gia đầy đủ các buổi học 

trên lớp, thái độ học tập ở trên lớp, sự chuẩn bị cho buổi học, khả năng và tính tích cực 

trong hoạt động nhóm, năng lực giải quyết vấn đề…)  

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.17.19. Phê duyệt 

 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2  8  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT HIẾN PHÁP 

2.18.1. Tên học phần: Luật hiến pháp 

2  8 2  M  học phần: ……  

2  8    Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.18.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2  8 5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.18.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2  ào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

2.18.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:    90 tiết 

- Lý thuyết:    45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.18.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Lý luận nhà nước và pháp luật 

- Học phần song hành: Không 

2.18.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức Luật hiến pháp, rèn luyện kỹ 

năng phân tích về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước trung ương, địa 

phương, phân tích và đánh giá các sự kiện và các vấn đề thời sự về chính trị, kinh tế, 

văn hoá. 

2.18.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Có được những kiến thức cơ bản về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, 

khoa học, công nghệ, chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng của nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chế độ 

bầu cử, cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các cơ quan 

hiến định độc lập. 

2. Vận dụng những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá các 

sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, khoa học, công nghệ mang 

tính thời sự, đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương 

và địa phương, các thiết chế hiến định độc lập. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2  8     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật hiến pháp cung cấp những kiến thức về khoa học luật hiến pháp, 

ngành luật hiến pháp; chế định về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa 
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học công nghệ, an ninh quốc ph ng, chính sách đối ngoại; quan hệ cơ bản giữa nhà 

nước và công dân; những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong lịch sử lập hiến Việt Nam và pháp luật hiện 

hành, tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên trong nghiên cứu các môn khoa học 

pháp lý tiếp theo. 

Cụ thể, môn học gồm 15 chương, tập trung vào 5 nội dung chính sau: 

1) Những vấn đề lí luận cơ bản về khoa học luật hiến pháp, luật hiến pháp và 

hiến pháp; 

2) Chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi 

trường, chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng; 

3) Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

4) Chế độ bầu cử; 

5) Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

2  8  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2  8     Tài liệu học tập: 

2.18.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, NXB. 

CAND, Hà Nội, 2015. 

2.18.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS.TS. Nguyễn Văn  ộng (Chủ biên), Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam, 

NXB Chính trị quốc gia sự thật, 2016; 

[2] Khoa luật -  ại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, 

NXB   HQG, Hà Nội, 2014. 

[2] Trường  ại học Luật Hà Nội, Gi o trình  uật hiến ph p nướ  ngo i, NXB. 

CAND, Hà Nội, 2012  

[3] Bộ tư pháp, Việt Nam với vấn đ  quy n  on người, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 

2005. 

[4] Lê Cảm và Nguyễn Ngọc Chí, Cải    h tư ph p ở Việt N m trong gi i đoạn 

xây d ngnh  nước pháp quy n, NXB   HQG, Hà Nội, 2004. 

[5] Nguyễn  ăng Dung, Tính nhân bản của hiến pháp và bản tính của từng  ơ 

qu n nh  nước, NXB   HQG, Hà Nội, 2003. 

[6] Nguyễn  ăng Dung, S  hạn chế quy n l   nh  nước, NXB   HQG, Hà Nội, 

2005. 

[7] Nguyễn Văn  ộng, Quy n  on người, quy n công dân trong hiến pháp Việt 

Nam, NXB. KHXH, Hà Nội, 2005. 

[8] Nguyễn Minh  oan, Quy chế pháp lý của công dân Việt Nam, NXB. CTQG, 

Hà Nội, 2010. 

[9] Thái Vĩnh Thắng, Lịch sử lập hiến Việt Nam, NXB. CTQG, Hà Nội, 1998. 

[10] Tô Văn Hoà, Đối chiếu Hiến ph p năm 2013 v   iến ph p năm 1992 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2001)  ủ  nước CHXHCN Việt Nam, NXB. CTQG, Hà Nội, 2014. 

[11] Hiến pháp Việt Nam các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 

2001), 2013. 
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[12] Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội. 

[13] Luật Bầu cử đại biểu H ND  

[14] Luật Tổ chức Quốc hội. 

[15] Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và H ND  

[16] Luật Tổ chức Chính phủ. 

[17] Luật Tổ chức TAND. 

[18] Luật Tổ chức VKSND. 

[19] Luật Tổ chức Chính quyền địa phương  

2  8  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  8  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Có được những kiến thức cơ bản về chế độ 

chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, 

công nghệ, chính sách đối ngoại, an ninh quốc 

phòng của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, 

các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, 

hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà 

nước, các cơ quan hiến định độc lập. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng những kiến thức được trang bị để 

phân tích, giải thích, đánh giá các sự kiện và 

các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá 

giáo dục, khoa học, công nghệ mang tính thời 

sự, đặc biệt là về tổ chức, hoạt động của các cơ 

quan nhà nước ở trung ương và địa phương, 

các thiết chế hiến định độc lập. 

Thảo luận 10 

b1 

Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Thực hành 

kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Kỹ năng phân tích các vấn đề chính 

trị, xã hội, kinh tế, pháp luật 
50 

2  8  6  Nội dung học phần: 
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2.18.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Những vấn đề cơ bản về luật 

hiến pháp 
9 2 0 1 0 6 

2 
Hiến pháp và lịch sử lập hiến 

Việt Nam 
9 2 0 1 0 6 

3 Chế độ chính trị 9 2 0 1 0 6 

4 
Quyền con người, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công dân 
9 2 0 1 0 6 

5 

Chính sách kinh tế, x  hội, 

văn hoá, giáo dục, khoa học, 

công nghệ và môi trường của 

Nhà nước 

9 2 0 1 0 6 

6 
Chính sách đối ngoại, quốc 

ph ng và an ninh quốc gia 
9 2 0 1 0 6 

7 Chế độ bầu cử 9 2 0 1 0 6 

8 
Bộ máy nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam 
9 2 0 1 0 6 

9 Quốc hội 9 2 0 1 0 6 

10 Chủ tịch nước 9 2 0 1 0 6 

11 Chính phủ 9 2 0 1 0 6 

12 Toà án nhân dân 9 2 0 1 0 6 

13 Viện kiểm sát nhân dân 9 2 0 1 0 6 

14 Chính quyền địa phương 9 2 0 1 0 6 

15 
Các cơ quan hiến định độc 

lập 
9 2 0 1 0 6 

Tổng 135 30 0 15 0 90 

2 18 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp  

1.1. Ngành luật hiến pháp Việt Nam 

1 1 1   ối tượng điều chỉnh 

1 1 2  Phương pháp điều chỉnh 

1.1.3. Quy phạm pháp luật luật hiến pháp 
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1.1.4. Quan hệ pháp luật luật hiến pháp 

1.1.5. Nguồn của luật hiến pháp 

1.1.6. Hệ thống ngành luật hiến pháp  

1.1.7. Vị trí của luật hiến pháp trong hệ thống pháp luật 

1.2. Khoa học luật hiến pháp Việt Nam 

1 2 1   ối tượng nghiên cứu 

1 2 2  Phương pháp nghiên cứu 

1.2.3. Hệ thống khoa học luật hiến pháp 

1.2.4. Vị trí của khoa học luật hiến pháp 

1.3. Môn học luật hiến pháp Việt Nam 

Chương 2. Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam 

2.1. Những vấn đề cơ bản về hiến pháp 

2.1.1. Sự ra đời của hiến pháp 

2.1.2. Khái niệm hiến pháp 

2.1.3. Phân loại hiến pháp 

2.2. Lịch sử lập hiến Việt Nam 

2 2 1  Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 

2.2.2. Hiến pháp năm 1946 

2.2.3. Hiến pháp năm 1959 

2.2.4. Hiến pháp năm 1980 

2.2.5. Hiến pháp năm 1992  

2.2.6. Hiến pháp năm 2013 

Chương 3. Chế độ chính trị  

3.1. Khái niệm chế độ chính trị 

3.2. Quyền dân tộc cơ bản 

3.3. Chính thể của Nhà nước Việt Nam 

3.4. Bản chất của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

3.5. Hệ thống chính trị nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

3.6. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô 

Chương 4. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân  

4.1. Khái niệm quyền con người  

4.2. Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân 

4.3. Các nguyên tắc hiến pháp của chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân 

4.4. Quyền và nghĩa vụ của mọi người và công dân theo Hiến pháp năm 2013 

4.5. Sự phát triển của chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân qua các bản hiến pháp Việt Nam 

Chương 5. Chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và 

môi trường của Nhà nước 

5.1. Chính sách kinh tế  

5.2. Chính sách xã hội 

5 3  Chính sách văn hoá, giáo dục 

5.4. Chính sách khoa học, công nghệ 

5 5  Chính sách môi trường 

Chương 6  Chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh quốc gia 
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6.1. Chính sách đối ngoại 

6.1.1. Khái niệm về chính sách đối ngoại 

6.1.2. Các nguyên tắc hiến pháp của chính sách đối ngoại 

6.1.3. Nội dung của chính sách đối ngoại 

6.2. Chính sách quốc phòng và an ninh quốc gia 

6.2.1. Nguyên tắc hiến pháp xây dựng nền quốc phòng, an ninh quốc gia 

6.2.2. Nhiệm vụ lực lượng vũ trang nhân dân 

6.2.3. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với quốc phòng, an ninh quốc gia 

Chương 7. Chế độ bầu cử 

7.1. Khái niệm 

7.2. Các nguyên tắc bầu cử 

7.3. Tiến trình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu H ND 

7.4. Bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu H ND 

7.5. Vai trò của MTTQ trong quá trình bầu cử  

Chương 8. Bộ máy nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

8.1. Khái niệm  

8.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

8.3. Bộ máy nhà nước theo các hiến pháp Việt Nam. 

Chương 9. Quốc hội 

9.1. Vị trí, tính chất, chức năng của Quốc hội 

9.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội 

9 3  Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

9.4. Các hình thức hoạt động của Quốc hội 

Chương 10. Chủ tịch nước  

10.1. Sự hình thành và phát triển của chế định nguyên thủ quốc gia trong lịch sử 

lập hiến Việt Nam 

10.2. Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 

10.3. Vị trí, tính chất của Chủ tịch nước 

10.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước 

10.5. Hội đồng quốc phòng và an ninh 

Chương 11. Chính phủ 

11.1. Vị trí, tính chất của Chính phủ 

11.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ 

11 3  Cơ cấu tổ chức của Chính phủ 

11.4. Các hình thức hoạt động của Chính phủ 

Chương 12. Toà án nhân dân 

12.1. Chức năng, nhiệm vụ của toà án nhân dân 

12.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của toà án nhân dân 

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

12.4. Thẩm phán, thẩm tra viên, thư kí toà án và hội thẩm  

Chương 13. Viện kiểm sát nhân dân 

13.1. Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân 

13.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân 

13.3. Hệ thống và cơ cấu tổ chức của viện kiểm sát nhân dân 

13.4. Kiểm sát viên, điều tra viên và kiểm tra viên viện kiểm sát nhân dân 
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Chương 14. Chính quyền địa phương 

14.1. Hội đồng nhân dân 

14.1.1.Vị trí, tính chất, chức năng của hội đồng nhân dân 

14.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng nhân dân 

14 1 3  Cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân 

14.1.4. Các hình thức hoạt động của hội đồng nhân dân 

14.2. U  ban nhân dân 

14.2.1.Vị trí, tính chất, chức năng của u  ban nhân dân 

14.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của u  ban nhân dân  

14 2 3  Cơ cấu tổ chức của u  ban nhân dân 

14.2.4. Các hình thức hoạt động của u  ban nhân dân 

Chương 15  Các cơ quan hiến định độc lập 

15.1. Khái niệm cơ quan hiến định độc lập 

15.2. Hội đồng bầu cử quốc gia 

15.3. Kiểm toán nhà nước 

2  8  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận nhóm. 

2  8  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.18.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ngày 09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.19. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TỐ TỤNG HÀNH 

CHÍNH 

2.19.1. Tên học phần: Luật hành chính và tố tụng hành chính 

2.19.2  M  học phần: ……  

2.19.   Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.19.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.19.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.19.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2 Nguyễn Phước Thạc sĩ, NCS Khoa LLCT 

2.19.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:    90 tiết 

- Lý thuyết:    45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.19.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Lý luận nhà nước và pháp luật. 

- Học phần song hành: Không 

2.19.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Luật hành chính và tố tụng hành chính là môn học ghép nhằm trang bị 

cho sinh viên những kiến thức pháp luật của ngành luật hành chính và tố tụng hành 

chính, kiến thức về quản lí hành chính nhà nước, vi phạm hành chính, xử lí vi phạm 

hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lí hành chính 

nhà nước  Luật hành chính và tố tụng hành chính còn cung cấp những kiến thức nền 

tảng cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lý chuyên ngành khác như: thanh tra và 

giải quyết khiếu nại tố cáo, xây dựng văn bản pháp luật, pháp luật đất đai và thu hồi 

đất, pháp luật thuế và ngân sách nhà nước, luật lao động, luật môi trường. 

2.19.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ 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. 

2. Kỹ năng phân tích đúng thẩm quyền và quy trình xử lý vụ án hành chính theo 

thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2     ●            

2.19.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần luật hành chính và tố tụng hành chính bao gồm hai nội dung chủ yếu: 

1) Luật hành chính nghiên cứu những chế độ pháp lý chủ yếu điều chỉnh các 
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quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. Những vấn đề chủ yếu được đề cập đến bao gồm: Lý luận về hoạt động quản lý 

nhà nước; các nguyên tắc, phương pháp quản lý nhà nước; địa vị pháp lý của các chủ 

thể tham gia quan hệ quản lý nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công 

chức, tổ chức xã hội và cá nhân (công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch); 

vi phạm hành chính và chế độ xử lý vi phạm hành chính; chế độ giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và giải quyết các vụ án hành chính. 

2) Luật tố tụng hành chính bao gồm: nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính; 

thẩm quyền xét xử hành chính của T a án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hành chính; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

án phí và vấn đề cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; chứng minh trong vụ án 

hành chính, khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án 

hành chính; xét lại bản án, quyết định của t a án đ  có hiệu lực pháp luật theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án 

hành chính và khiếu nại tố cáo trong tố tụng hành chính. 

2.19. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.19.    Tài liệu học tập: 

2.19.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS. Trần Minh Hương (Chủ biên), Giáo trình luật hành chính Việt Nam, 

Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2018. 

[2] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hành chính, NXB. 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2018. 

2.19.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, NXB. 

Hồng  ức - Hội luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2015.  

[2] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam, 

NXB. Hồng  ức- Hội luật gia Việt Nam, 2015.  

[4] PGS.TS. Vũ Thư (chủ biên), Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính Việt 

Nam, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2007.  

[5] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007. 

[6] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại tố 

cáo, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2008; 

[7] Matine Lombard, Pháp luật hành chính của C ng hoà Pháp, NXB. Tư pháp, 

Hà Nội, 2007; 

[8] Wolf Ruediger Schenke, Luật tố tụng hành chính của C ng hoà Liên bang 

Đức (sách dịch), NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. 

[9] Viện khoa học pháp lí, Phạm Văn Lợi và Hoàng Thị Ngân (dịch), Luật hành 

chính m t số nước trên thế giới, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2004. 

[10] Từ điển luật học, NXB. Từ điển Bách khoa, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2006. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 
[11] Hiến pháp năm 2013 
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[12] Luật Tổ chức T a án nhân dân năm 2014 

[13] Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 

[14] Luật Tố tụng hành chính năm 2010 

[15] Luật Khiếu nại 2018 

[16] Luật Tố cáo 2018 

[17] Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012 

[18] Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án 2009 

[19] Nghị quyết 02/2011/NQ-H TP ngày 27/11/2007 của Hội đồng Thẩm phán - 

TANDTC Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính 

[20] Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 1.8.2012 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong tố tụng hành chính 

[21] Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết 

khiếu nại hành chính. 

[22] Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình giải quyết 

tố cáo. 

[23] Nghị quyết số 01/2011/NQ- H TP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của 

nghị quyết số 56/2010/NQ12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố 

tụng hành chính. 

2.19. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.19. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về lí luận và 

thực tiễn về quản lí hành chính nhà nước và 

pháp luật về quản lí hành chính nhà nước. 

Chuyên cần 5 

a3 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích đúng thẩm quyền và quy 

trình xử lý vụ án hành chính theo thủ tục sơ 

thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Thảo luận 10 

a5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 
Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 
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Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích đúng thẩm quyền và quy 

trình xử lý vụ án hành chính 
50 

2.19. 6  Nội dung học phần: 

2.19.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Luật hành chính 45 10 0 5 0 30 

1 
Những vấn đề chung của 

Luật hành chính 
9 2 0 1 0 6 

2 
Nguyên tắc và phương thức 

quản lí hành chính nhà nước 
9 2 0 1 0 6 

3 
Thủ tục hành chính và quyết 

định hành chính 
9 2 0 1 0 6 

4 Chủ thể của Luật hành chính 9 2 0 1 0 6 

5 

Trách nhiệm hành chính và 

bảo đảm pháp chế trong quản 

lí hành chính nhà nước 

9 2 0 1 0 6 

II Luật tố tụng hành chính 90 20 0 10 0 60 

6 
Khái quát về luật tố tụng 

hành chính 
9 2 0 1 0 6 

7 
Thẩm quyền xét xử hành 

chính của Tòa án dân nhân 
9 2 0 1 0 6 

8 
Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng 
9 2 0 1 0 6 

9 

Các biện pháp khẩn cấp tạm 

thời; án phí và vấn đề cấp, 

tống đạt, thông báo văn bản 

tố tụng 

9 2 0 1 0 6 

10 
Chứng minh trong tố tụng 

hành chính 
9 2 0 1 0 6 

11 

Khởi kiện, thụ lý vụ án hành 

chính, chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm 

9 2 0 1 0 6 

12 
Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ 

án hành chính 
9 2 0 1 0 6 
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13 
Xét xử sơ thẩm vụ án hành 

chính 
9 2 0 1 0 6 

14 

Thủ tục phúc thẩm, giám đốc 

thẩm, tái thẩm vụ án hành 

chính 

9 2 0 1 0 6 

15 

Thủ tục thi hành bản án, 

quyết định của toà án về vụ 

án hành chính và khiếu nại, 

tố cáo trong tố tụng hành 

chính 

9 2 0 1 0 6 

Tổng 135 30 0 15 0 90 

2.19.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

I. Luật hành chính 

Chương 1  Những vấn đề chung của Luật hành chính 

1.1. Quản lí và quản lí nhà nước 

1.1.1. Quản lí xã hội 

1.1.2. Quản lí nhà nước 

1.1.3. Quản lí hành chính nhà nước 

1.2. Ngành luật hành chính Việt Nam, khoa học luật hành chính, môn học luật 

hành chính 

1.2.1. Ngành luật hành chính 

1.2.2. Khoa học luật hành chính Việt Nam 

1.2.3. Môn học luật hành chính 

1.3. Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính 

1.3.1. Quy phạm pháp luật hành chính 

1.3.2. Quan hệ pháp luật hành chính 

Chương 2. Nguyên tắc và phương thức quản lí hành chính nhà nước 

2.1. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành chính nhà nước 

2.1.1. Khái niệm, hệ thống các nguyên tắc trong quản lí hành chính nhà nước 

2.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành chính nhà nước 

2.2. Hình thức quản lí hành chính nhà nước 

2.2.1. Khái niệm và phân loại hình thức quản lí hành chính nhà nước 

2.2.2. Các hình thức quản lí hành chính nhà nước 

2 3  Phương pháp quản lí hành chính nhà nước 

2.3.1. Khái niệm, yêu cầu đối với phương pháp quản lí hành chính nhà nước 

2 3 2  Các phương pháp quản lí hành chính nhà nước 

Chương 3  Thủ tục hành chính và quyết định hành chính 

3.1. Thủ tục hành chính  

3.1.1. Khái niệm, các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính 

3.1.2. Chủ thể của thủ tục hành chính 

3.1.3. Các loại thủ tục hành chính 

3 1 4  Các giai đoạn của thủ tục hành chính 

3.1.5. Cải cách thủ tục hành chính 

3.2. Quyết định hành chính  



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

154 
 

3.2.1. Khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính 

3.2.2. Trình tự xây dựng và ban hành quyết định hành chính quy phạm 

3.2.3. Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lí của quyết định hành chính 

Chương 4  Chủ thể của Luật hành chính 

4.1. Quy chế pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước 

4.1.1. Khái niệm và phân loại cơ quan hành chính nhà nước 

4 1 2   ịa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước 

4.1.3. Cải cách bộ máy hành chính 

4.2. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 

4.2.1. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức 

4.2.2. Quy chế pháp lý hành chính của viên chức 

4.3. Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội 

4.3.1. Khái niệm tổ chức xã hội 

4.3.2. Các loại tổ chức xã hội 

4.3.3. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính của tổ chức xã hội 

4.4. Quy chế pháp lý hành chính của công dân, người nước ngoài 

4.4.1. Quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam 

4.4.2. Quy chế pháp lý hành chính của người nước ngoài cư trú ở Việt Nam 

Chương 5  Trách nhiệm hành chính và bảo đảm pháp chế trong quản lí hành 

chính nhà nước 

5.1. Vi phạm hành chính 

5.1.1. Khái niệm vi phạm hành chính 

5.1.2. Cấu thành của vi phạm hành chính 

5.1.3. Phân biệt vi phạm hành chính với tội phạm 

5.2. Trách nhiệm hành chính 

5.2.1. Khái niệm trách nhiệm hành chính 

5.2.2. Xử phạt vi phạm hành chính 

5.3. Áp dụng các biện pháp xử lí hành chính  

5.4. Khái niệm bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước 

5.4.1. Yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước 

5.4.2. Các biện pháp pháp lý bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước 

5.4.3. Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước 

5.4.4. Hoạt động kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước 

5.4.5. Hoạt động xét xử của toà án nhân dân 

5.4.6. Hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân 

5.4.7. Hoạt động kiểm tra xã hội 

5.4.8. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

II. Luật tố tụng hành chính 

Chương 6. Khái quát về ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam 

6.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật 

tố tụng hành chính 

6.1.1. Khái niệm tố tụng hành chính 

6 1 2   ối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính 

6 1 3  Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính 

6 1 4   ịnh nghĩa luật tố tụng hành chính 
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6.2. Nhiệm vụ và nguồn của luật tố tụng hành chính 

6.2.1. Nhiệm vụ của ngành luật tố tụng hành chính 

6.2.2. Nguồn của luật tố tụng hành chính 

6.3. Khoa học Luật tố tụng hành chính và môn học Luật tố tụng hành chính Việt 

Nam 

6.3.1. Khoa học Luật tố tụng hành chính Việt Nam 

6.3.2. Môn học Luật tố tụng hành chính Việt Nam 

6.4. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hành chính Việt Nam 

6.4.1. Khái niệm nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính 

6.4.2. Hệ thống các nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính 

6.4.2.1. Nội dung các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hành chính Việt Nam 

6.4.2.2. Nguyên tắc về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

6.4.2.3. Nguyên tắc về giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành 

chính 

6.4.2.4. Nguyên tắc về quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện 

6.4.2.5. Nguyên tắc về cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính 

6.4.2.6. Nguyên tắc đối thoại trong tố tụng hành chính 

6.4.2.7. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 

6.4.2.8. Nguyên tắc mọi cá nhân, tổ chức đều bình đ ng trước pháp luật và trước 

T a án, các đương sự bình đ ng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính 

6.4.2.9. Nguyên tắc xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia; Hội thẩm nhân dân 

ngang quyền với Thẩm phán 

6.4.2.9. Nguyên tắc khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ 

tuân theo pháp luật 

6.4.2.10. Nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số 

6.4.2.11. Nguyên tắc xét xử công khai 

6.4.2.13. Nguyên tắc cá đương sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân 

tộc mình khi tham gia tố tụng 

6.4.2.12. Nguyên tắc bảo đảm cho đương sự quyền bảo vê quyền lợi hợp pháp 

của mình 

6.4.2.13. Nguyên tắc bảo đảm chế độ hai cấp xét xử 

6.4.2.16. Nguyên tắc xét lại các bản án, quyết định đ  có hiệu lực pháp luật khi 

có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới 

6.4.2.14. Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính 

6.4.2.15. Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án hoặc quyết định đ  có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án. 

Chương 7  Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân 

7.1. Khái niệm thẩm quyền và ý nghĩa của thẩm quyền xét xử hành chính của 

Tòa án nhân dân  

7.1.1. Khái niệm và đặc điểm thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân 

7 1 7  Ý nghĩa của thẩm quyền 

7.7. Thẩm quyền theo loại việc 

7.3. Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm theo cấp Tòa án và theo 

lãn thổ 

7.3.1. Thẩm quyền xét xử hành chính của TAND cấp huyện  

7.3.7. Thẩm quyền sơ thẩm của TAND cấp tỉnh 
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7.4. Chuyển vụ án, nhập hoặc tách vụ án hành chính và vấn đề xác định thẩm 

quyền trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền 

Chương 8  Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố 

tụng 

8 1  Các cơ quan tiến hành tố tụng hành chính  

8.1.1 Khái niệm cơ quan tiến hành tố tụng hành chính 

8 2 2  Các cơ quan tiến hành tố tụng hành chính 

8.2. Người tiến hành tố tụng  

8.2.1. Khái niệm người tiến hành tố tụng  

8.2.2. Những người tiến hành tố tụng hành chính 

8.8. Từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng 

8.8.1. Mục đích, ý nghĩa của từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng  

8.8 2  Các trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi đối với tất cả những người 

tiến hành tố tụng 

8.8.3. Các trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi đối với Thẩm phán và Hội 

thẩm nhân dân 

8 8 4  Các trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi đối với Kiểm sát viên 

8 8 5  Các trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi đối với Thư ký t a án   

8.8.6. Quyền đề nghị thay đổi và thẩm quyền quyết định việc thay đổi người tiến 

hành tố tụng  

8 4  Người tham gia tố tụng  

8.4.1. Khái niệm  

8 4 2   ương sự 

8 4 1  Người khởi kiện 

8 4 2  Người bị kiện 

8.4.3  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

8 5  Người tham gia tố tụng khác 

8 5 1  Người đại diện cho đương sự 

8 5 2  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

8.5.3  Người làm chứng 

8 5 4  Người phiên dịch 

Chương 9  Các biện pháp khẩn cấp tạm thời; án phí và vấn đề cấp, tống đạt, 

thông báo văn bản tố tụng 

9.1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời 

9.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời 

9.1.2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời  

9.1.3. Chủ thể có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

9.1.4. Thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và thời điểm có hiệu lực 

của quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

9.1.5. Thẩm quyền và thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm 

thời  

9.1.6. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị quyết định áp dụng, 

thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

9.1.7. Trách nhiệm do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng  

9.2. Án phí trong vụ án hành chính 

9.2.1. Khái niệm án phí hành chính  
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9.2.2. Tạm ứng án phí hành chính  

9 2 3  Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm, án phí phúc thẩm  

9.2.4  Trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí và miễn nộp tiền 

tạm ứng án phí, án phí 

9.3. Cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng 

9.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của vấn đề cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố 

tụng 

9 3 2  Các văn bản tố tụng cần phải cấp, tống đạt, thông báo  

9 3 3  Người thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng 

9.3.4  Các phương thức và thủ tục cấp, tống đạt thông báo văn bản tố tụng 

Chương 10. Chứng minh trong tố tụng hành chính 

10.1. Những vấn đề chung về chứng minh trong tố tụng hành chính 

10.1.1. Khái niệm chứng minh trong tố tụng hành chính 

10 1 2  Ý nghĩa chứng minh 

10 1 3  Nghĩa vụ chứng minh 

10 1 4   ối tượng chứng minh 

10.1.10. Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh 

10.2. Chứng cứ trong tố tụng hành chính 

10.2.1. Khái niệm chứng cứ trong tố tụng hành chính 

10.2.2. Nguồn chứng cứ 

10.3. Quá trình chứng minh  

10.3.1. Giao nộp chứng cứ 

10.3.2. Xác minh, thu thập chứng cứ 

10.3.3. Bảo quản chứng cứ 

10 3 4   ánh giá chứng cứ 

10.3.10. Công bố và sử dụng chứng cứ 

Chương 11  Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính 

11.1. Khởi kiện vụ án hành chính 

11.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của khởi kiện vụ án hành chính 

11.1.2.  iều kiện khởi kiện vụ án hành chính 

11.1.3. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính 

11.1.4. Thủ tục khởi kiện 

11.2. Thụ lý vụ án hành chính 

11.2.1. Khái niệm thụ lý vụ án 

11 2 2   iều kiện thụ lý vụ án 

11.2.3. Hình thức, thời điểm và ý nghĩa của việc thụ lý vụ án 

11.2.4. Thủ tục thụ lý 

11.2.5. Những trường hợp trả lại đơn khởi kiện và khiếu nại giải quyết khiếu nại 

về vấn đề này 

Chương 12  Chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

12.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa, thời hạn 

12.1.1. Khái niệm 

12.1.2. Nhiệm vụ của giai đoạn chuẩn bị xét xử 

12.2. Trình tự tiến hành chuẩn bị xét xử sở thẩm 

12.2.1. Phân công thẩm phán giải quyết vụ án 

12.2.2. Thông báo về việc thụ lý vụ án 
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12.2.3. Xác minh, thu thập chứng cứ 

12.2.4. Lập và nghiên cứu hồ sơ vụ án 

12.3. Các quyết định của Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

12.3.1. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án 

12 3 2   ình chỉ việc giải quyết vụ án 

12.3.3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

Chương 13  Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính 

13.1. Khái niệm, nhiệm vụ của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính 

13.1.1. Khái niệm phiên tòa xét xử sơ thẩm 

13.1.2. Nhiệm vụ của phiên tòa xét xử sơ thẩm 

13.2. Những quy định chung về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính  

13.2.1. Nguyên tắc tiến hành phiên t a sơ thẩm vụ án hành chính 

13.2.2. Nội quy phiên tòa  

13.2.3. Hội đồng xét xử sơ thẩm 

13.2.3. Những người tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính 

13.2.4. Hoãn phiên tòa  

13 2 5  Các trường hợp Tòa án vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp đương sự 

vắng mặt tại phiên tòa 

13.2.6. Quyết định tạm đỉnh chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án tại phiên tòa 

13.2.7. Biên bản phiên tòa 

13.2.13. Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa 

13.2.14. Bản án hành chính sơ thẩm 

13.3. Diễn biến phiên t a sơ thẩm vụ án hành chính 

13.3.1. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa 

13.3.2. Thủ tục khai mạc phiên tòa  

13.3.3. Thủ tục hỏi tại phiên tòa 

13.3.4. Tranh luận 

13.3.5. Nghị án 

13.3.6. Tuyên án 

13.3.7. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm 

13.3.13. Cấp, trích lục bản án, bản án; sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của 

Tòa án 

Chương 14  Thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính 

14.1. Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính 

14.1.1. Khái niệm phúc thẩm vụ án hành chính 

14.1.2. Mục đích của phúc thẩm vụ án hành chính 

14.1.3. Nhiệm vụ của phúc thẩm vụ án hành chính 

14.1.4. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

14.1.5. Khái niệm, thời hạn và thủ tục kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm  

14.1.6. Khái niệm, thời hạn và thủ tục kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

14.1.7. Thụ lý vụ án 

14.1.13. Những quy định chung về xét xử phúc thẩm 

14.1.14. Thủ tục giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm 

14.1.15. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm 

14.1.11. Bản án phúc thẩm 

14.1.12. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng 

cáo, kháng nghị 
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14.1.13. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm 

14.3. Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính 

14.3.1. Khái niệm giám đốc thẩm 

14.3.2. Khái niệm tái thẩm 

14 3 3   ặc điểm của giảm đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.4. Bản chất và ý nghĩa của giám đốc thẩm, tái thẩm 

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

14.3.6. Thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; thay đổi bổ sung, rút 

kháng nghị Trưởng khoa thẩm 

14.3.7. Hoãn thi hành, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị 

14 3 13   ối tượng kháng nghị 

14 3 14  Căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.15. Hình thức kháng nghị, thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.11. Thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.12. Thẩm quyền, phạm vi giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.13. Thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.14. Phạm vi giám đốc thẩm 

14 3 15  Phiên t a giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.16. Thời hạn mở phiên tòa, chuẩn bị mở phiên tòa 

14.3.17. Chuẩn bị phiên t a giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.113. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.114. Thủ tục phiên t a giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.3.20. Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm 

14.4. Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao 

14.4.1. Yêu cầu, kiến nghị đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao 

14.4.2. Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao. 

Chương 15  Thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính 

và khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính 

15.1. Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính 

15.1.1. Khái niệm và ý nghĩa thi hành án hành chính 

15 1 2   ối tượng và trách nhiệm thi hành án hành chính 

15.1.3. Thủ tục thi hành án hành chính 

15.1.4. Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính 

15.2. Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính 

15.2.1. Khiếu nại trong tố tụng hành chính 

15.2.2 Tố cáo trong tố tụng hành chính 

2.19. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm. 

2.19. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 
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kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

 

2.19.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.20. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT HÌNH SỰ 1 

2.20.1. Tên học phần: Luật hình sự 1 

2.20.2  M  học phần: ……  

2.20.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.20.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.20.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.20.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2.20.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/ Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.20.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.20.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Luật hình sự 1 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phần chung 

của Bộ luật Hình sự, 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. 

2.20.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được các chế định pháp luật hình sự thuộc phần chung của BLHS: Trách 

nhiệm hình sự, tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan 

của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực 

hiện tội phạm, đồng phạm, các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi, trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và các biện pháp tư 

pháp, quyết định hình phạt, các chế định liên quan đến việc chấp hành hình phạt, trách 

nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội, trách nhiệm hình sự đối với pháp 

nhân thương mại 

2. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải quyết các tình huống cụ thể liên 

quan đến phần chung BLHS. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.20.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật hình sự 1 gồm 16 nội dung: 1) Khái niệm luật hình sự và các 

nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam; 2) Nguồn của luật hình sự Việt Nam; 3) Tội 

phạm; 4) Cấu thành tội phạm; 5) Khách thể của tội phạm; 6) Mặt khách quan của tội 
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phạm; 7) Chủ thể của tội phạm; 8) Mặt chủ quan của tội phạm; 9) Các giai đoạn thực 

hiện tội phạm; 10)  ồng phạm; 11) Các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã 

hội của hành vi; 12) Trách nhiệm hình sự và hình phạt; Hệ thống hình phạt và các biện 

pháp tư pháp; 13) Quyết định hình phạt; 14) Các chế định liên quan đến việc chấp 

hành hình phạt; 15) Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; 16) 

Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại. 

2.20. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.20.    Tài liệu học tập: 

2.20.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, (Chủ biên), Giáo trình luật hình s  Việt Nam - 

Ph n chung, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. CAND, Hà Nội, 2018. 

2.20.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật hình s  Việt Nam - Ph n 

chung, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2015; 

[2]  inh Văn Quế, Bình luận B  luật Hình s  năm 2015 - Ph n thứ nhất: Những 

qu  định chung, NXB. VHTT, Hà Nội, 2017; 

[3] Nguyễn Ngọc Hoà, Mô hình Luật hình s  Việt Nam, NXB. CAND, Hà Nội, 

2010. 

[4] Viện khoa học pháp lý, Bộ tư pháp, Bình luận khoa học BLHS Việt Nam năm 

1999, NXB. CTQG, Hà Nội, 2001; 

[5] Nguyễn Ngọc Hoà, T i phạm và cấu thành t i phạm, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 

2015; 

[6] Trường  ại học Luật Hà Nội, Trách nhiệm hình s  và hình phạt, NXB. 

CAND, Hà Nội, 2001. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[7] BLHS của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1985  

[8] BLHS của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1999  

[9] Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS Việt Nam năm 2009  

[10] BLHS của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2015  

[11] Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS Việt Nam năm 2017 

[12] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 

01/2013/NQ-H TP ngày 06/11/2013 hướng dẫn áp dụng  iều 60 BLHS về án treo; 

[13] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 

01/2000/NQ-H TP ngày 4/8/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần 

chung của BLHS năm 1999; 

[14] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 

01/2006/NQ-H TP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS; 

[15] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01-

89/H TP ngày 19/4/1989 hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của BLHS 

năm 1985; 

[16] Nghị quyết của U  ban thường vụ Quốc hội số 229/2000/NQ-UBTVQH10 
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ngày 28/01/2000 về việc triển khai thực hiện mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc 

thi hành BLHS năm 1999; 

[17] Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam số 32/1999/NQ-

QH10 ngày 21/12/1999 về việc thi hành BLHS năm 1999; 

[18] Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 

12/06/2000 hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 

và Nghị quyết của U  ban thường vụ Quốc hội số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 

28/1/2000; 

[19] Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 

05/07/2000 hướng dẫn thi hành  iều 7 BLHS năm 1999 và mục 2 Nghị quyết của Quốc hội 

số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/1999; 

[20] Nghị quyết số 01/2007/NQ-H TP ngày 02/10/2007 Hướng dẫn áp dụng một 

số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm 

thời hạn chấp hành hình phạt; 

[21] Nghị quyết số 02/2010/NQ-H TP ngày 22/10/2010 Bổ sung một số hướng 

dẫn Nghị quyết số 01/2007/NQ-H TP; 

[22] Nghị quyết số 01/2016/NQ-H TP ngày 30/6/2016 Hướng dẫn áp dụng một 

số quy định tại Khoản 3  iều 7 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 

[23] Nghị quyết số 01/2018/NQ-H TP ngày 24/4/2018 Hướng dẫn áp dụng  iều 

66 và  iều 106 của Bộ luật Hình sự về tha t  trước thời hạn có điều kiện 

[24] Nghị quyết số 02/2018/NQ-H TP ngày 15/5/2018 Hướng dẫn áp dụng điều 

65 của Bộ luật Hình sự về án treo; 

[25] Nghị quyết số 01/2019/NQ-H TP ngày 11/01/2019 Hướng dẫn áp dụng một 

số quy định của pháp luật về l i, l i suất, phạt vi phạm. 

2.20. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.20. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được các chế định pháp luật hình sự 

thuộc phần chung của BLHS: Trách nhiệm 

hình sự, tội phạm, cấu thành tội phạm, khách 

thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, 

chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội 

phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng 

phạm, các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi, trách nhiệm hình sự và 

hình phạt, hệ thống hình phạt và các biện pháp 

tư pháp, quyết định hình phạt, các chế định liên 

quan đến việc chấp hành hình phạt, trách nhiệm 

hình sự của người chưa thành niên phạm tội, 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

164 
 

trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương 

mại. 

2. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải 

quyết các tình huống cụ thể liên quan đến phần 

chung BLHS. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích TNHS, cấu thành tội phạm 50 

2.20. 6  Nội dung học phần: 

2.20.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 

Khái niệm, nhiệm vụ và các 

nguyên tắc của luật hình sự 

Việt Nam 

3 1 0 0 0 2 

2 
Nguồn của luật hình sự Việt 

Nam 
3 1 0 0 0 2 

3 Tội phạm 6 1 0 1 0 4 

4 Cấu thành tội phạm 6 1 0 1 0 4 

5 khách thể của tội phạm 6 1 0 1 0 4 

6 Mặt khách quan của tội phạm 6 1 0 1 0 4 

7 Chủ thể của tội phạm 6 1 0 1 0 4 

8 Mặt chủ quan của tội phạm 6 1 0 1 0 4 

9 
Các giai đoạn thực hiện tội 

phạm 
6 1 0 1 0 4 

10  ồng phạm 6 1 0 1 0 4 

11 
Những tình tiết loại trừ tính 

chất nguy hiểm cho x  hội 
6 1 0 1 0 4 
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của hành vi 

12 

Trách nhiệm hình sự và hình 

phạt; hệ thống hình phạt và 

các biện pháp tư pháp 

6 1 0 1 0 4 

13 Quyết định hình phạt 6 1 1 0 0 4 

14 
Các chế định liên quan đến 

chấp hành hình phạt 
6 1 1 0 0 4 

15 

Trách nhiệm hình sự đối với 

pháp nhân thương mại phạm 

tội 

6 1 1 0 0 4 

16 

Trách nhiệm hình sự đối với 

người chưa thành niên phạm 

tội 

6 1 1 0 0 4 

Tổng 90 16 4 10 0 60 

2.20.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam 

1.1. Khái niệm luật hình sự 

1.2. Các nhiệm vụ (chức năng) của luật hình sự Việt Nam 

1.3. Các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam 

1.4. Khoa học luật hình sự 

Chương 2. Nguồn của luật hình sự Việt Nam 

2.1. Khái niệm nguồn của luật hình sự 

2.2. Hiệu lực của luật hình sự - những nguyên tắc chung 

2.3. Bộ luật hình sự Việt Nam - hiệu lực, cấu tạo và vấn đề giải thích pháp luật 

Chương 3. Tội phạm 

3.1. Khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam 

3 1 1   ịnh nghĩa 

3.1.2. Các dấu hiệu (đặc điểm) của tội phạm 

3 1 3  Ý nghĩa của khái niệm tội phạm 

3.2. Phân loại tội phạm 

3.3. Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác 

3.3.1. Sự khác nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác 

3.3.2. Các tiêu chuẩn phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác 

3.4. Vấn đề nguồn gốc và bản chất giai cấp của tội phạm 

Chương 4. Cấu thành tội phạm 

4.1. Các yếu tố của tội phạm 

4.2. Cấu thành tội phạm 

4.2.1. Khái niệm 

4 2 2   ặc điểm của các dấu hiệu trong CTTP  

4.2.3. Phân loại CTTP 

4 3  Ý nghĩa của CTTP 

4 3 1  CTTP là cơ sở pháp lý của TNHS  
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4 3 2  CTTP là căn cứ pháp lý để định tội 

4 3 3  CTTP là căn cứ pháp lý để định khung hình phạt 

Chương 5. Khách thể của tội phạm 

5.1. Khách thể của tội phạm 

5.1.1. Khái niệm 

5 1 2  Ý nghĩa của khách thể của tội phạm 

5.1.3. Các loại khách thể của tội phạm 

5 2   ối tượng tác động của tội phạm 

5.2.1. Khái niệm 

5.2.2. Một số loại đối tượng tác động của tội phạm 

Chương 6. Mặt khách quan của tội phạm 

6.1. Khái niệm 

6.2. Hành vi khách quan của tội phạm 

6.2.1. Khái niệm 

6.2.2. Hình thức thể hiện của hành vi khách quan của tội phạm 

6.2.3. Các dạng cấu trúc đặc biệt của hành vi khách quan của tội phạm 

6.3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội 

6.4. Vấn đề quan hệ nhân quả trong luật hình sự 

6.5. Những nội dung biểu hiện khác của mặt khách quan của tội phạm 

Chương 7. Chủ thể của tội phạm 

7.1. Khái niệm 

7 2  Năng lực TNHS 

7.2.1. Khái niệm 

7.2.2. Tình trạng không có năng lực TNHS 

7.2.3. Vấn đề năng lực TNHS trong tình trạng say do d ng rượu hoặc chất kích 

thích mạnh khác 

7.3. Tuổi chịu TNHS 

7.4. Chủ thể đặc biệt của tội phạm 

7.5. Vấn đề nhân thân người phạm tội trong luật hình sự 

Chương 8. Mặt chủ quan của tội phạm 

8.1. Khái niệm 

8.2. Lỗi 

8.2.1. Khái niệm 

8.2.2. Lỗi với vấn đề tự do và trách nhiệm 

8.2.3. Lỗi cố ý trực tiếp 

8.2.4. Lỗi cố ý gián tiếp 

8.2.5. Lỗi vô ý vì quá tự tin 

8.2.6. Lỗi vô ý vì cẩu thả 

8 2 7  Trường hợp hỗn hợp lỗi 

8.2.8. Sự kiện bất ngờ 

8 3   ộng cơ và mục đích phạm tội 

8 3 1   ộng cơ phạm tội 

8.3.2. Mục đích phạm tội 

8.4. Sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đối với TNHS 

8.4.1. Sai lầm về pháp luật 
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8.4.2. Sai lầm về sự việc 

Chương 9  Các giai đoạn thực hiện tội phạm 

9.1. Khái niệm 

9.2. Chuẩn bị phạm tội 

9.3. Phạm tội chưa đạt 

9.3.1. Khái niệm 

9.3.2. Phân loại các trường hợp phạm tội chưa đạt 

9.4. Tội phạm hoàn thành 

9.5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 

9 5 1   iều kiện của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 

9.5.2. Trách nhiệm hình sự trong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm 

tội 

Chương 10   ồng phạm 

10.1. Khái niệm 

10.1.1. Những dấu hiệu về mặt khách quan 

10.1.2. Những dấu hiệu về mặt chủ quan 

10.2. Các loại người đồng phạm 

10 2 1  Người thực hành 

10 2 2  Người tổ chức 

10 2 3  Người xúi giục 

10 2 4  Người giúp sức 

10.3. Các hình thức đồng phạm 

10.3.1. Phân loại theo dấu hiệu chủ quan 

10.3.2. Phân loại theo dấu hiệu khách quan 

10.3.3. Phạm tội có tổ chức 

10.4. Vấn đề TNHS trong đồng phạm 

10.4.1. Một số vấn đề liên quan đến xác định tội phạm 

10.4.2. Các nguyên tắc xác định TNHS trong đồng phạm 

10.5. Những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành tội độc lập 

Chương 11. Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

11.1. Khái niệm  

11.2. Phòng vệ chính đáng 

11.3. Tình thế cấp thiết 

11.4. Một số tình tiết khác loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

Chương 12. Trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và các biện 

pháp tư pháp 

12.1. Trách nhiệm hình sự 

12.2. Khái niệm và mục đích hình phạt 

12.2.1. Khái niệm hình phạt 

12.2.2. Mục đích của hình phạt 

12.3. Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp 

12.3.1. Hệ thống hình phạt 

12.3.2. Các biện pháp tư pháp 

Chương 13. Quyết định hình phạt 

13.1. Khái niệm 
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13 2  Căn cứ quyết định hình phạt 

13 2 1  Các quy định của BLHS 

13.2.2. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

13 2 3  Nhân thân người phạm tội 

13.2.4. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS 

13.3. Quyết định hình phạt trong trường hợp đặc biệt 

13.3.1. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của BLHS 

13.3.2. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội 

13.3.3. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 

13.3.4. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa 

đạt 

13.3.5. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm 

Chương 14. Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt 

14.1. Thời hiệu thi hành bản án 

14.2. Miễn chấp hành hình phạt 

14.3. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt 

14.4. Án treo 

14.5. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 

14.6. Xoá án tích 

Chương 15. Trách nhiệm hình sự đối pháp nhân thương mại phạm tội 

15.1. Khái niệm pháp nhân thương mại 

15 2   iều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

15.3. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

15.4. Hình phạt và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại 

15 5  Căn cứ quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại 

15.6. Miễn hình phạt đối với pháp nhân thương mại 

15 7  Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại 

Chương 16. Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

16 1   ường lối xử lí người dưới 18 tuổi phạm tội 

16.1.1. Khái niệm người dưới 18 tuổi phạm tội và đặc điểm tâm lí của người dưới 

18 tuổi 

16.1.2. Những nguyên tắc xử lí người dưới 18 tuổi phạm tội 

16.2. Các biện pháp tư pháp và hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội 

16.2.1. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

16.2.2. Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.  

2.20. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

đề tài tiểu luận và bài tập nhóm. 

2.20. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này dung để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 
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đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.20.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.21. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT HÌNH SỰ 2 

2.21.1. Tên học phần: Luật hình sự 2 

2.21.2  M  học phần: ……  

2.21.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.21.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.21.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.21.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2.21.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.21.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hình sự 1 

- Học phần song hành: Không 

2.21.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Luật hình sự 2 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phần các tội 

phạm của Bộ luật Hình sự, cung cấp lí luận cơ bản về các loại tội phạm cụ thể, trách 

nhiệm hình sự và hình phạt của từng tội cụ thể; là lý luận khoa học luật hình sự và cơ sở 

pháp lý để giải quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn. 

2.21.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được các dấu hiệu đặc trưng của từng tội phạm cụ thể; Phân tích được 

những dấu hiệu pháp lý của từng tội phạm cụ thể;  ánh giá được tính chất nguy hiểm 

của từng loại tội và mức độ nguy hiểm của từng trường hợp phạm tội cụ thể. 

2. Áp dụng kiến thức đ  học để thực hiện việc định tội danh, xác định khung hình 

phạt của từng tội cụ thể đối với từng trường hợp phạm tội cụ thể. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.21.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật hình sự 2 gồm 14 nội dung: 1) Các tội xâm phạm an ninh quốc 

gia; 2) Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm con người; 3) 

Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; 4) Các tội xâm phạm sở hữu; 5) 

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; 6) Các tội xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế; 7) Các tội phạm về môi trường; 8) Các tội phạm về ma tuý; 9) Các tội xâm 

phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; 10) Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành 

chính; 11) Các tội phạm về chức vụ; 12) Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; 13) Các 
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tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; 14) Các tội phá hoại hoà bình, 

chống loài người và tội phạm chiến tranh. 

2.21. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.21.    Tài liệu học tập: 

2.21.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình s  Việt Nam, Tập 2, NXB. 

CAND, Hà Nội, 2018. 

2.21.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Trường  ại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật hình s  Việt Nam - 

Ph n các t i phạm, Quyển 1, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2015 

[2] Trường  ại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật hình s  Việt Nam - 

Ph n các t i phạm, Quyển 2, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 

2015. 

[3]  inh Văn Quế, Bình luận B  luật Hình s  năm 2015 - Ph n thứ hai: các t i 

phạm, NXB. VHTT, Hà Nội, 2017. 

[4] Nguyễn Ngọc Hoà, Mô hình luật hình s  Việt Nam, NXB. CAND, Hà Nội, 

2010. 

[5] Viện khoa học pháp lý, Bộ tư pháp, Bình luận khoa học BLHS Việt Nam năm 

1999, NXB. CTQG, Hà Nội, 2001. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[6] Bộ luật Hình sự năm 1985  

[7] Bộ luật Hình sự năm 1999  

[8] Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009  

[9] Bộ luật Hình sự năm 2015  

[10] Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017  

[11] Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 

25/12/2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở 

hữu” của BLHS năm 1999; 

[12] Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 

24/12/2007 hướng dẫn áp dụng Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS 

1999. 

[13] Nghị định của Chính phủ số 59/2006/N -CP ngày 12/6/2006 quy định chi 

tiết Luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và 

kinh doanh có điều kiện;  

[14] Thông tư liên tịch số 3/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 

27/2/2000 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 32/1999/CT-TTg 

ngày 27/3/1999 về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả; 

[15] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 

02/2002/NQ-H TP ngày 5/3/2002 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS; 

[16] Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 

25/9/2002 hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV BLHS năm 1999; 
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[17] Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 

25/12/2001 về các tội xâm phạm sở hữu; 

[18] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 

02/2003/NQ-H TP ngày 27/2/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS; 

[19] Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-

BQP ngày 22/8/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “Các tội 

xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của BLHS năm 1999; 

[20] Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 

23/22/2002 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, 

sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng; 

[21] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 02/2006/NQ-

H TP ngày 22/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS; 

[22] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 05/2018/NQ-

H TP ngày 05/11/2018 Hướng dẫn áp dụng  iều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật hoang d  và  iều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 

hiếm của Bộ luật Hình sự; 

[23] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 01/2019/NQ-

H TP ngày 11/01/2019 Hướng dẫn áp dụng  iều 150 về tội mua bán người và  iều 

151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự; 

[24] Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 03/2019/NQ-

H TP ngày 24/5/2019 Hướng dẫn áp dụng  iều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa 

tiền. 

2.21. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  8  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được các dấu hiệu đặc trưng của từng 

tội phạm cụ thể; Phân tích được những dấu 

hiệu pháp lý của từng tội phạm cụ thể;  ánh 

giá được tính chất nguy hiểm của từng loại tội 

và mức độ nguy hiểm của từng trường hợp 

phạm tội cụ thể. 

Chuyên cần 5 

a3 

 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Áp dụng kiến thức đ  học để thực hiện việc 

định tội danh đối với từng trường hợp phạm tội 

cụ thể. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

173 
 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Thực hành 

kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Kỹ năng định tội danh 50 

2.21. 6  Nội dung học phần: 

2.21.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Các tội xâm phạm an ninh 

quốc gia 
6 1 0 1 0 4 

2 

Các tội xâm phạm tính mạng, 

sức khoẻ, danh dự và nhân 

phẩm con người 

9 1 1 1 0 6 

3 
Các tội xâm phạm quyền tự 

do, dân chủ của công dân 
6 1 0 1 0 4 

4 Các tội xâm phạm sở hữu 6 1 0 1 0 4 

5 
Các tội xâm phạm chế độ hôn 

nhân và gia đình 
6 1 0 1 0 4 

6 
Các tội xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế 
6 1 0 1 0 4 

7 Các tội phạm về môi trường 6 1 0 1 0 4 

8 Các tội phạm về ma tuý 9 1 1 1 0 6 

9 
Các tội xâm phạm an toàn 

công cộng, trật tự công cộng 
9 1 1 1 0 6 

10 
Các tội xâm phạm trật tự 

quản lý hành chính 
9 1 1 1 0 6 

11 Các tội phạm về chức vụ 6 1 1 0 0 4 

12 
Các tội xâm phạm hoạt động 

tư pháp 
6 1 1 0 0 4 

13 
Các tội xâm phạm nghĩa vụ, 

trách nhiệm của quân nhân 
3 1 0 0 0 2 

14 

Các tội phá hoại hoà bình, 

chống loài người và tội phạm 

chiến tranh 

3 1 0 0 0 2 

Tổng 90 14 6 10 0 60 
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2.21.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia  

1.1. Khái niệm chung về các tội xâm phạm an ninh quốc gia  

1.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia 

1 1 2   ặc trưng pháp lý hình sự của các tội xâm phạm an ninh quốc gia 

1.1.3. Phân loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia 

1.1.4. Hình phạt 

1.2. Các tội phạm cụ thể xâm phạm an ninh quốc gia  

Chương 2  Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm con 

người 

2.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 

danh dự và nhân phẩm của con người 

2.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm 

của con người 

2 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và 

nhân phẩm của con người 

2.1.3. Hình phạt 

2.2. Các tội phạm cụ thể  

Chương 3  Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ 

của công dân 

3.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ 

của công dân 

3.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân 

3 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công 

dân 

3.1.3. Hình phạt 

3.2. Các tội phạm cụ thể. 

Chương 4  Các tội xâm phạm sở hữu 

4.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý về các tội xâm phạm sở hữu 

4.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm sở hữu 

4 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm sở hữu 

4.1.3. Hình phạt 

4.2. Các tội phạm cụ thể 

Chương 5  Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình 

5.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và 

gia đình 

5.1.1. Khái niệm về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình 

5 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình 

5.2. Các tội phạm cụ thể 

Chương 6. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế  

6.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

6.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

6 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

6.1.3. Hình phạt 

6.2. Các tội phạm cụ thể 

6.2.1. Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại 

6.2.3. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 
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Chương 7. Các tội phạm về môi trường 

7.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội phạm về môi trường 

7.1.1. Khái niệm các tội phạm về môi trường 

7 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội phạm về môi trường 

7.1.3. Hình phạt 

7.2. Các tội phạm cụ thể 

Chương 8. Các tội phạm về ma tuý  

8.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội phạm về ma túy 

8.1.1. Khái niệm các tội phạm về ma túy 

8 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội phạm về ma túy 

8.1.3. Hình phạt 

8.2. Các tội phạm cụ thể 

Chương 9. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 

9.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm an toàn công cộng, 

trật tự công cộng 

9.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 

9 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công 

cộng 

9.1.3. Hình phạt 

9.2. Các tội phạm cụ thể 

9.2.1. Các tội xâm phạm an toàn giao thông 

9.2.2. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông 

9.2.3. Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng 

9.2.4. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng 

Chương 10. Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính  

10.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm trật tự quản lý hành 

chính 

10.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính 

10.1.2.  ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính 

10.1.3. Hình phạt 

10.2. Các tội phạm cụ thể 

Chương 11. Các tội phạm về chức vụ 

11.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội phạm về chức vụ 

11 1 1   ịnh nghĩa các tội phạm về chức vụ 

11 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội phạm về chức vụ 

11.1.3. Hình phạt 

11.2. Các tội phạm cụ thể 

11.2.1. Các tội phạm tham nhũng 

11.2.2. Các tội phạm khác về chức vụ 

Chương 12. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

12.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

12.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

12 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

12.1.3. Hình phạt 

12.2. Các tội phạm cụ thể 

Chương 13  Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân 

http://www.docluat.vn/van-ban-phap-luat-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su-phan-dhoan-3#TOC-M-c-1.-C-C-T-I-X-M-PH-M-AN-TO-N-GIAO-TH-NG
http://www.docluat.vn/van-ban-phap-luat-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su-phan-dhoan-3#TOC-M-c-2.-T-I-PH-M-TRONG-L-NH-V-C-C-NG-NGH-TH-NG-TIN-M-NG-VI-N-TH-NG
http://www.docluat.vn/van-ban-phap-luat-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su-phan-dhoan-3#TOC-M-c-3.-C-C-T-I-PH-M-KH-C-X-M-PH-M-AN-TO-N-C-NG-C-NG
http://www.docluat.vn/van-ban-phap-luat-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su-phan-dhoan-3#TOC-M-c-4.-C-C-T-I-PH-M-KH-C-X-M-PH-M-TR-T-T-C-NG-C-NG
http://www.docluat.vn/van-ban-phap-luat-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su/bo-luat-100-2015-qh13-ve-hinh-su-phan-dhoan-4#TOC-M-c-2.-C-C-T-I-PH-M-KH-C-V-CH-C-V-
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13.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách 

nhiệm của quân nhân 

13.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân 

13 1 2   ặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân 

nhân 

13.1.3. Hình phạt 

13.2. Các tội phạm cụ thể 

Chương 14  Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh 

14.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội phá hoại hòa bình, chống loài 

người và tội phạm chiến tranh 

14.1.1. Khái niệm các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến 

tranh 

14.1.2   ặc trưng pháp lý của các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội 

phạm chiến tranh 

14.1.3. Hình phạt 

14.2. Các tội phạm cụ thể 

2.21. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

đề tài tiểu luận và bài tập nhóm. 

2.21. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.21.19. Phê duyệt 

 

Ngày 09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.22. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT DÂN SỰ 1 

2.22.1. Tên học phần: Luật dân sự 1 

2.22.2  M  học phần: ……  

2.22.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.22.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.22.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.22.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phước Thạc sĩ, NCS Khoa LLCT 

2 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.22.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.22.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.22.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Luật dân sự 1 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các vấn đề 

chung của luật dân sự gồm hệ thống các khái niệm về đối tượng và phương pháp điều 

chỉnh của luật dân sự, về đặc điểm, nguyên tắc của quan hệ pháp luật dân sự; về chủ 

thể, khách thể, về các căn cứ phát sinh, về nội dung của các quan hệ tài sản và nhân 

thân; về thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật dân sự cụ thể thuộc đối tượng điều 

chỉnh của luật dân sự, các chế định về giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu, đại diện; 

chế định về quyền sở hữu, chế định về quyền thừa kế di sản. 

2.22.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, tài 

sản, quyền sở hữu, thừa kế. 

2. Vận dụng được các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống phát 

sinh trên thực tế liên quan đến giao dịch dân sự, sở hữu, thừa kế. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.22.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật dân sự 1 gồm 13 nội dung: 1) Khái quát luật dân sự Việt Nam; 2) 

Cá nhân - chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; 3) Pháp nhân và các chủ thể khác của quan 

hệ pháp luật dân sự; 4) Giao dịch dân sự; 5)  ại diện, thời hạn và thời hiệu; 6) Tài sản; 

7) Quyền sở hữu; 8) Hình thức sở hữu; 9) Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu; 
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10) Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu; 11) 

Những quy định chung về thừa kế; 12) Thừa kế theo di chúc; 13) Thừa kế theo pháp 

luật, thanh toán và phân chia di sản thừa kế. 

2.22. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.22.    Tài liệu học tập: 

2.22.13.1. Sách, giáo trình chính: 

] PGS TS   inh Văn Thanh, TS  Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên), Giáo trình luật 

dân s  Việt Nam, Tập 1, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. CAND, Hà Nội, 2018. 

2.22.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình những qui định chung v  Luật dân 

s  Việt Nam, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, 2015. 

[2] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình Pháp luật v  tài sản, quy n sở hữu tài 

sản và quy n thừa kế, NXB. Hồng  ức – Hội Luật gia Việt Nam, 2015. 

[3] Trường  H Kinh tế - Luật,  HQG TPHCM, Giáo trình luật dân s , Tập 1, 

NXB.  HQG-HCM, TP.HCM, 2019; 

[4] Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang,  ướng dẫn môn học luật dân s : học ph n 

1, NXB. Lao động, Hà Nội, 2013 

[5] Nguyễn Minh Tuấn, Pháp luật thừa kế của Việt Nam - Những vấn đ  lí luận 

và th c tiễn, NXB. Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2009. 

[6] Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học B  luật dân s  của Nước 

C ng hoà xã h i chủ nghĩ  Việt Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2014. 

[7] Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp, Bình luật khoa học B  luật dân s  

2005 tập I, II, III; NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. 

[8] PGS.TS Nguyễn Văn Cừ - PGS.TS Trần Thị Huệ, Bình luận khoa học B  luật 

dân s  năm 2015  ủ  Nước C ng hoà xã h i chủ nghĩ  Việt Nam, NXB. CAND, 2016. 

[9] PGS TS   ỗ Văn  ại (Chủ biên), Bình luận khoa học những điểm mới của B  

luật dân s  2015, NXB. Hồng  ức, 2016 

[10] Bộ luật Dân sự năm 2005  

[11] Bộ luật Dân sự năm 2015  

2.22. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  8  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể 

của quan hệ pháp luật dân sự, tài sản, quyền sở 

Chuyên cần 5 a3 
Thảo luận 5 
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hữu, thừa kế. Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng được các quy định của pháp luật 

để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực 

tế liên quan đến giao dịch dân sự, sở hữu, thừa 

kế. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích tình huống pháp luật dân sự 50 

2.22. 6  Nội dung học phần: 

2.22.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Khái quát luật dân sự Việt 

Nam 
6 1 0 1 0 4 

2 
Cá nhân - chủ thể quan hệ 

pháp luật dân sự 
6 1 0 1 0 4 

3 

Pháp nhân và các chủ thể 

khác của quan hệ pháp luật 

dân sự 

6 1 0 1 0 4 

4 Tài sản 6 1 0 1 0 4 

5 Giao dịch dân sự 6 1 0 1 0 4 

6 
 ại diện, thời hạn và thời 

hiệu 
6 1 0 1 0 4 

7 Quyền sở hữu 6 1 0 1 0 4 

8 Hình thức sở hữu 6 1 0 1 0 4 

9 
Căn cứ xác lập và chấm dứt 

quyền sở hữu 
6 1 0 1 0 4 

10 Các phương thức bảo vệ 9 1 1 1 0 6 
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quyền sở hữu và các quy định 

khác về quyền sở hữu 

11 
Những quy định chung về 

thừa kế 
9 1 2 0 0 6 

12 Thừa kế theo di chúc 9 2 1 0 0 6 

13 

Thừa kế theo pháp luật, thanh 

toán và phân chia di sản thừa 

kế 

9 2 1 0 0 6 

Tổng 90 15 5 10 0 60 

2.22.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái quát về Luật Dân sự Việt Nam 

1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của Luật Dân sự Việt Nam 

1.1.1. Khái niệm Luật Dân sự Việt Nam 

1.1.2. Vị trí, vai trò của Luật Dân sự Việt Nam 

1 2   ối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự 

1 2 1   ối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự 

1 2 2  Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự 

1.2.3. Phân biệt Luật Dân sự với các ngành luật khác 

1.3. Nguồn của Luật Dân sự 

1.3.1. Khái niệm và phân loại nguồn của Luật Dân sự 

1.3.2. Áp dụng Luật Dân sự và áp dụng tương tự pháp luật 

1.4. Nhiệm vụ, nguyên tắc của Luật Dân sự 

1.4.1. Nhiệm vụ của Luật Dân sự 

1.4.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự 

1.5. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật dân sự  

1.5.1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật dân sự  

1.5.2. Thành phần của quan hệ pháp luật dân sự 

Chương 2  Cá nhân - Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự 

2 1  Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 

2.1.2. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 

2 2  Năng lực hành vi dân sự của cá nhân 

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm năng lực hành vi dân sự của cá nhân 

2.2.2. Các mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân 

2.3. Giám hộ 

2.3.1. Khái niệm giám hộ 

2.3.2. Các hình thức giám hộ 

2 4  Nơi cư trú của cá nhân 

2.4.1. Khái niệm nơi cư trú 

2 4 2  Quy định về nơi cư trú của cá nhân  

Chương 3  Pháp nhân và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật dân sự 

3.1. Pháp nhân 

3.1.1. Khái niệm, các điều kiện của pháp nhân 

3.1.2. Các loại pháp nhân 
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3.1.3. Năng lực chủ thể của pháp nhân 

3.1.4. Sự tham gia của Nhà nước, cơ quan nhà nước vào quan hệ dân sự 

3.2. Hộ gia đình và tổ hợp tác 

3.2.1. Khái niệm, năng lực chủ thể của hộ gia đình 

3.2.2. Hoạt động và trách nhiệm dân sự của hộ gia đình 

3.2.3. Khái niệm, năng lực chủ thể của tổ hợp tác 

3.2.4. Hoạt động và trách nhiệm dân sự của tổ hợp tác 

Chương 4  Tài sản 

4.1. Khái niệm tài sản 

4.2. Phân loại tài sản 

4.2.1. Tiêu chí phân loại tài sản 

4.2.2. Cách phân loại tài sản 

4.3. Chế độ pháp lý đối với tài sản 

Chương 5. Giao dịch dân sự 

5.1. Khái quát về giao dịch dân sự 

5.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, phân loại giao dịch dân sự 

5.1.2. Hình thức của giao dịch dân sự 

5.2. Hiệu lực của giao dịch dân sự 

5 2 1  Các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

5.2.2. Giao dịch dân sự có điều kiện 

5.2.3. Giải thích giao dịch dân sự 

5.3. Giao dịch dân sự vô hiệu 

5.3.1. Giao dịch dân sự vô hiệu 

5.3.2. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu 

Chương 6   ại diện, thời hạn, thời hiệu 

6 1   ại hiện  

6.1.1. Khái niệm đại diện 

6.1.2. Phân loại đại diện 

6.1.3. Phạm vi thẩm quyền đại diện 

6.2. Thời hạn, thời hiệu 

6.2.1. Khái niệm, ý nghĩa thời hạn, thời hiệu 

6.2.2. Phân loại thời hạn, thời hiệu 

Chương 7  Quyền sở hữu và các vật quyền khác 

7.1. Quyền sở hữu 

7.2.1. Khái niệm sở hữu và quyền sở hữu 

7.2.2. Quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu 

7 2 3  Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu 

7.2.4. Bảo vệ quyền sở hữu 

7.2. Các vật quyền khác 

Chương 8  Hình thức sở hữu 

8.1. Sở hữu nhà nước. 

8.1.1. Khái niệm, chủ thể, khách thể, nội dung quyền sở hữu nhà nước. 

8.1.2. Phương thức chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của Nhà nước 

8.1.3. Các loại tài sản thuộc sở hữu nhà nước. 

8.2. Sở hữu tập thể  
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8.2.1. Khái niệm, đặc điểm của sở hữu tập thể: 

8.2.2. Chủ thể của sở hữu tập thể. 

8 2 4  Phương thức chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu tập thể. 

8.3. Sở hữu tư nhân  

8.3.1. Khái niệm sở hữu tư nhân 

8 3 2   ặc điểm sở hữu tư nhân 

8.4. Sở hữu chung 

8.4.1. Khái niệm sở hữu chung (theo phần, hợp nhất, hỗn hợp) 

8.4.2.  ặc điểm của từng loại sở hữu chung 

8 4 3  Phương thức chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản trong:  

8.5. Sở hữu của các tổ chức 

8.5.1. Nguồn gốc hình thành các loại tài sản thuộc sơ hữu của tổ chức 

8 5 2  Căn cứ hình thành tài sản của tổ chức 

8.5.3. Xử lí tài sản khi tổ chức giải thể 

8 5 4  Phương thức chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của tổ chức. 

Chương 9. Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu 

9 1  Căn cứ xác lập quyền sở hữu. 

9.1.1. Khái niệm xác lập quyền sở hữu 

9.1.2. Phân loại các căn cứ xác lập quyền sở hữu 

9.1.2.1. Dựa trên nguồn gốc của các sự kiện pháp lý 

9.1.2.2. Dựa vào sự hình thành, thay đổi của quan hệ sở hữu 

9.1.3. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu nhà nước, quyền sở hữu tập thể, các hình 

thức sở hữu chung, quyền sở hữ tư nhân, quyền sở hữu của tổ chức 

9 2  Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu. 

9.2.1. Khái niệm chấm dứt quyền sở hữu 

9.2.2. Phân loại các căn cứ chấm dứt quyền sở hữu 

9.2.3. Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu nhà nước, quyền sở hữu tập thể, các hình 

thức sở hữu chung, quyền sở hữ tư nhân, quyền sở hữu của tổ chức 

Chương 10  Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về 

quyền sở hữu 

10.1. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu; 

10 2   ặc điểm bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự. 

10 2  Các điều kiện để bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự. 

10 3  Phương thức yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu (đ i lại, chấm dứt hành vi, bồi 

thường).  

10 4  Nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

10.5. Bất động sản liền kề 

10.5.1. Khái niệm quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề 

10.5.2. Những trường hợp cụ thể trong việc sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. 

Chương 11  Những qui định chung về thừa kế 

11.1. Khái niệm thừa kế và quyền thừa kế 

11.2. Các nguyên tắc của pháp luật thừa kế 

11 3  Các quy định chung về quyền thừa kế 

11.3.1. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế. 

11.3.2. Di sản 
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11.3.3. Người thừa kế 

11 3 4   iều kiện để được thừa kế (cá nhân, pháp nhân). 

11.3.5. Các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế 

11.3.5.1. Khái niệm thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người thừa kế. 

11.3.5.2. Thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ 

11.3.6. Khái niệm về chết cùng thời điểm. 

11 3 7  Trường hợp không được quyền hưởng di sản. 

11 3 8  Người quản lí di sản 

11.3.9. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế. 

Chương 12  Thừa kế theo di chúc 

12.1. Khái niệm thừa kế theo di chúc 

12.1.1. Khái niệm về di chúc 

12 1 2   ặc điểm của di chúc. 

12 2  Các quy định về thừa kế theo di chúc 

12 2 1   iều kiện để di chúc được xác định là lập hợp pháp (chủ thể, ý chí, nội 

dung, hình thức). 

12 2 2   iều kiện có hiệu lực của di chúc, thời điểm có hiệu lực của di chúc, mức 

độ có hiệu lực của di chúc (di chúc của một người, di chúc chung của vợ chồng). 

12.2.3. Quyền của người lập di chúc.  

12.2.4. Những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di 

chúc. 

12.2.5. Di sản dùng vào việc thờ cúng, di tặng. 

12.2.6. Nguyên tắc giải thích di chúc. 

12.2.7. Nguyên tắc phân chia di sản theo di chúc. 

Chương 13  Thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản thừa kế 

13.1. Khái niệm thừa kế theo pháp luật 

13 2  Các quy định về thừa kế theo pháp luật 

13 2 1  Các trường hợp thừa kế theo pháp luật.  

13.2.2. Diện và hàng thừa kế 

13.2.3. Thừa kế thế vị 

13.2.3. Thanh toán nợ từ di sản và phân chia di sản 

13.2.4. Nguyên tắc phân chia di sản theo pháp luật. 

2.22. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Thư viện, phòng học, phấn, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục các 

chuyên đề và bài tập nhóm. 

2.22. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 
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- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.22.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.23. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT DÂN SỰ 2 

2.23.1. Tên học phần: Luật dân sự 2 

2.23.2  M  học phần: ……  

2.23.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.23.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.23.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.23.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phước Thạc sĩ, NCS. Khoa LLCT 

2 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.23.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.23.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật dân sự 1 

- Học phần song hành: Không 

2.23.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Luật dân sự 2 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các loại nghĩa 

vụ dân sự phổ biến trong xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức chuẩn, toàn 

diện để người học có thể áp dụng được những kiến thức đ  được học để giải quyết 

những vụ việc dân sự có liên quan phát sinh trong đời sống xã hội. 

2.23.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được chế định nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp 

đồng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

2. Vận dụng được các quy định của pháp luật về nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để giải 

quyết các vụ việc thực tế. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.23.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật dân sự 2 gồm 12 nội dung: 1) Khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự; 

2) Xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự; 3) Quy định 

chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; 4) Các biện pháp bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự; 5) Quy định chung về hợp đồng; 6) Hợp đồng chuyển quyền sở hữu 

tài sản; 7) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản; 8) Hợp đồng có đối tượng là công 

việc; 9) Nghĩa vụ ngoài hợp đồng; 10) Quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng; 11) Bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra; 12) Bồi thường thiệt 
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hại do tài sản gây ra. 

2.23. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.23.    Tài liệu học tập: 

2.23.13.1. Sách, giáo trình chính: 

PGS TS   inh Văn Thanh, TS  Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên), Giáo trình luật 

dân s  Việt Nam, Tập 2, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. CAND, Hà Nội, 2018. 

2.23.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình Pháp luật hợp đồng và bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng, NXB. Hồng  ức – Hội Luật gia Việt Nam, 2015. 

[2] Trường  H Kinh tế - Luật,  HQG TPHCM, Giáo trình luật dân s , Tập 2 - 

Nghĩ  vụ, NXB.  HQG-HCM, TP.HCM, 2015. 

[3] Lê  ình Nghị (chủ biên), Giáo trình luật dân s  Việt Nam (tập 2), NXB. Giáo 

dục, Hà Nội, 2009. 

[4] Nguyễn Mạnh Bách, Nghĩ  vụ dân s  trong luật dân s  Việt Nam, NXB. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; 

[5] Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật v  hợp đồng, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995; 

[6] Nguyễn Ngọc  iện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân s  

Việt Nam, NXB. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh;  

[7] Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt 

Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2007; 

[8] Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng v  tài sản, sức khoẻ 

và tính mạng, NXB. Hà Nội, 2009; 

[9] Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo 

đảm ti n vay, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2012.. 

[10] Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học B  luật dân s  củ  nước 

C ng hoà xã h i chủ nghĩ  Việt Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2014. 

[11] Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp, Bình luật khoa học B  luật dân s  

2005 tập I, II, III; NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. 

[12] Bộ luật Dân sự năm 2005  

[13] Bộ luật Dân sự năm 2015  

2.23. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  8  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được chế định nghĩa vụ dân sự, bảo Chuyên cần 5 a3 
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đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân 

sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng được các quy định của pháp luật 

về nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

dân sự, hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng để giải quyết các vụ việc thực 

tế. 

Thảo luận 10 

b1 
Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích bản chất pháp lý các vụ 

việc tranh chấp dân sự thực tế. 
50 

2.23. 6  Nội dung học phần: 

2.23.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Khái niệm chung về nghĩa vụ 

dân sự  
6 2 0 0 0 4 

2 

Xác lập, thực hiện, chấm dứt 

nghĩa vụ dân sự và trách 

nhiệm dân sự 

6 2 0 0 0 4 

3 
Quy định chung về bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ dân sự 
6 2 0 0 0 4 

4 
Các biện pháp bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự 
6 2 0 0 0 4 

5 Quy định chung về hợp đồng 6 2 0 0 0 4 

6 
Hợp đồng chuyển quyền sở 

hữu tài sản 
6 2 0 0 0 4 

7 
Hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng tài sản 
9 2 0 1 0 6 

8 
Hợp đồng có đối tượng là 

công việc 
9 2 0 1 0 6 
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9 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 9 2 0 1 0 6 

10 
Quy định chung về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng 
9 2 0 1 0 6 

11 
Bồi thường thiệt hại do hành 

vi của con người gây ra 
9 2 0 1 0 6 

12 
Bồi thường thiệt hại do tài 

sản gây ra 
9 2 0 1 0 6 

Tổng 90 24 0 6 0 60 

2.23.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự 

1.1. Khái niệm nghĩa vụ dân sự. 

1 2   ặc điểm của quan hệ nghĩa vụ dân sự. 

1.3. Phân loại nghĩa vụ dân sự. 

1 4   iều kiện của đối tượng của nghĩa vụ dân sự (xác định, thực hiện được, 

không cấm). 

1.5. Nội dung của các loại nghĩa vụ dân sự (liên đới, riêng r , theo phần, hoàn lại, 

bổ sung). 

1.6. Khái niệm, điều kiện, nội dung về chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao 

nghĩa vụ dân sự. 

Chương 2  Xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự 

2.1. Căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự  

2.2. Nguyên tắc và nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

2 3  Căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ dân sự. 

2.4. Khái niệm trách nhiệm dân sự. 

2.5.  ặc điểm của trách nhiệm dân sự. 

2.6. Phân loại trách nhiệm dân sự phát sinh khi vi phạm nghĩa vụ dân sự. 

Chương 3  Quy định chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

3.1. Khái niệm, ý nghĩa của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

3 2   ặc điểm cơ bản của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

3.3. Các loại tài sản được dùng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.  

3.4. Chủ thể của giao dịch bảo đảm. 

3.5.  iều kiện về hình thức của giao dịch bảo đảm. 

3.6. Nguyên tắc, các phương thức xử lí, trình tự xử lí, thứ tự ưu tiên thanh toán tài sản 

đảm bảo. 

Chương 4  Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

4.1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

4.2. Khái niệm, đặc điểm, nhận diện được chủ thể, các quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của các bên, hậu quả pháp lý của các biện pháp bảo đảm. 

Chương 5  Quy định chung về hợp đồng 

5.1. Khái niệm hợp đồng. 

5.2. Nguyên tắc của việc giao kết hợp đồng. 

5.3. Khái niệm hình thức hợp đồng và các đặc điểm cơ bản của 3 hình thức. 

5.4. Các loại điều khoản của hợp đồng. 

5.5. Hai giai đoạn của quá trình giao kết hợp đồng (đề nghị giao kết hợp đồng và 
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chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng). 

5.6. Cách phân loại hợp đồng (đối tượng, mối liên hệ quyền và nghĩa vụ, tính chất 

đền bù, thời điểm có hiệu lực, lợi ích của người thứ ba, hợp đồng có điều kiện). 

5 7  Căn cứ để giải thích hợp đồng. 

5.8. Nguyên tắc và các phương thức thực hiện hợp đồng. 

5.9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 

5.10. Căn cứ chấm dứt hợp đồng 

5.11. Trình tự sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

5.12. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng. 

Chương 6  Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản 

6.1. Khái niệm, đặc điểm và các yếu tố pháp lý cơ bản của hợp đồng chuyển 

quyền sở hữu tài sản. 

6.2. Khái niệm và các yếu tố pháp lý cơ bản của hợp đồng mua bán tài sản (đối 

tượng, tính chất, các điều khoản chủ yếu, hình thức, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách 

nhiệm do vi phạm hợp đồng). 

6 3   ặc điểm của hợp đồng mua bán nhà ở. 

6.4   ặc điểm riêng của hợp đồng bán đấu giá, mua trả dần, mua trả chậm, bán có 

chuộc lại, mua sau khi dùng thử. 

Chương 7  Hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản 

7.1   ặc điểm và các yếu tố pháp lý cơ bản của hợp đồng trao đổi tài sản. 

7.2.  ặc điểm và các yếu tố pháp lý cơ bản của hợp đồng tặng cho và tặng cho có 

điều kiện. 

7.2.  ặc điểm của hợp đồng vay tài sản. 

7.2.1. Khái niệm lãi, lãi suất. 

7.2.2. Các loại lãi, lãi suất. 

7.2.3. Cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản. 

7.3. Các loại hợp đồng vay tài sản. 

Chương 8. Hợp đồng có đối tượng là công việc 

8.1. Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản. 

8.2. Khái niệm và các yếu tố pháp lý cơ bản của hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng 

mượn tài sản:  ối tượng, các điều khoản chủ yếu, hình thức, quyền và nghĩa vụ của 

các bên chủ thể, trách nhiệm pháp lí do vi phạm hợp đồng. 

8.3. Các đặc điểm pháp lý cơ bản của hợp đồng thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất. 

8.4. Các đặc điểm pháp lý cơ bản của hợp đồng thuê khoán tài sản. 

Chương 9. Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 

9.1. Các hợp đồng có đối tượng là công việc.  

9.2. Các yếu tố pháp lý cơ bản của hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng 

gửi giữ, hợp đồng vận chuyển (hành khách, tài sản), hợp đồng dịch vụ, hợp đồng u  

quyền, hợp đồng bảo hiểm 

9.2.1. Khái niệm, đối tượng 

9 2 2  Các điều khoản chủ yếu, hình thức 

9.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể, trách nhiệm pháp lí do vi phạm hợp 

đồng. 

Chương 10. Quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

10.1. Khái niệm, chủ thể, đối tượng, hình thức, nội dung của hứa thưởng thi có 

giải. 
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10.2. Khái niệm, điều kiện, nội dung của thực hiện công việc không có u  quyền. 

10.3. Khái niệm, điều kiện, nội dung của hoàn trả tài sản do chiếm hữu, sử dụng, 

được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. 

Chương 11. Bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra 

11.1. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

11 2   iều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

11.3. Các nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

11 4  Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

11.5. Các loại thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

11.6. Thời hạn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

11.7. Khái niệm bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra. 

11.8. Nội dung pháp lý cơ bản về bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ 

chính đáng, bồi thường thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết. 

11.9. Nội dung pháp lý cơ bản về bồi thường thiệt hại do dùng chất kích thích gây 

ra, nhiều người cùng gây thiệt hại, do người bị thiệt hại có lỗi. 

11.10. Nội dung pháp lý cơ bản về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân; cán 

bộ, công chức; người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây thiệt hại; bồi 

thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra. 

11.11. Nội dung pháp lý cơ bản về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, do vi 

phạm quyền lợi người tiêu dùng, do xâm phạm thi thể, mồ mả. 

Chương 12. Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra 

12.1. Khái niệm thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra. 

12.2. Khái niệm và các loại nguồn nguy hiểm cao độ 

12.3. Khái niệm “giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng”  

12.4. Các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy 

hiểm cao độ gây ra 

12.5. Chủ thể phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 

12.6. Nội dung cơ bản của quy định pháp luật bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. 

12.7. Nội dung cơ bản của quy định pháp luật bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công 

trình xây dựng khác gây ra. 

2.23.17. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục các 

chuyên đề và bài tập nhóm. 

2.23. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này dùng để giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 
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2.23.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.24. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT  AO ĐỘNG 

2.24.1. Tên học phần: Luật lao động 

2.24.2  M  học phần: ……  

2.24.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.24.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.24.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.24.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2.24.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.24.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.24.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Luật lao động được xây dựng theo xu hướng tích hợp giữa kiến thức và 

kỹ năng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của hệ thống pháp luật lao động 

Việt Nam, lí luận và thực tiễn xây dựng, ban hành, thực thi các định chế về quan hệ 

lao động và các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động-xã hội.  ồng thời rèn luyện cho người 

học kỹ năng tư vấn hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề, hợp đồng trong lĩnh vực 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng cho thuê 

lại lao động. 

2.24.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu một cách hệ thống các quy định của pháp luật lao động Việt Nam 

2. Kĩ năng tư vấn hợp đồng lao động. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.24.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật lao động và kỹ năng tư vấn pháp luật hợp đồng lao động là môn 

học tích hợp kiến thức pháp luật lý thuyết và khoa học pháp lí ứng dụng. Học phần bao 

gồm 2 phần chính: 

- Phần 1: Nghiên cứu hệ thống kiến thức pháp luật về lao động với tư cách là một 

chuyên ngành luật trong hệ thống luật Việt Nam. Nội dung nghiên cứu bao gồm: khái 

niệm luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao 

động, công đoàn, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, thảo ước 
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lao động tập thể, tiền lương, k  luật lao động và trách nhiệm vật chất, vấn đề tranh 

chấp lao động, vấn đề đình công, giải quyết tranh chấp lao động và giải quyết cuộc 

đình công  

Phần 2: Cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản và rèn luyện kĩ năng tư vấn về 

hợp đồng trong lĩnh vực lao động. Môn học cung cấp những kiến thức lí luận về tư vấn 

các loại hợp đồng trong lĩnh vực lao động nói chung và kĩ năng tư vấn từng loại hợp 

đồng trong lĩnh vực lao động nói riêng như hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề, 

hợp đồng trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài, hợp đồng cho thuê lại lao động. 

2.24. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.24.    Tài liệu học tập: 

2.24.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật   o đ ng, NXB. CAND, Hà 

Nội, 2018. 

[2] Học viện tư pháp, Gi o trình  ĩ năng tư vấn pháp luật, NXB  Tư pháp, Hà 

Nội, 2013. 

[3] Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), Nghiệp vụ của luật sư v  tư vấn pháp luật, tư 

vấn hợp đồng, NXB. Thống kê, Hà Nội, 2018. 

2.24.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] PGS TS  Trần Hoàng Hải (Chủ biên), Gi o trình  uật   o đ ng, Trường  ại 

học Luật TP HCM, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2017. 

[2] Học viện Tư pháp, Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải 

quyết tranh chấp ngoài t a án của luật sư, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018 

[3] Viện  ại học mở Hà Nội, Giáo trình luật   o đ ng Việt Nam, NXB. Tư pháp, 

Hà Nội, 2014. 

[4] Tài liệu nghiên cứu cho thuê lại   o đ ng, NXB  Lao động-Xã hội, Hà Nội, 

2011. 

[5]  ỗ Ngân Bình, Pháp luật v  đình  ông v  giải quyết đình  ông ở Việt Nam, 

NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2006; 

[6] Nguyễn Hữu Chí, Pháp luật hợp đồng   o đ ng Việt Nam - Th c trạng và 

phát triển, NXB. Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2003; 

[7] Nguyễn Hữu Chí (chủ biên), Chế đ  bồi thường trong luật   o đ ng Việt 

Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2006; 

[8] Khuất Thị Thu Hiền (chủ biên), Mô hình luật   o đ ng Việt Nam, NXB. Lao 

động-xã hội, Hà Nội, 2007; 

[9] Nguyễn Tiệp, Mô hình thời gian làm việc linh hoạt và ứng dụng, NXB. Lao 

động-xã hội, Hà Nội, 2003; 

[10] Tòa lao động Tòa án nhân dân tối cao, 72 vụ án tranh chấp   o đ ng điển 

hình - Tóm tắt và bình luận, NXB. Lao động-Xã hội, Hà Nội, 2004. 

[11] Học viện tư pháp, Gi o trình  ĩ năng giải quyết vụ việc dân s , NXB. 

CAND, Hà Nội, 2012. 
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[12] Học viện tư pháp, TS  Phan Hữu Thư (chủ biên), Kĩ năng h nh ngh  luật sư, 

tập III, NXB. CAND, Hà Nội, 2002. 

[13] Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, C m nang nghiệp vụ tư vấn pháp luật 

củ   ông đo n, NXB  Lao động, Hà Nội, 2008. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[14] Bộ luật Lao động năm 2012  

[15] Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 

2006. 

[16] Luật Việc làm năm 2013  

[17] Luật Công đoàn năm 2012  

[18] Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014  

[19] Luật Luật sư năm 2006  

[20] Luật Sửa đổi bổ sung Luật luật sư năm 2012. 

[21] Luật Trợ giúp pháp lí năm 2006  

[22] Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; 

[23] Nghị định của Chính phủ số 39/2013/N -CP ngày 24/04/2013 về tổ chức và 

hoạt động của thanh tra ngành lao động - thương binh và x  hội; 

[24] Nghị định của Chính phủ số 41/2013/N -CP ngày 08/05/2013 quy định chi 

tiết thi hành  iều 220 BLL  về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình 

công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được 

đình công; 

[25] Nghị định của Chính phủ số 43/2013/N -CP ngày 10/05/2013 quy định chi 

tiết thi hành  iều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong 

việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NL ; 

[26] Nghị định của Chính phủ số 44/2013/N -CP ngày 10/05/2013 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của BLL  về H L ; 

[27] Nghị định của Chính phủ số 45/2013/N -CP ngày 10/05/2013 quy định chi 

tiết một số điều của BLL  về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; 

[28] Nghị định của Chính phủ số 46/2013/N -CP ngày 10/05/2013 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của BLL  về tranh chấp lao động; 

[29] Nghị định của Chính phủ số 49/2013/N -CP ngày 14/05/2013 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của BLL  về tiền lương; 

[30] Nghị định của Chính phủ số 55/2013/N -CP ngày 22/05/2013 quy định chi 

tiết thi hành khoản 3  iều 54 của BLL  về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 

động, việc kí quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; 

[31] Nghị định của Chính phủ số 60/2013/N -CP ngày 19/06/2013 quy định chi 

tiết khoản 3  iều 63 của BLL  về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

[32] Nghị định của Chính phủ số 95/2013/N -CP ngày 22/08/2013 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

[33] Nghị định của Chính phủ số 03/2014/N -CP ngày 16/1/2014 hướng dẫn 

BLL  về việc làm; 

[34] Nghị định của Chính phủ số 27/2014/N -CP ngày 7/4/2014 quy định hướng 

dẫn BLL  về lao động giúp việc gia đình; 

[35] Nghị định của Chính phủ số 52/2014/N -CP ngày 23/5/2014 quy định điều 
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kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm 

[36] Nghị định của Chính phủ số 53/2014/N -CP ngày 26/5/2014 quy định việc 

cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện 

người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính, pháp luật về lao động và những 

vấn đề về quan hệ lao động; 

[37] Nghị định của Chính phủ số 75/2014/N -CP ngày 28/7/2014 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của BLL  về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam 

làm việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; 

[38] Nghị định của Chính phủ số 73/2014/N -CP ngày 23/7/2014 sửa đổi, bổ 

sung  iều 29 Nghị định số 55/2013/N -CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Khoản 3  iều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt 

động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho 

thuê lại lao động; 

[39] Nghị định của Chính phủ số 119/2014/N -CP ngày 17/12/2014 quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo; 

[40] Nghị định của Chính phủ số 05/2015/N -CP ngày 12/1/2015 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; 

[41] Nghị định của Chính phủ số 88/2015/N -CP ngày 07/10/2015 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 95/2013/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã 

hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

[42] Nghị định của Chính phủ số 11/2016/N -CP ngày 03/02/2016 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam; 

[43] Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và X  hội số 10/2013/TT-

BL TBXH ngày 10/6/2013 ban hành danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử 

dụng lao động là người chưa thành niên; 

[44] Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và X  hội số 11/2013/TT-

BL TBXH ngày 11/06/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người 

dưới 15 tuổi làm việc; 

[45] Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và X  hội số 04/2015/TT-

BL TBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi 

phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; 

[46] Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và X  hội số 23/2015/TT-

BL TBXH ngày 23/06/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị 

định số 05/2015/N -CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; 

[47] Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và X  hội số 47/2015/TT-

BL TBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, 

k  luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/N -CP ngày 12 tháng 

01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Bộ luật Lao động. 

2.24. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.24.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 
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2 24  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. HIểu một cách hệ thống các quy định của 

pháp luật lao động Việt Nam. 

Chuyên cần 5 

a3 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao 

động. 

 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Thực hành 

kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích quyền, nghĩa vụ các bên 

trong hợp đồng lao động 
50 

2.24. 6  Nội dung học phần: 

2.24.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Pháp luật lao động 60 20 0 0 0 40 

1 
Khái quát luật lao động và 

quan hệ pháp luật lao động 
6 2 0 0 0 4 

2 
Quản lý Nhà nước trong lĩnh 

vực lao động, công đoàn 
6 2 0 0 0 4 

3 Việc làm, học nghề 6 2 0 0 0 4 
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4 Hợp đồng lao động 6 2 0 0 0 4 

5 

 ối thoại tại nơi làm việc, 

thương lượng tập thể và thoả 

ước lao động tập thể 

6 2 0 0 0 4 

6 
Quyền quản lí lao động của 

người sử dụng lao động 
6 2 0 0 0 4 

7 Tiền lương 6 2 0 0 0 4 

8 
Thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi 
6 2 0 0 0 4 

9 Bảo hộ lao động 6 2 0 1 0 4 

10 

Tranh chấp lao động, đình 

công và giải quyết tranh chấp 

lao động, đình công 

6 2 0 0 0 4 

II 
Kỹ năng tư vấn hợp đồng 

trong lĩnh vực lao động 
30 10 0 0 0 20 

11 
Khái quát về tư vấn hợp đồng 

trong lĩnh vực lao động 
6 2 0 0 0 4 

12 
Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực 

lao động 
6 2 0 0 0 4 

13 
Tư vấn hợp đồng đào tạo 

nghề 
6 2 0 0 0 4 

14 

Tư vấn hợp đồng trong lĩnh 

vực đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài theo hợp đồng 

6 2 0 0 0 4 

15 
Tư vấn hợp đồng trong lĩnh 

vực cho thuê lại lao động 
6 2 0 0 0 4 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

2.24.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Phần 1. Pháp luật lao động 

Chương 1  Khái quát luật lao động và quan hệ pháp luật lao động 

1.1. Khái quát luật lao động 

1.1.1. Khái niệm luật lao động 

1.1.2. Phạm vi điều chỉnh của luật lao động 

1.1.3. Những nguyên tắc cơ bản của luật lao động 

1.1.4. Hệ thống ngành luật lao động 

1.2. Quan hệ pháp luật lao động 

1.2.1. Quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động 

1.2.2. Quan hệ pháp luật lao động tập thể  

1.2.3. Các quan hệ pháp luật lao động khác 

1.3  Cơ chế ba bên  

1.3 1   ịnh nghĩa 
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1.3 2   ặc trưng của cơ chế ba bên 

1.3.3. Bản chất của cơ chế ba bên 

1.3.4. Vai trò của cơ chế ba bên 

1.3.5. Hình thức tổ chức và vận hành của cơ chế ba bên 

1.3 6  Cơ chế ba bên ở Việt Nam 

Chương 2. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn 

2.1. Quản lí của Nhà nước trong lĩnh vực lao 

2.1.2. Vai trò của Nhà nước trong lao động  

2.1.3. Quản lí nhà nước về lao động 

2.2. Công đoàn 

2.2.1. Khái niệm và các hình thức đại diện tập thể lao động 

2.2 2  Công đoàn - Tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của người lao động 

Chương 3. Việc làm, học nghề 

3.1. Việc làm 

3.1.1. Việc làm và giải quyết việc làm trước khi có Bộ luật lao động 

3.1.2. Việc làm và giải quyết việc làm theo pháp luật hiện hành 

3.2. Học nghề 

3.2.1. Khái niệm chung về học nghề 

3.2.2. Phân loại học nghề 

3.2 3  Lược sử hình thành và phát triển của chế định học nghề trong luật lao động 

Việt Nam 

3.2.4. Hợp đồng học nghề 

3.2.5. Vấn đề học nghề trong một số trường hợp cụ thể 

Chương 4. Hợp đồng lao động 

4.1. Khái niệm và đặc trưng của hợp đồng lao động 

4.2. Các yếu tố của hợp đồng lao động 

4.3. Quá trình xác lập, duy trì và chấm dứt hợp đồng lao động 

Chương 5   ối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thoả ước lao động 

tập thể 

5.1. Khái niệm, hình thức đối thoại tại nơi làm việc 

5.2. Khái niệm, chủ thể, nội dung, quy trình thương lượng tập thể 

5.3. Khái niệm, bản chất, vai trò và các loại thoả ước lao động tập thể 

5 4  Sơ lược lịch sử phát triển pháp luật về thoả ước lao động tập thể giai đoạn 

trước khi có BLL  

5.5  Quy định của pháp luật hiện hành về thoả ước lao động tập thể 

Chương 6. Quyền quản lí lao động của người sử dụng lao động 

6.1. Khái niệm, nguồn gốc và bản chất của quyền quản lí lao động của người sử 

dụng lao động 

6 2  Quy định về kỉ luật lao động và bồi thường thiệt hại vật chất 

Chương 7. Tiền lương 

7.1. Một số vấn đề chung về tiền lương 

7.2. Nội dung chế độ tiền lương hiện hành 

7.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong lĩnh 

vực trả lương 
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Chương 8. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

8.1. Khái quát về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

8 2  Các quy định pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

Chương 9. Bảo hộ lao động 

9.1. Những vấn đề chung về bảo hộ lao động 

9.2. Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật bảo hộ lao động 

9.3. Nội dung chế độ bảo hộ lao động 

Chương 10. Tranh chấp lao động, đình công và giải quyết tranh chấp lao động, 

đình công 

10.1. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động, 

10.1.1. Những vấn đề chung về tranh chấp lao động 

10.1.2  Thương lượng và hoà giải tranh chấp lao động 

10.1.3. Trọng tài lao động 

10.1.4. Giải quyết tranh chấp lao động tại toà án nhân dân 

10.2   ình công và giải quyết đình công  

10.2.1   ình công 

10.2.2. Giải quyết đình công 

Phần 2. Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động 

Chương 11  Khái quát về tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động 

11.1. Khái niệm và tầm quan trọng của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động 

11.2. Các yêu cầu cơ bản của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động 

11.3. Các bước cơ bản của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động 

11.4. Kĩ năng soạn thảo các văn bản về tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động 

Chương 12  Tư vấn hợp đồng lao động 

12.1. Khái quát về tư vấn hợp đồng lao động 

12.2. Yêu cầu trong tư vấn hợp đồng lao động 

12.3. Các kĩ năng trong tư vấn hợp đồng lao động 

12.4. Một số loại việc tư vấn hợp đồng lao động thông dụng 

Chương 13  Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề  

13.1. Khái quát chung về tư vấn hợp đồng đào tạo nghề  

13.2. Tư vấn hợp đồng đào tạo nghề 

Chương 14  Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

14.1. Nguồn pháp luật điều chỉnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

14.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tư vấn đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

14.3. Những yêu cầu cơ bản đối với người tham gia tư vấn 

14.4. Kĩ năng tư vấn một số loại việc trong hoạt động đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

Chương 15  Tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động 

15.1. Khái niệm và ý nghĩa, vai tr  của tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê 

lại lao động 

15.2. Xác định khách hàng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động 

15.3. Nội dung tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho thuê lại lao động 
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15.4. Hợp đồng tư vấn, hình thức tư vấn, phí tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực cho 

thuê lại lao động. 

2.24. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

chuyên đề, bài tập nhóm. 

2.24. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.24.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.25. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT ĐẤT ĐAI 

2.25.1. Tên học phần: Luật đất đai 

2.25.2  M  học phần: ……  

2.25.   Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.25.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.25.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.25.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.25.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:    90 tiết 

- Lý thuyết:    45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.25.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.25.9. Mục tiêu học phần: 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đối với quản lý đất đai, về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất.  ồng thời, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng các 

quy định của pháp luật về quản lý đất đai có liên quan vào hoạt động nghề nghiệp, 

chuyên môn sau khi tốt nghiệp, kỹ năng giải quyết các vụ việc phát sinh trong thực tế 

có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

2.25.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được một cách hệ thống các qui định của luật đất đai Việt Nam, qui định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

2. Vận dụng được kiến thức pháp luật về đất đai đ  học để giải quyết các tranh 

chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai  

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.25.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Pháp luật đất đai và thu hồi đất là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở 

ngành luật kinh tế. Học phần gồm 2 nội dung chính 

- Phần 1: Nghiên cứu nội dung của luật đất đai; 
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- Phần 2: Nghiên cứu các qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với người đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất. 

Cùng với các học phần luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự, luật lao động, 

học phần pháp luật về đất đai và thu hồi đất s  góp phần hoàn thiện hệ thống kiến thức 

cơ sở ngành luật kinh tế cho người học, tạo cơ sở để học các môn luật chuyên ngành 

kinh tế. 

2.25. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.25.    Tài liệu học tập: 

2.25.13.1. Sách, giáo trình chính: 

TS. Trần Quang Huy (chủ biên), Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật 

đất đ i, tái bản lần thứ 13, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2016. 

2.25.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS  Lưu Quốc Thái (chủ biên), Gi o trình Luật đất đ i, Trường  ại học luật 

TP HCM, tái bản lần 1 có sửa đổi bổ sung, NXB  Hồng  ức, Hà Nội, 2018. 

[2] Lê Hồng Hạnh (chủ biên), Trường  ại học Vinh, Giáo trình luật đất đ i v  

môi trường, NXB.  H Vinh, 2011; 

[3] Luật  ất đai năm 1987; 

[4] Luật  ất đai năm 1993; 

[5] Luật  ất đai năm 2003; 

[6] Luật  ất đai năm 2013; 

[7] Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

2018 

[8] Nghị định số 43/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật  ất đai; 

[9] Nghị định số 44/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá 

đất; 

[10] Nghị định số 45/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

[11] Nghị định số 46/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực từ 01/07/2014); 

[12] Nghị định số 47/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

[13] Nghị định số 102/2014/N -CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ Quy định về 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

[14] Nghị định số 104/2014/N -CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ Quy định về 

Khung giá đất; 

[15] Nghị định số 35/2015/N -CP ngày 01/7/2015 của Chính phủ Quy định về 

Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

[16] Nghị định số 135/2015/N -CP ngày 15/11/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước; 
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[17] Nghị định số 01/2017/N -CP ngày 03/3/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật  ất đai; 

[18] Nghị định số 35/2017/N -CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định về 

thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ 

cao; 

[18] Nghị định số 123/2017/N -CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước; 

[19] Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

[20] Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về hồ sơ địa chính; 

[21] Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về bản đồ địa chính; 

[22] Thông tư 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Quy trình và  ịnh mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường; 

[23] Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

[24] Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

[25] Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; 

[26] Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; 

định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

[27] Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

[28] Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Nghị định 45/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 

dụng đất; 

[29] Thông tư 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Nghị định 46/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước; 

[30] Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 13/3/2015 của Bộ TN&MT Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/N -CP và Nghị định 44/2014/N -CP; 

[30] Thông tư 60/2015/TT-BTNMT ngày 01/2/2016 của Bộ TN&MT Quy định 

về kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai; 

[31] Thông tư 33/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ TN&MT Ban hành 

 ịnh mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; 

[32] Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ TN&MT Quy định 

chi tiết Nghị định 01/2017/N -CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật  ất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật  ất đai; 

[33] Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TN&MT Quy định 

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-47-2014-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-92450-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-47-2014-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-92450-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-47-2014-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-92450-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-47-2014-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-92450-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-47-2014-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-92450-d1.html
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về thống kê, kiểm kê  đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

[34] Nguyễn Quang Tuyến, “Vấn đề thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi trong 

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi, bổ sung)”, Tạp chí luật học, số 12/2008; 

[35] Nguyễn Quang Tuyến, “Bình luận các quy định về thu hồi đất và bồi thường 

khi thu hồi đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 

12/2008; 

[36] Nguyễn Quang Tuyến, “Vấn đề lí luận xung quanh khái niệm bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí luật học, số 1/2009; 

[37] Nguyễn Quang Tuyến, “Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất của Singapore và Trung Quốc - Những gợi mở cho Việt Nam trong hoàn 

thiện pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, Tạp  hí  uật họ , 

số 10/2010; 

[38] Phan Trung Hiền, “Quyền khiếu kiện khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”, Tạp  hí  uật họ , số 7/2011; 

[39] Trường  ại học Luật Hà Nội, TS  Nguyễn Thị Nga (chủ nhiệm), Ph p  uật 

bồi thường, hỗ trợ, t i định  ư  hi Nh  nướ  thu hồi đất – Th   trạng v  hướng ho n 

thiện,  ề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 2014; 

[40] Phạm Thu Thu , Pháp luật v  bồi thường  hi Nh  nước thu hồi đất nông 

nghiệp ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường  ại học Luật Hà Nội, 2014; 

[41] Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Khoá IX về tiếp 

tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

địa hoá đất nước  

2.25. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.25. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được một cách hệ thống các qui định 

của luật đất đai Việt Nam, qui định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

Chuyên cần 5 

a3 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng được kiến thức pháp luật về đất 

đai đ  học để giải quyết các vụ tranh chấp, 

khiếu nại liên quan đến đất đai trên thực tế. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 
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b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Thực hành 

kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích bản chất pháp lý các vụ 

tranh chấp, khiếu nại liên quan đến 

đất đai trên thực tế. 

50 

2.25. 6  Nội dung học phần: 

2.25.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Pháp luật đất đai       

1 Chế độ sở hữu đất đai 12 3 0 1 0 8 

2 
Những vấn đề chung về luật 

đất đai 
12 3 0 1 0 8 

3 
Quản lý thông tin, dữ liệu và 

tài chính về đất đai 
12 3 0 1 0 8 

4  iều phối đất đai 12 3 0 1 0 8 

5 Quyền của người sử dụng đất 12 3 0 1 0 8 

6 
Nghĩa vụ của người sử dụng 

đất 
12 3 0 1 0 8 

7 
Các hoạt động đảm bảo việc 

chấp hành pháp luật đất đai 
12 3 0 1 0 8 

II Pháp luật về thu hồi đất       

8 

Những vấn đề pháp lý về bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi 

đất 

12 3 0 1 0 8 

9 

Những vấn đề pháp lý về hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất 

12 3 0 1 0 8 

10 
Những vấn đề pháp lý về 

trình tự, thủ tục thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ và tái định 

12 3 0 1 0 8 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

206 
 

cư khi Nhà nước thu hồi đất 

11 

Những vấn đề pháp lý về 

khiếu nại, tố cáo về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất 

15 4 0 1 0 10 

Tổng 135 34 0 11 0 90 

2.25.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Phần I. Pháp luật về đất đai 

Chương 1  Chế độ sở hữu đất đai 

1 1  Khái niệm chế độ sở hữu đất đai 

1 2  Những yếu tố cơ bản chi phối chế độ sở hữu đất đai 

1 3  Lược sử quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam 

1 4  Chế độ sở hữu đất đai theo Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 

2013 

1 5  Những đặc trưng của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam 

Chương 2  Những vấn đề chung về luật đất đai 

2 1  Khái niệm luật đất đai 

2 1 1   ịnh nghĩa 

2 1 2   ối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai 

2 1 3  Các nguyên tắc của luật đất đai 

2 1 4  Nguồn của luật đất đai 

2 2  Quan hệ pháp luật đất đai 

2 2 1  Chủ thể quan hệ pháp luật đất đai 

2 2 2  Khách thể quan hệ pháp luật đất đai 

2 2 3  Quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất đai 

Chương 3  Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai 

3 1  Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai 

3.1.1. Vai tr  của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước 

3 2 2  Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước 

3 1 3  Hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai 

3 2  Hoạt động về quản lý địa giới hành chính 

3 3  Hoạt động khảo sát, đo đạc 

3 4  Quản lý hồ sơ địa chính 

3.5. Thống kê, kiểm kê đất đai 

3 6  Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

3 7  Quản lý tài chính về đất đai và giá đất 

Chương 4   iều phối đất đai 

4 1  Khái niệm điều phối đất đai 

4 2  Nội dung điều phối đất đai 

4 2 1  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

4 2 2  Giao đất, cho thuê đất 

4 2 3  Chuyển mục đích sử dụng đất 

4 2 4  Thời hạn sử dụng đất 
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4 2 5  Thu hồi đất 

4 2 6   ăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất  

Chương 5  Quyền của người sử dụng đất 

5.1. Sự phát triển của pháp luật đất đai trong quy định về quyền của người sử 

dụng đất 

5.2. Các quyền của người sử dụng đất 

5.2.1. Quyền chung 

5.2.2. Quyền giao khoán đất 

5.2.3. Quyền giao dịch quyền sử dụng đất 

Chương 6  Quyền của người sử dụng đất 

6 1  Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 

6 2  Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất 

6 2 1  Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất  

6 2 2  Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất 

6 2 3  Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất 

6 2 4  Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 

6 2 5  Nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ 

6 2 6  Nghĩa vụ nộp lệ phí địa chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Chương 7  Các hoạt động đảm bảo việc chấp hành pháp luật đất đai 

7 1  Giám sát, theo dõi, đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai 

7 2  Thanh tra chuyên ngành đất đai 

7 3  Xử lý vi phạm pháp luật đất đai 

7 4  Giải quyết tranh chấp về đất đai 

7 5  Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai 

7.6. Giải quyết tố cáo về đất đai 

Phần II. Pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Chương 8  Những vấn đề pháp lý về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

8.1. Thu hồi đất và hậu quả của thu hồi đất 

8.1.1. Khái niệm thu hồi đất 

8 1 2  Các trường hợp thu hồi đất 

8.1.3. Thẩm quyền thu hồi đất 

8.1.4. Hậu quả của việc thu hồi đất 

8.2. Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

8 2 1  Cơ sở ra đời của chế định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất 

8 2 1 1  Cơ sở pháp lý 

8.2.1.2. Chế độ sở hữu đất đai 

8 2 1 3  Quan điểm, đường lối của  ảng 

8.2.1.4. Mục đích thu hồi đất 

8.2.2. Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

8.2.2.1. Khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

8.2.2.2. Khái niệm hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

8.2.2.3. Khái niệm tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
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8.2.3. Mục đích, ý nghĩa của bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất 

8.3. Lịch sử hình thành và phát triển chế định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất 

8 3 1  Giai đoạn từ khi ban hành Luật đất đai năm 1987 đến trước khi ban hành 

Luật đất đai năm 1993 

8 3 2  Giai đoạn từ khi ban hành Luật đất đai năm 1993 đến khi ban hành Luật 

đất đai năm 2003 

8 3 3  Giai đoạn từ khi ban hành Luật đất đai năm 2003 đến khi ban hành Luật 

đất đai năm 2013 

8 3 4  Giai đoạn sau khi ban hành Luật đất đai năm 2013 đến nay 

8.4. Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất 

8.5. Những vấn đề pháp lý về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

8.5.1. Những quy định chung về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

8.5 1 1   ối tượng được bồi thường 

8.5.1.2. Phạm vi bồi thường 

8.5 1 3   iều kiện được bồi thường 

8.5.1.4. Nguyên tắc bồi thường 

8.5.2. Nội dung pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

8.5.2.1. Pháp luật về bồi thường đối với đất nông nghiệp  

8.5.2.2. Pháp luật về bồi thường đối với đất ở 

8.5.2.3. Pháp luật về bồi thường đối với đất phi nông nghiệp khác 

8.5.2.4. Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với tài sản trên đất 

8.5.2.5. Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi, cây trồng, hoa màu 

trên đất 

8.5.2.6. Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, công trình xây dựng trên 

đất 

8.5.2.7. Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với các loại tài sản khác 

Chương 9. Những vấn đề pháp lý về hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

9.1. Những quy định chung về hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

9 1 1   ối tượng được hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

9.1.2. Phạm vi được hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

9 1 3   iều kiện được hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

9.1.4. Nguyên tắc được hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

9.2. Nội dung pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

9.2.1. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất 

9.2.2. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

9.2.3. Hỗ trợ do di chuyển chỗ ở 

9.2.4. Các hỗ trợ khác 

9.3. Nội dung pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở 

9.3.1. Lập và thực hiện dự án tái định cư 

9.3.2. Thực hiện tái định cư cho người có đất bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở 

Chương 10. Những vấn đề pháp lý về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

10 1  Các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 
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cư 

10.1.1. Thông báo thu hồi đất 

10.1.2. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

10.1.3. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ra quyết định thu 

hồi đất 

10 1 4  Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 

10 2  Quy định về tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư 

10 2 1  Cơ quan tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư 

10.2.2. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

10.2.3. Thời hạn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

10.2.4. Chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

10.2.5. Minh bạch, công khai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Chương 11. Những vấn đề pháp lý về khiếu nại, tố cáo về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

11.1. Những vấn đề chung về khiếu nại, tố cáo trong bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất 

11.1.1. Các loại khiếu nại, tố cáo điển hình trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất 

11.1.2. Nguyên nhân, hậu quả của khiếu nại, tố cáo trong bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

11.2. Nội dung pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

11.2.1. Mục đích, ý nghĩa của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

11 2 2  Các quy định về giải quyết khiếu nại trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất 

11 2 3  Các quy định về giải quyết tố cáo trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất 

2.25. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

chuyên đề, bài tập nhóm. 

2.25. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 
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2.25.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.26. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

2.26.1. Tên học phần: Luật tố tụng hình sự 

2.26.2  M  học phần: ……  

2.26.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.26.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.26.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.26.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2.26.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): 00 tiết 

2.26.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp, Luật hình sự 1, Luật hình sự 2 

- Học phần song hành: Không 

2.26.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần luật tố tụng hình sự trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về 

pháp luật tố tụng hình sự, khả năng vận dụng được quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự cụ thể trong thực tiễn. 

2.26.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

2. Vận dụng kiến thức pháp luật tố tụng hình sự đ  học để tiến hành, tham gia 

giải quyết vụ án hình sự. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1     ●            

2           ●      

2.26.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần luật tố tụng hình sự trang bị kiến thức cơ sở ngành cho sinh viên tiếp 

cận kiến thức chuyên ngành luật kinh tế. Nội dung học phần nghiên cứu nhiệm vụ và 

các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ và chứng minh trong luật tố tụng 

hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; khởi tố vụ án hình sự, điều 

tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm; thủ tục phúc thẩm; thi hành bản án, quyết 

định đ  có hiệu lực pháp luật; xét lại bản án, quyết định đ  có hiệu lực pháp luật; thủ 

tục tố tụng đối với vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên; khiếu nại, tố cáo 

trong tố tụng hình sự và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 

2.26. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 
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- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.26.    Tài liệu học tập: 

2.26.13.1. Sách, giáo trình chính: 

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn (Chủ biên), Giáo trình luật Tố tụng hình s  Việt 

Nam, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2018. 

2.26.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình luật Tố tụng hình s  Việt Nam, 

NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2015; 

[2] TS. Phạm Mạnh Hùng, Giáo trình luật Tố tụng hình s  Việt Nam, NXB. 

Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2016. 

[3] Hiến pháp năm 2013; 

[4] Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; 

[5] Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

[6] Bộ luật Hình sự năm 2015; 

[7] Luật Thi hành án hình sự năm 2010; 

[8] Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

[9] Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; 

[10] Nghị quyết số 02/2007/NQ-H TP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao Hướng dẫn về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ 

năm "Thi hành Bản án và quyết định của Tòa án" của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[11] Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; 

[12] Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-

VKSNDTC của Bộ Công an - Bộ Quốc ph ng - Bộ Y tế - T a án nhân dân tối cao - 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 06/6/2013 hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình 

bằng hình thức tiêm thuốc độc  

2.26. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.26. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định của pháp luật tố 

tụng hình sự Việt Nam. 

Chuyên cần 5 

a3 

 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng kiến thức pháp luật tố tụng hình sự Thảo luận 10 b1 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2007-NQ-HDTP-huong-dan-thi-hanh-quy-dinh-trong-phan-thu-nam-Thi-hanh-Ban-an-va-quyet-dinh-cua-Toa-an-56940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2007-NQ-HDTP-huong-dan-thi-hanh-quy-dinh-trong-phan-thu-nam-Thi-hanh-Ban-an-va-quyet-dinh-cua-Toa-an-56940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2007-NQ-HDTP-huong-dan-thi-hanh-quy-dinh-trong-phan-thu-nam-Thi-hanh-Ban-an-va-quyet-dinh-cua-Toa-an-56940.aspx
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đ  học để tiến hành, tham gia giải quyết vụ án 

hình sự. 

 

 

Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Thực hành 

kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Kỹ năng vận dụng kiến thức pháp 

luật tố tụng hình sự. 
50 

2.26. 6  Nội dung học phần: 

2.26.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I 
Những vấn đề chung của 

luật tố tụng hình sự 
24 8 0 0 0 16 

1 

Khái niệm luật Tố tụng hình 

sự Việt Nam 
3 1 0 0 0 2 

Nhiệm vụ và các nguyên tắc 

cơ bản của Tố tụng hình sự 
3 1 0 0 0 2 

2 

Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng và 

người tham gia tố tụng 

6 2 0 0 0 4 

3 
Chứng cứ và chứng minh 

trong tố tụng hình sự 
6 2 0 0 0 4 

4 Những biện pháp ngăn chặn 6 2 0 0 0 4 

II 
Trình tự, thủ tục giải quyết 

vụ án hình sự 
42 14 0 0 0 28 

5 Khởi tố vụ án hình sự 6 2 0 0 0 4 

6  iều tra vụ án hình sự 6 2 0 0 0 4 

7 Truy tố 6 2 0 0 0 4 

8 Xét xử sơ thẩm 6 2 0 0 0 4 
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9 Xét xử phúc thẩm 6 2 0 0 0 4 

10 
Thi hành bản án và quyết 

định của Tòa án 
6 2 0 0 0 4 

11 
Xét lại bản án, quyết định đ  

có hiệu lực pháp luật 
6 2 0 0 0 4 

III 
Thủ tục đặc biệt và hợp tác 

quốc tế 
24 8 0 0 0 16 

12 
Thủ tục tố tụng đối với người 

chưa thành niên 
6 2 0 0 0 4 

13 
Thủ tục áp dụng biện pháp 

bắt buộc chữa bệnh 
6 2 0 0 0 4 

14 Thủ tục rút gọn 6 2 0 0 0 4 

15 

Khiếu nại, tố cáo trong tố 

tụng hình sự 
3 1 0 0 0 2 

Hợp tác quốc tế trong tố tụng 

hình sự 
3 1 0 0 0 2 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

2.26.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự  

Chương 1. Khái niệm luật tố tụng hình sự Việt Nam 

1.1. Luật tố tụng hình sự - một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam  

1.1.1. Khái niệm luật tố tụng hình sự 

1 1 2   ối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hình sự 

1.1.3. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự 

1.1.4. Bản chất giai cấp của luật tố tụng hình sự 

1 1 5  Sơ lược về sự phát triển của luật tố tụng hình sự Việt Nam 

1.2. Nguồn của luật tố tụng hình sự  

1.2.1. Khái niệm nguồn của luật tố tụng hình sự 

1.2.2. Phân loại nguồn của luật tố tụng hình sự 

1.3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự  

1.3.1. Hiệu lực theo không gian 

1.3.2. Hiệu lực về thời gian 

1.4. Luật tố tụng hình sự - một ngành khoa học  

1.4.1. Tội phạm học 

1.4.2. Khoa học điều tra hình sự 

1.4.3. Pháp y học 

1.4.4. Tâm lý học tư pháp 

1.4.5. Tâm thần học tư pháp 

1.4.6. Thống kê hình sự, thống kê tội phạm 

1.5. Luật tố tụng hình sự - một môn học  

Chương 2. Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự 

2.1. Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự  

2.1.1. Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ các 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức 
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2 1 2   ấu tranh phòng và chống tội phạm 

2.1.3.Giáo dục công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đấu tranh phòng 

ngừa và chống tội phạm 

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự  

2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa 

2.2.2. Nội dung các nguyên tắc 

Chương 3  Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia 

tố tụng  

3 1  Cơ quan tiến hành tố tụng  

3 1 1  Cơ quan điều tra 

3.1.2. Viện kiểm sát 

3.1.3. Tòa án 

3 2  Người tiến hành tố tụng 

3 2 1  Người tiến hành tố tụng 

3.2.2. Việc thay đổi người tiến hành tố tụng  

3.3. Người tham gia tố tụng  

3.3.1. Những người tham gia tố tụng có quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý liên quan 

đến vụ án 

3 3 2  Người bào chữa và người bảo vệ quyền lợi của đương sự 

3 3 3  Người tham gia tố tụng khác 

Chương 4. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự  

4.1. Khái niệm chứng cứ 

4 1 1  Cơ sở lý luận của chứng cứ 

4.1.2. Khái niệm chứng cứ 

4.1.3. Các thuộc tính của chứng cứ 

4 2   ối tượng chứng minhvà nghĩa vụ chứng minh 

4 2 1   ối tượng chứng minh 

4 2 2  Nghĩa vụ chứng minh 

4.3. Nguồn chứng cứ 

4.3.1. Vật chứng 

4.3.2. Lời khai 

4.3.3. Kết luận giám định 

4.3.4. Biên bản hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác 

4.4. Phân loại chứng cứ 

4.4.1. Chứng cứ trực tiếp và chứng cứ gián tiếp 

4.4.2. Chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội 

4.4.3. Chứng cứ gốc và chứng cứ sao chép, thuật lại 

4.4.4. Quá trình chứng minh  

4.4.5. Khái niệm quá trình chứng minh 

4 4 6  Các giai đoạn chứng minh 

Chương 5. Những biện pháp ngăn chặn  

5.1. Khái niệm và ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự  

5.1.1. Khái niệm biện pháp ngăn chặn 

5 1 2  Ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự 

5 2  Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn  

5 2 1   ể kịp thời ngăn chặn tội phạm 

5 2 2  Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo s  gây khó khăn cho việc điều tra, 

truy tố, xét xử 
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5 2 3  Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo s  tiếp tục phạm tội 

5 2 4   ể bảo đảm thi hành án 

5.3. Những biện pháp ngăn chặn cụ thể  

5.3.1. Bắt người 

5.3.2. Tạm giữ 

5.3.3. Tạm giam 

5.3.4. Cấm đi khỏi nơi cư trú 

5.3.5. Bảo lĩnh 

5 3 6   ặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm 

5.4. Hu  bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn  

Phần thứ hai: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự 

Chương 6  Khởi tố vụ án hình sự  

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

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Nhiệm vụ 

6 1 3  Ý nghĩa 

6.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự 

6.2.1. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra 

6.2.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát 

6.2.3. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Tòa án 

6.2.4. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của đơn vị bộ đội biên ph ng, cơ quan 

hải quan, cơ quan kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của công an 

nhân dân, quan đội nhân dân. 

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

6 4  Cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự  

6 4 1  Cơ sở khởi tố vụ án 

6 4 2  Căn cứ khởi tố vụ án hình sự 

6.5. Trình tự khởi tố vụ án hình sự  

6.5.1. Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 

6.5.2. Kiểm tra, xác minh các tin tức về tội phạm 

6.5.3. Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự 

6.6. Quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình 

sự 

Chương 7   iều tra vụ án hình sự  

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

7.1.1. Khái niệm 

7.1.2. Nhiệm vụ 

7 1 3  Ý nghĩa 

7.2. Những quy định chung về điều tra  

7.2.1. Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra 

Chuyển vụ án, nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra, ủy thác điều 

tra 

7.2.2. Thời hạn điều tra, phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại 

7.2.3. Thời hạn tạm giam để điều tra 

7.2.4. Những quy định chung khác về điều tra 

7.3. Các hoạt động điều tra  

7.3.1. Khởi tố bị can và hỏi cung bị can 
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7.3.2. Lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn 

dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; đối chất và nhận dạng 

7.3.3. Khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản 

7.3.4. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân 

thể, thực nghiệm điều tra, giám định 

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

7.4.1. Tạm đình chỉ điều tra 

7.4.2. Kết thúc điều tra 

7.4.3. Phục hồi điều tra 

7.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra 

7.5.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn điều tra 

7.5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra 

7.5.3. Trách nhiệm thực hiện các yêu cầu và quyết định của Viện kiểm sát 

Chương 8. Truy tố  

8.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn truy tố 

8.1.1. Khái niệm 

8.1.2. Nhiệm vụ 

8 1 3  Ý nghĩa 

8.2. Hoạt động của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố  

8.2.1. Nhận hồ sơ và nghiên cứu hồ sơ 

8.2.2. Quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố  

Chương 9  Xét xử sơ thẩm  

9.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự  

9.1.1. Khái niệm 

9.1.2. Nhiệm vụ, ý nghĩa 

9.2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Toà án 

9.2.1. Khái niệm thẩm quyền xét xử sơ thẩm và căn cứ quy định thẩm quyền xét 

xử 

9.2.2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của T a án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự 

9.3. Chuẩn bị xét xử 

9.3.1. Thời hạn chuẩn bị xét xử 

9.3.2. Nghiên cứu hồ sơ 

9.3.3. Những quyết định của Tòa án trong khi chuẩn bị xét xử 

9.3.4. Những việc làm cần thiết để chuẩn bị mở phiên tòa 

9.4. Những quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà  

9.4.1. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục 

9.4.2. Thành phần của hội đồng xét xử sơ thẩm 

9.4.3. Những người tham gia phiên t a sơ thẩm 

9.4.4. Thời hạn hoãn phiên tòa 

9.4.5. Giới hạn của việc xét xử 

9.4.6. Việc rút quyết định truy tố 

9.4.7. Nội quy phiên tòa và biện pháp xử lý đối với người vi phạm trật tự phiên 

tòa 

9.4.8. Việc ra bản án và các quyết định của Tòa án 

9.4.9. Biên bản phiên tòa 

9.5. Trình tự xét xử vụ án tại phiên toà  
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9.5.1. Bắt đầu phiên tòa 

9.5.2. Xét hỏi tại phiên tòa 

9.5.3. Tranh luận tại phiên tòa 

9.5.4. Nghị án và tuyên án 

9.6. Những việc cần phải làm sau khi kết thúc phiên toà  

Chương 10  Xét xử phúc thẩm  

10.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của xét xử phúc thẩm  

10.2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

10 2 1   ối tượng kháng cáo, kháng nghị 

10.2.2. Chủ thể của quyền kháng cáo, kháng nghị 

10.2.3. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

10.2.4. Thủ tục và hình thức kháng cáo, kháng nghị 

10.2.5. Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị 

10.2.6. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị 

10.2.7. Bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị 

10.2.8. Kháng cáo, kháng nghị những quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 

10.3. Xét xử phúc thẩm  

10.3.1. Những quy định chung 

10.3.2. Thủ tục phiên tòa phúc thẩm 

10.3.3. Quyền hạn của Tòa án cấp phúc thẩm 

10.3.4. Phúc thẩm những quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 

10.3.5. Việc giao bản án và quyết định phúc thẩm 

Chương 11  Thi hành bản án và quyết định của toà án  

11.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc thi hành bản án và quyết định của 

Toà án 

11.1.1. Khái niệm 

11.1.2. Nhiệm vụ 

11 1 3  Ý nghĩa 

11.2. Những quy định chung về thi hành bản án và quyết định của Toà án 

11.2.1. Những bản án và quyết định được thi hành 

11.2.2. Thủ tục đưa bản án, quyết định của Tòa án ra thi hành 

11 2 3  Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của Tòa án 

11.3. Thi hành các loại hình phạt  

11.3.1. Thi hành hình phạt tử hình 

11.3.2. Thi hành hình phạt tù 

11.3.3. Thi hành các loại hình phạt khác  

11.4. Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt  

11 4 1   iều kiện giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt 

11.4.2. Thẩm quyền quyết định giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt 

11.4.3. Thủ tục giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt 

11.5. Xoá án tích  

11 5 1   ương nhiên được xóa án tích 

11.5.2. Xóa án tích do Tòa án quyết định 

11.5.3. Một số vấn đề cần chú ý khi xóa án tích 

Chương 12  Xét lại bản án và quyết định đ  có hiệu lực pháp luật  

12.1. Thủ tục giám đốc thẩm  

12.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ và tính chất 

12.1.2. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 
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12.1.3. Xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm 

12.1.4. Thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm 

12.2. Thủ tục tái thẩm  

12.2.1. Khái niệm, nhiệm vụ và tính chất 

12.2.2. Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

12.2.3. Xét xử theo thủ tục tái thẩm 

12.2.4. Thẩm quyền của hội đồng tái thẩm 

Phần thứ ba: Thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế 

Chương 13  Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên 

13.1. Khái niệm chung  

13.1.1. Khái niệm, mục đích của thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên 

13 1 2   ặc điểm tâm lý lứa tuổi chưa thành niên 

13 2   ối tượng chứng minh trong vụ án đối với người chưa thành niên  

13.2.1. Tuổi, trình độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về 

hành vi phạm tội của người chưa thành niên 

13 2 2   iều kiện sinh sống và giáo dục 

13 2 3  Có hay không có người thành niên xúi giục 

13 2 4  Nguyên nhân và điều kiện phạm tội 

13 3   ặc điểm của việc tiến hành tố tụng đối với người chưa thành niên 

13 3 1  Người tiến hành tố tụng 

13.3.2. Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 

13.3.3. Việc điều tra, truy tố 

13.3.4. Việc xét xử 

13.3.5. Việc chấp hành hình phạt, chấp hành biện pháp tư pháp và xóa án tích 

Chương 14  Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14.1. Khái niệm và mục đích của thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14.1.1. Khái niệm 

14.1.2. Mục đích của việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14 2   ối tượng và điều kiện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14 2 1   ối tượng áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14 2 2   iều kiện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14.3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14.4. Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh  

14 4 1  Trong giai đoạn điều tra 

14 4 2  Trong giai đoạn truy tố 

14 4 3  Trong giai đoạn xét xử 

14 4 4  Trong giai đoạn thi hành án 

14.5. Thực hiện, đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh 

14.5.1. Thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh 

14 5 2   ình chỉ và phục hồi biện pháp bắt buộc chữa bệnh 

14.6. Khiếu nại, kháng nghị, kháng cáo đối với quyết định áp dụng biện pháp bắt 

buộc chữa bệnh 

14.7. Việc quản lý và điều trị người bị bắt buộc chữa bệnh  

Chương 15  Thủ tục rút gọn  

15.1. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của thủ tục rút gọn  

15.1.1. Khái niệm thủ tục rút gọn 

15.1.2. Mục đích, ý nghĩa của thủ tục rút gọn 

15.2. Những quy định chung về thủ tục rút gọn 
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15.2.1. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn 

15 2 2   iều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 

15.3.  ặc điểm của thủ tục rút gọn  

15.3.1. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 

15.3.2. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 

15 3 3   iều tra theo thủ tục rút gọn 

15.3.4. Quyết định việc truy tố 

15.3.5. Xét xử theo thủ tục rút gọn 

Chương 16  Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự 

16.1. Khái niệm và ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự  

16.1.1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự  

16 1 2  Ý nghĩa 

16.2. Khiếu nại trong tố tụng hình sự  

16.2.1. Chủ thể có quyền khiếu nại 

16.2.2   ối tượng của khiếu nại 

16 2 3 Người bị khiếu nại 

16.2.4 Thời hiệu khiếu nại 

16.2.5 Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại 

16.3. Tố cáo trong tố tụng hình sự  

16.3.1. Chủ thể có quyền tố cáo 

16 3 2  Người bị tố cáo 

16.3.3. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo 

16.4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

16.4.1. Kiểm sát gián tiếp 

16.4.1. Kiểm sát trực tiếp 

Chương 17. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự 

17.1. Khái niệm và ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự  

17.1.1. Khái niệm hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự  

17 1 2  Ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự  

17.2. Những quy định chung về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự 

17.2.1. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự 

17 2 2  Tương trợ tư pháp trong tố tụng hình sự 

17.3. Dẫn độ và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án 

17.3.1 Dẫn độ 

17.3.2. Chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án, tài liệu, đồ vật, tiền liên quan 

đến vụ án 

2.26. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật. 

2.26. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 
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+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.26.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.27. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

2.27.1. Tên học phần: Luật tố tụng dân sự 

2.27.2  M  học phần: ……  

2.27.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.27.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.27.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.27.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phước Thạc sĩ, NCS. Khoa LLCT 

2 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.27.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.27.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp, Luật dân sự 1, Luật dân sự 2 

- Học phần song hành: Không 

2.27.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần luật tố tụng dân sự trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về quan 

hệ tố tụng dân sự, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong quan hệ tố tụng dân 

sự; trình tự thủ tục giải quyết các tranh chấp dân sự, việc dân sự, rèn luyện cho người 

học khả năng áp dụng kiến thức để tư vấn, làm đại diện bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, 

pháp nhân trong quan hệ tố tụng dân sự. 

2.27.9. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam 

2. Vận dụng kiến thức pháp luật tố tụng dân sự đ  học để tiến hành, tham gia giải 

quyết vụ án dân sự. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1     ●            

2           ●      

2.27.10. M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Luật Tố tụng dân sự Việt Nam là môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên 

ngành luật kinh tế. Học phần này cung cấp khối kiến thức về pháp luật tố tụng dân sự 

với nội dung cơ bản sau đây: Vị trí, vai trò của luật tố tụng dân sự Việt Nam; Thẩm 

quyền dân sự của Tòa án nhân dân; Chủ thể tiến hành tố tụng và chủ thể tham gia tố 

tụng; Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự; Các biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự; Thủ tục giải quyết việc dân sự. 
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Người học được thực hành các nội dung trên bằng việc thảo luận, giải quyết các 

tình huống phát sinh trong thực tế và phân tích, bình luận, tập sự giải quyết một số vụ 

án dân sự. 

2.27.11. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.27.    Tài liệu học tập: 

2.27.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật Tố tụng dân s  Việt Nam, NXB. 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2018. 

2.27.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trường  ại học Luật TPHCM, Giáo trình luật Tố tụng hình s  Việt Nam, 

NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, 2015; 

[2] TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung (chủ biên), Giáo trình Luật tố tụng dân sự,  ại 

học Kinh tế - Luật, NXB.  ại học Quốc gia TP.HCM, 2016.  

[3] Hiến pháp năm 2013  

[4] Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004  

[5] Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015  

[6] Bộ luật Dân sự năm 2015  

[7] Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2012)  

[8] Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014  

[9] Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014  

[10] Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014  

[11] Nghị quyết 01/2017/NQ-H TP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban 

hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự 2015. 

[12] Nghị quyết 04/2017/NQ-H TP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng 

dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3  iều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 

về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án. 

[13] Nghị quyết 04/2016/NQ-H TP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng 

dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài 

liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử. 

[14] Nghị quyết 04/2018/NQ-H TP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về biểu 

mẫu trong giải quyết việc dân sự. 

[15] Nghị quyết 103/2015/QH13 của Quốc Hội về thi hành Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

[16] Nghị quyết 02/2016/NQ-H TP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng 

dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân 

sự (Hiệu lực 01/08/2016). 

[17] Nghị quyết số 03/2012/NQ-H TP ngày 3/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định 

chung” của BLTTDS đ  được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLTTDS. 

[18] Nghị quyết số 04/2012/NQ-H TP ngày 3/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của 

http://www.tracuuphapluat.info/2017/01/nghi-quyet-01-2017-bieu-mau-to-tung-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2017/01/nghi-quyet-01-2017-bieu-mau-to-tung-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/bo-luat-to-tung-dan-su-va-cac-van-ban.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/bo-luat-to-tung-dan-su-va-cac-van-ban.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/nghi-quyet-022016nq-htp-huong-dan-thi.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/nghi-quyet-022016nq-htp-huong-dan-thi.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/nghi-quyet-022016nq-htp-huong-dan-thi.html
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BLTTDS đ  được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLTTDS. 

[19] Nghị quyết số 02/2005/NQ-H TP ngày 27/4/2005 của Hội đồng Thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Biện pháp khẩn cấp 

tạm thời” của BLTTDS. 

[20] Nghị quyết số 05/2012/NQ-H TP ngày 3/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết 

vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm” của BLTTDS đ  được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS. 

[21] Nghị quyết số 06/2012/NQ-H TP ngày 3/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết 

vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm” của BLTTDS đ  được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS. 

[22] Nghị quyết 02/2004/NQ-H TP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng 

dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự. 

[23] Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự 

cho TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

[24] Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại  iều 33 của Bộ luật tố tụng 

dân sự cho TAND huyện, quân, thị xã, thành phố. 

[25] Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc 

dân sự quy định tại  iều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị 

xã. 

[26] Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao 

thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho TAND huyện. 

[27] Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại  iều 33 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã. 

[28] Nghị quyết 01/2003/NQ-H TP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải 

quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình. 

[29] Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân 

tối cao số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/09/2005 hướng dẫn thi hành 

một số quy định của BLTTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân 

sự và việc tham gia của viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân 

sự. 

[30] Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối 

hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

[31] Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Quy định vấn 

đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự (Hiệu 

lực 30/9/2016). 

[32] Quyết định 1501/2008/Q -BCA Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân 

sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. 

[33] Quyết định 41/2012/Q -TTg về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia 

phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự. 

[34] Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-022004nq-htp-ap.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-022004nq-htp-ap.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-7422004nq-ubtvqh11.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-7422004nq-ubtvqh11.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-7422004nq-ubtvqh11.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-10362006nq-ubtvqh11.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-10362006nq-ubtvqh11.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-10362006nq-ubtvqh11.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-293a2007ubtvqh12.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-293a2007ubtvqh12.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-293a2007ubtvqh12.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/nghi-quyet-7202008ubtvqh12-giao-tham.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/nghi-quyet-7202008ubtvqh12-giao-tham.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/03/e-tai-ve-van-ban-nay-inh-dang.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/03/e-tai-ve-van-ban-nay-inh-dang.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/03/e-tai-ve-van-ban-nay-inh-dang.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-012003nq-htp-huong.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-nghi-quyet-012003nq-htp-huong.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/thong-tu-02-2016-thi-hanh-bo-luat-to-tung-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/thong-tu-02-2016-thi-hanh-bo-luat-to-tung-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/thong-tu-02-2016-thi-hanh-bo-luat-to-tung-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/thong-tu-lien-tich-112016ttlt-btp.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/11/thong-tu-lien-tich-112016ttlt-btp.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-inh-15012008q-bca-ve-quy-trinh-ho.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-inh-15012008q-bca-ve-quy-trinh-ho.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/10/quyet-dinh-41-2012-qd-ttg-che-do-boi-duong-tham-gia-phien-toa-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/10/quyet-dinh-41-2012-qd-ttg-che-do-boi-duong-tham-gia-phien-toa-dan-su.html
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 iều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự đ  được sửa đổi. 

[35] Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng 

dẫn thi hành  iều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đ  được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật 

tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. 

[36] Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa. 

[37] Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi 

hành quy định về thủ tục Trưởng khoa thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại 

quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

[38] Thông tư liên lịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn Bộ luật 

TTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong Tố tụng dân sự 

[39] Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn 

thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố 

tụng hành chính 

[40] Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-

BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà 

án nhân dân. 

[41] Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BL TBXH-VKSDTC hướng 

dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo 

l nh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân. 

[42] Quyết định 567/Q -VKSTC năm 2012 về Quy chế công tác kiểm sát việc 

giải quyết vụ, việc dân sự 

[43] Quyết định 810/Q -VKSTC năm 2016 Quy chế công tác Kiểm sát thi hành 

án dân sự, thi hành án hành chính 

[44] Công văn 81/2002/TANDTC về giải đáp các vấn đề nghiệp vụ trong giải 

quyết tố tụng dân sự 

[45] Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân 

sự. 

[46] Văn bản 01/2017/G -TANDTC 07/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn mới nhất về áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự (Hiệu lực 01/7/2016). 

[47] Văn bản 02/G -TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, 

tố tụng dân sự. 

[48] Công văn 55/TANDTC-PC năm 2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải 

thành, đối thoại thành. 

2.27.12. Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.27. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định của pháp luật tố 

tụng dân sự Việt Nam. 

Chuyên cần 5 a3 
Thảo luận 5 

http://www.tracuuphapluat.info/2012/09/thong-tu-04-2012-kiem-sat-phap-luat-trong-to-tung-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/09/thong-tu-04-2012-kiem-sat-phap-luat-trong-to-tung-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/09/thong-tu-01-2012-boi-thuong-trong-to-tung-dan-su-hanh-chinh.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/09/thong-tu-01-2012-boi-thuong-trong-to-tung-dan-su-hanh-chinh.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/09/thong-tu-01-2012-boi-thuong-trong-to-tung-dan-su-hanh-chinh.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/thong-tu-02-2008-giai-quyet-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/thong-tu-02-2008-giai-quyet-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/thong-tu-02-2008-giai-quyet-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/thong-tu-01-2010-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-bao-lanh-lao-dong.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/thong-tu-01-2010-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-bao-lanh-lao-dong.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/thong-tu-01-2010-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-bao-lanh-lao-dong.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/10/toan-van-quyet-inh-567q-vkstc-quy-che.html
http://www.tracuuphapluat.info/2012/10/toan-van-quyet-inh-567q-vkstc-quy-che.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/toan-van-cong-van-812002tandtc-ve-viec.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/toan-van-cong-van-812002tandtc-ve-viec.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-cong-van-1292002khxx-ve-trach.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-cong-van-1292002khxx-ve-trach.html
http://www.tracuuphapluat.info/2017/04/huong-dan-moi-nhat-ve-hinh-su-dan-su-hanh-chinh.html
http://www.tracuuphapluat.info/2017/04/huong-dan-moi-nhat-ve-hinh-su-dan-su-hanh-chinh.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/10/giai-dap-ve-to-tung-hanh-chinh-dan-su.html
http://www.tracuuphapluat.info/2016/10/giai-dap-ve-to-tung-hanh-chinh-dan-su.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/04/cong-van-55-tandtc-tieu-chi-hoa-giai-thanh.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/04/cong-van-55-tandtc-tieu-chi-hoa-giai-thanh.html
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Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng kiến thức pháp luật tố tụng dân sự 

đ  học để tiến hành, tham gia giải quyết vụ án 

dân sự. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng kiến thức pháp luật tố tụng 

dân sự 
50 

2.27. 6  Nội dung học phần: 

2.27.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 

Khái niệm và các nguyên tắc 

cơ bản của luật tố tụng dân 

sự Việt Nam 

6 2 0 0 0 4 

2 
Thẩm quyền của toà án nhân 

dân 
6 2 0 0 0 4 

3 

Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng và 

người tham gia tố tụng dân 

sự 

9 3 0 0 0 6 

4 
Chứng minh và chứng cứ 

trong tố tụng dân sự 
9 3 0 0 0 6 

5 

Biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

cấp, tống đạt, thông báo các 

văn bản tố tụng; thời hạn tố 

tụng, thời hiệu khởi kiện và 

thời hiệu yêu cầu 

9 3 0 0 0 6 

6 
Án phí, lệ phí và chi phí tố 

tụng 
6 2 0 0 0 4 
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7 
Thủ tục giải quyết vụ án dân 

sự tại toà án cấp sơ thẩm 
9 3 0 0 0 6 

8 
Thủ tục giải quyết vụ án dân 

sự tại toà án cấp phúc thẩm 
6 2 0 0 0 4 

9 

Thủ tục xét lại bản án, quyết 

định giải quyết vụ án dân sự 

của toà án đ  có hiệu lực 

pháp luật 

9 3 0 0 0 6 

10 
Thủ tục giải quyết việc dân 

sự 
9 3 0 0 0 6 

11 
Thi hành bản án và quyết 

định của Tòa án 
6 2 0 0 0 4 

12 
Xử lý các hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng dân sự 
6 2 0 0 0 4 

Tổng 90 30 0 0 0 60 

2.27.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản 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 

Việt Nam 

1 2  Nhiệm vụ và nguồn của luật tố tụng dân sự Việt Nam 

1.3. Quá trình phát triển của luật tố tụng dân sự Việt Nam 

1 4  Khoa học luật tố tụng dân sự và hệ thống môn học 

1 5  Khái niệm, đặc điểm và thành phần quan hệ pháp luật tố tụng dân sự 

1 6  Khái niệm và nội dung các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự Việt 

Nam 

Chương 2  Thẩm quyền của Toà án nhân dân  

2 1  Khái niệm và cơ sở xác định thẩm quyền của toà án 

2 2  Những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của toà án 

2 3  Sự phân định thẩm quyền giữa các toà án 

2 4  Chuyển vụ việc dân sự cho toà án khác; giải quyết tranh chấp về thẩm 

quyền; tách và nhập vụ án dân sự 

Chương 3  Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia 

tố tụng dân sự 

3.1. Khái niệm, đặc điểm và thành phần cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự 

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng dân sự; căn cứ, thẩm quyền và thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng 

3.3. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng dân sự 

Chương 4  Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự 

4 1  Khái niệm, ý nghĩa, chủ thể, nghĩa vụ và đối tượng chứng minh trong tố 

tụng dân sự và những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh 

4 2  Khái niệm, đặc điểm, nguồn, thu thập chứng cứ, bảo quản, bảo vệ chứng cứ, 

đánh giá và sử dụng chứng cứ 

Chương 5  Biện pháp khẩn cấp tạm thời 
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5 1  Khái niệm, ý nghĩa, quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

5.2. Thẩm quyền, thủ tục áp dụng, thay đổi, hu  bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 

5.3. Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hu  bỏ hoặc không áp 

dụng, thay đổi, hu  bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 

5.4. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng 

5.5. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng 

5.6  Khái niệm, các loại thời hạn tố tụng 

5.7. Thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự 

Chương 6   n phí, lệ phí và chi phí tố tụng 

6 1  Khái niệm, ý nghĩa, các loại án phí, lệ phí 

6.2. Mức án phí, lệ phí 

6.3. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí; nghĩa vụ nộp án phí sơ thẩm, phúc 

thẩm, lệ phí và miễn, giảm án phí, lệ phí 

6.4  Khái niệm và nội dung các quy định của pháp luật về chi phí tố tụng  

Chương 7  Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại toà án cấp sơ thẩm 

7 1  Khái niệm, ý nghĩa, điều kiện, phạm vi và hình thức khởi kiện vụ án dân sự  

7 2  Khái niệm, ý nghĩa và thủ tục thụ lí vụ án dân sự; căn cứ và thủ tục trả lại 

đơn khởi kiện vụ án dân sự 

7 3  Chuẩn bị xét xử vụ án dân sự, hoà giải, tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ 

án dân sự và quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử  

7.4. Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc và thủ tục tiến hành phiên toà sơ thẩm; 

những việc tiến hành sau phiên toà  

Chương 8  Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại toà án cấp phúc thẩm 

8 1  Khái niệm và ý nghĩa phúc thẩm dân sự 

8 2  Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm  

8 3  Xét xử phúc thẩm vụ án dân sự 

Chương 9  Thủ tục xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của toà án 

đ  có hiệu lực pháp luật 

9 1  Khái niệm, ý nghĩa của giám đốc thẩm; kháng nghị và thủ tục xét lại bản án, 

quyết định giải quyết vụ án dân sự của toà án đ  có hiệu lực pháp luật theo thủ tục 

giám đốc thẩm 

9 2  Khái niệm, ý nghĩa của tái thẩm; kháng nghị và thủ tục xét lại bản án, quyết 

định giải quyết vụ án dân sự của toà án đ  có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm 

Chương 10  Thủ tục giải quyết việc dân sự 

10.1. Những quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự 

10.2. Thủ tục giải quyết việc dân sự tại toà án cấp sơ thẩm 

10 3  Thủ tục phúc thẩm quyết định giải quyết việc dân sự 

Chương 11  Thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

11 1  Quy định chung về thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

11.1.1. Khái niệm thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

11.1.2. Nguyên tắc thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

11.2. Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

11 2 1  Căn cứ thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

11.2.2. Quyền yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

Chương 12  Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự 

12.1. Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự 
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12.1.1. Khái niệm các hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

12.1.2. Các biện pháp xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự 

12.1.3. Thẩm quyền xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự 

12.2. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng dân sự 

12.2.1. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng dân sự 

12 2 2  Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng 

2.27.14. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục các 

chuyên đề và bài tập nhóm. 

2.27.15. Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.27.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2 28  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

2.28.1. Tên học phần: Luật sở hữu trí tuệ 

2 28 2  M  học phần: ……  

2 28    Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.28.4. Loại học phần: Tự chọn 

2 28 5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.28.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ 
 ại học Công nghiệp 

TP.HCM 

2.28.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.28.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.28.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần luật sở hữu trí tuệ nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành luật 

kinh tế những kiến thức lí luận nền tảng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đồng thời 

tạo cơ sở cho sinh viên hình thành và phát triển các kĩ năng áp dụng pháp luật sở 

hữu trí tuệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

2.28.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được hệ thống kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

2. Áp dụng được kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết các vụ việc 

liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2       ●          

2 28     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần luật sở hữu trí tuệ nghiên cứu hệ thống các qui định pháp luật bảo vệ 

các quyền tài sản và nhân thân của các cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản trí tuệ - 

loại tài sản đặc biệt phát sinh từ hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ 

thuật, khoa học, sản xuất, kinh doanh   ồng thời trang bị cho sinh viên những kiến 

thức thực tế và những kĩ năng cơ bản của hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí 

tuệ như: Kĩ năng tiến hành các thủ tục đăng kí, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, kĩ năng tư 

vấn trong hoạt động khai thác quyền sở hữu trí tuệ 
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2 28  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2 28     Tài liệu học tập: 

2.28.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS. Lê Nết, Giáo trình luật sở hữu trí tuệ, Trường  ại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2017. 

[2] TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương 

Thảo, Sách tình huống luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia 

Việt Nam, Hà Nội, 2016. 

2.28.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Phùng Trung Tập chủ biên, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái 

bản l n thứ 1), Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. Công an nhân dân, 2009; 

[2] Lê  ình Nghị, Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Giáo trình luật sở hữu trí tuệ, 

NXB. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016. 

[3]  ại học Huế, Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ, NXB. Chính trị quốc gia - 

Sự thật, Hà Nội, 2012. 

[4] Kamil Idris, Sở hữu trí tuệ - m t công cụ đắc l   để phát triển kinh tế, Tổ 

chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), 2005. 

[5] Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), C m nang sở hữu trí tuệ: chính sách, 

pháp luật và áp dụng, 2005. 

[6] Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1883  

[7] Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886  

[8] Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp 

pháp bản ghi âm năm 1971  

[9] Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ 

chức phát sóng năm 1961  

[10] Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã 

hoá năm 1974  

[11] Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn 

hiệu năm 1891  

[12] Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định 

TRIPs) năm 1994  

[13] Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế. 

[14] Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961. 

[15] Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2000  

[16] Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ về quyền 

tác giả năm 1997  

[17] Hiệp định song phương Việt Nam – Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp 

tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ năm 1999  

[18] Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015  

[19] Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015  

[20] Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)  

[21] Luật Xuất bản năm 2012  
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2 28  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2 28  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được hệ thống kiến thức pháp luật về 

sở hữu trí tuệ.  

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Áp dụng được kiến thức pháp luật về sở hữu 

trí tuệ để giải quyết các vụ việc liên quan đến 

quyền sở hữu trí tuệ. 

 

 

Thảo luận 10 

b1 
Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Áp dụng pháp luật giải quyết các vụ 

việc thực tiễn liên quan đến quyền sở 

hữu trí tuệ 

50 

2 28  6  Nội dung học phần: 

2.28.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Khái quát về quyền sở hữu trí 

tuệ 
9 2 0 1 0 6 

2 
 ối tượng, chủ thể, nội dung, 

giới hạn, thời hạn bảo hộ 
9 2 0 1 0 6 
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quyền tác giả 

3 

Quyền liên quan đến quyền 

tác giả, xác lập, chuyển giao 

quyền tác giả, quyền liên 

quan đến quyền tác giả 

9 2 0 1 0 6 

4 

Hành vi xâm phạm quyền tác 

giả, quyền liên quan đến 

quyền tác giả 

9 2 0 1 0 6 

5 
 iều kiện bảo hộ các đối 

tượng sở hữu công nghiệp 
9 2 0 1 0 6 

6 

Xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp, chủ thể, nội dung, 

giới hạn, chuyển giao quyền 

sở hữu công nghiệp 

9 2 0 1 0 6 

7 
Xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp 
9 2 0 1 0 6 

8 
Quyền đối với giống cây 

trồng 
9 2 0 1 0 6 

9 
Các biện pháp bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ 
9 2 0 1 0 6 

10 

Khái quát về hoạt động tư 

vấn trong lĩnh vực sở hữu trí 

tuệ 

9 2 0 1 0 6 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2 28 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ 

1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ 

1 1 2   ặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ 

1.2. Các bộ phận cấu thành của quyền sở hữu trí tuệ 

1.2.1. Quyền tác giả và quyền liên quan 

1.2.2. Quyền sở hữu công nghiệp 

1.2.3. Quyền đối với giống cây trồng 

1.3. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế và Việt Nam 

1.3.1. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế 

1 3 1 1  Sơ lược quá trình phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới 

1 3 1 2  Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên 

1.3.2. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 

1 3 2 1  Sơ lược quá trình phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 

1.3.2.2. Nguồn cơ bản của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 

1.4. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội 

Chương 2   ối tượng, chủ thể, nội dung, giới hạn, thời hạn bảo hộ quyền tác giả 

2 1   ối tượng của quyền tác giả 
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2.1.1. Khái niệm và phân loại tác phẩm 

2 1 2   iều kiện bảo hộ đối với tác phẩm 

2.2. Chủ thể của quyền tác giả 

2 2 1   iều kiện chung đối với chủ thể của quyền tác giả 

2.2.2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả 

2.3. Nội dung quyền tác giả 

2.3.1. Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả 

2.3. 2. Các quyền tài sản thuộc quyền tác giả 

2.4. Phạm vi hưởng quyền tác giả 

2 4 1  Các trường hợp giới hạn quyền tác giả 

2 4 2  Các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả 

nhuận bút, thù lao 

2 4 3  Các trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả 

nhuận bút, thù lao 

2.5. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả 

Chương 3  Quyền liên quan đến quyền tác giả, xác lập, chuyển giao quyền tác 

giả, quyền liên quan đến quyền tác giả 

3.1. Quyền liên quan đến quyền tác giả 

3.1.1.  ối tượng của quyền liên quan 

3.1.2. Chủ thể của quyền liên quan 

3.1.3. Nội dung quyền liên quan 

3.1.4. Giới hạn quyền liên quan 

3.1.5. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan 

3.2. Xác lập quyền tác giả, quyền liên quan 

3.2.1. Xác lập tự động 

3 2 2   ăng kí quyền tác giả, quyền liên quan 

3.3. Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan 

3.3.1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 

3.3.2. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan 

Chương 4  Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả 

4.1. Hành vi xâm phạm quyền tác giả 

4.1.1. Các hành vi xâm phạm các quyền nhân thân tuyệt đối của tác giả 

4.1.2. Các hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm và các quyền tài sản  

4.2. Hành vi xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả 

4.2.1. Hành vi xâm phạm quyền của người biểu diễn 

4.2.2. Hành vi xâm phạm quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình 

4.2.3. Hành vi xâm phạm quyền của tổ chức phát sóng  

Chương 5   iều kiện bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp 

5 1   iều kiện bảo hộ sáng chế 

5 2   iều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 

5 3   iều kiện bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp 

5 4   iều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh 

5 5   iều kiện bảo hộ nhãn hiệu 

5.5.1. Nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ 

5.5.2. Nhãn hiệu liên kết 
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5.5.3. Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận 

5.5.4. Nhãn hiệu nổi tiếng 

5 6   iều kiện bảo hộ tên thương mại 

5 7   iều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lí 

Chương 6  Xác lập quyền sở hữu công nghiệp, chủ thể, nội dung, giới hạn, 

chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 

6.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp 

6.1.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở đăng kí và được cấp văn 

bằng bảo hộ 

6.1.1.1. Quyền đăng kí đối tượng sở hữu công nghiệp 

6.1.1.2. Nguyên tắc đăng kí 

6.1.1.3. Trình tự, thủ tục đăng kí quyền sở hữu công nghiệp 

6 1 1 4  Văn bằng bảo hộ; duy trì, gia hạn hiệu lực; chấm dứt hiệu lực; hủy bỏ 

hiệu lực của văn bằng bảo hộ 

6.1.2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở thực tiễn sử dụng 

6.1.3. Thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp 

6.2. Chủ thể của quyền sở hữu công nghiệp 

6.3. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp 

6 4  Các trường hợp giới hạn quyền sở hữu công nghiệp 

6.5. Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 

Chương 7  Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

7.1. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế 

bố trí mạch tích hợp 

7.2. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh 

7.3. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lí 

7.4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

Chương 8  Quyền đối với giống cây trồng 

8 1   ối tượng và điều kiện bảo hộ giống cây trồng 

8.2. Xác lập quyền đối với giống cây trồng 

8.3. Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền đối với giống cây trồng 

8.4. Chuyển giao quyền đối với giống cây trồng 

8.5. Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng  

Chương 9  Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

9.1. Biện pháp tự bảo vệ 

9.2. Biện pháp dân sự 

9.3. Biện pháp hành chính 

9.4. Biện pháp hình sự 

9.5. Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới 

Chương 10  Khái quát về hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

10 1  Cơ sở pháp lí của hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

10.2. Nhu cầu thực tiễn đối với hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

10.3. Chủ thể tư vấn và chủ thể có nhu cầu tư vấn  

10 4  Các lĩnh vực tư vấn liên quan đến sở hữu trí tuệ 

10.5. Những nguyên tắc cơ bản của hoạt động tư vấn 

10 6  Ý nghĩa, vai tr  của hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ  
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10 7  Kĩ năng chung trong tiến hành các thủ tục đăng kí, xác lập quyền sở hữu trí 

tuệ 

10.7. 1  Kĩ năng tư vấn lựa chọn cơ chế bảo hộ phù hợp với đối tượng sở hữu trí tuệ 

10.7. 2  Kĩ năng làm đơn đăng kí sở hữu trí tuệ 

10.7. 3  Kĩ năng thực hiện các thủ tục xác lập quyền; sau xác lập quyền (sửa đổi, 

duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, chấm dứt, hu  bỏ hiệu lực…)  

10.7. 4  Kĩ năng xử lí các vấn đề phát sinh trong việc đăng kí 

2 28  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập nhóm. 

2 28  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.28.19. Phê duyệt 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2 29  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT Y TẾ, AN TOÀN THỰC PHẨM 

2.29.1. Tên học phần: Pháp luật y tế, an toàn thực phẩm 

2 29 2  M  học phần: ……  

2 29    Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.29.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2 29 5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.29.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.29.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.29.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.29.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần pháp luật y tế, an toàn thực phẩm được thiết kế nhằm trang bị cho 

người học kiến thức pháp lý chuyên ngành về hệ thống chính sách và quy định của 

pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khám chữa 

bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc điều trị bệnh cho người và thực phẩm sản xuất trong 

nước cũng như nhập khẩu của Việt Nam và các nước là đối tác thương mại quốc tế chủ 

yếu của Việt Nam như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, ASEAN  

2.29.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu và phân tích được các qui định pháp luật về hoạt động khám chữa bệnh, 

sản xuất, kinh doanh thuốc, kiểm soát an toàn thực phẩm. 

2. Vận dụng các qui định pháp luật về hoạt động khám chữa bệnh, sản xuất, kinh 

doanh thuốc, kiểm soát an toàn thực phẩm. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2 29     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần pháp luật y tế, an toàn thực phẩm nghiên cứu ba vấn đề chính sau đây: 

1) Kiến thức pháp luật về y tế - khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc; 2) Kiến 

thức pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh; 

3) Kiến thức pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của các nước là đối 
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tác thương mại chính của Việt Nam như Liên minh châu  u, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Trung Quốc, Liên bang Nga, các nước ASEAN. 

2 29  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2 29     Tài liệu học tập: 

2.29.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Lê Thị Hồng Ánh, Cao Xuân Thủy, Giáo trình vệ sinh an toàn th c ph m, NXB. 

 ại học Quốc gia TP.HCM, 2016. 

2.29.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Nguyễn Văn Huân, Vệ sinh an toàn th c ph m, NXB. Thanh Niên, Hà Nội, 

2008. 

[2] Phạm Hải Vũ,  ào Thế Anh, An toàn th c ph m nông sản, NXB. Nông 

nghiệp, Hà Nội, 2008.  

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[3] Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 

[4] Luật Khám, Chữa bệnh năm 2009 

[5] Luật Dược năm 2016 

[6] Luật An toàn thực phẩm năm 2010 

[7] Nghị định số 109/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

[8] Nghị định số 176/2013/N -CP 14/11/2013 của Chính phủ về Xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

[9] Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 

41/2011/TT-BYT, Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

[10] Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/08/2014 Về khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

[11] Nghị định số 54/2017/N -CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật dược 

[12] Nghị định số 102/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về 

điều kiện kinh doanh thuốc 

[13] Nghị định số 176/2013/N -CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

[14] Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/N -CP ngày 

08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dược. 

[15] Nghị định số 15/2018/N -CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh-2011-2015/3-nghi-dinh-ban-hanh-nam-2013/ndh-so-176-2013-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2017/ndh-54-2017-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh-2011-2015/3-nghi-dinh-ban-hanh-nam-2013/ndh-so-176-2013-ndh-cp
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-152018nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-152018nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
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[16] Nghị định số 155/2018/N -CP của Chính phủ ngày 12/11/2018 Sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

[17] Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc 

thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế  

[18] Thông tư 22/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ Y tế quy định về Danh 

mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 06 tuổi phải kê khai giá 

[19] Nghị định số 115/2018/N -CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 

[20] Quyết định số 2728/Q -BYT ngày 3/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm 

thuộc Bộ Y tế (2728/Q -BYT) 

[21] Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 Ban hành danh mục thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm được xác định m  số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam 

[22] Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 23/03/2017 của Bộ Y tế Ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng 

[23] Nghị định số 75/2017/N -CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

[24] Nghị định số 43/2017/N -CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ Về nh n 

hàng hóa 

[25] Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định giới 

hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm 

[26] Thông tư 17/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định việc thu 

hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. 

[27] Nghị định số 67/2016/N -CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về 

điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ 

Y tế. 

[28] Nghị định số 09/2016/N -CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ : Quy định về 

tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

[29] Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 Quy định việc kiểm tra nhà 

nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

[30] Thông tư số 47/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi 

[31] Thông tư số 46/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế ban hành quy 

chuẩn quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani 

[32] Thông tư 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt 

động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế 

[33] Thông tư số 44/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế ban hành danh 

mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm 

[34] Quyết định số 122/Q -TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai 

đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1552018nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1552018nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1552018nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-232018tt-byt-ngay-1492018-cua-bo-y-te-quy-dinh-viec-thu-hoi-va-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-232018tt-byt-ngay-1492018-cua-bo-y-te-quy-dinh-viec-thu-hoi-va-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-232018tt-byt-ngay-1492018-cua-bo-y-te-quy-dinh-viec-thu-hoi-va-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-222018tt-byt-ve-danh-muc-thuc-pham-chuc-nang-danh-cho-tre-duoi-06-tuoi-phai-ke-khai-gia.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-222018tt-byt-ve-danh-muc-thuc-pham-chuc-nang-danh-cho-tre-duoi-06-tuoi-phai-ke-khai-gia.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1152018nd-cp-ngay-0492018-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-cuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-bo-y-te-2728qd-byt.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-cuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-bo-y-te-2728qd-byt.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-cuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-bo-y-te-2728qd-byt.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-va-dung-cu-vat-lieu-bao-goi-chua-dung-thuc-pham-duoc-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-theo-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-o-viet-nam.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-va-dung-cu-vat-lieu-bao-goi-chua-dung-thuc-pham-duoc-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-theo-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-o-viet-nam.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-va-dung-cu-vat-lieu-bao-goi-chua-dung-thuc-pham-duoc-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-theo-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-o-viet-nam.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-va-dung-cu-vat-lieu-bao-goi-chua-dung-thuc-pham-duoc-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-theo-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-o-viet-nam.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-5-12017byt-doi-voi-cac-san-pham-sua-dang-long.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-5-12017byt-doi-voi-cac-san-pham-sua-dang-long.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-752017nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-752017nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-432017nd-cp-cua-chinh-phu-ve-nhan-hang-hoa.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-432017nd-cp-cua-chinh-phu-ve-nhan-hang-hoa.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-viec-thu-hoi-va-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-viec-thu-hoi-va-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-672016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vuc-quan-ly-chuyen-nganh-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-672016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vuc-quan-ly-chuyen-nganh-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-672016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vuc-quan-ly-chuyen-nganh-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-092016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-092016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-doi-voi-thuc-pham-nhap-khau-va-ho-so-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-doi-voi-thuc-pham-xuat-khau-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-doi-voi-thuc-pham-nhap-khau-va-ho-so-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-doi-voi-thuc-pham-xuat-khau-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-doi-voi-thuc-pham-nhap-khau-va-ho-so-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-doi-voi-thuc-pham-xuat-khau-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-472015tt-byt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-dung-moi.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-472015tt-byt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-dung-moi.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-462015tt-byt-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-huong-lieu-thuc-pham-cac-chat-tao-huong-vani.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-462015tt-byt-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-huong-lieu-thuc-pham-cac-chat-tao-huong-vani.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-hoat-dong-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-hoat-dong-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-hoat-dong-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-y-te.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-442015tt-byt-ban-hanh-danh-muc-vi-chat-dinh-duong-su-dung-trong-thuc-pham.html
http://www.vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-442015tt-byt-ban-hanh-danh-muc-vi-chat-dinh-duong-su-dung-trong-thuc-pham.html
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2 29  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2 29  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu và phân tích được các qui định pháp 

luật về hoạt động khám chữa bệnh, sản xuất, 

kinh doanh thuốc, kiểm soát an toàn thực 

phẩm. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng các qui định pháp luật về hoạt 

động khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh 

thuốc, kiểm soát an toàn thực phẩm. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng các quy định của pháp luật 

về y tế và an toàn thực phẩm 
50 

2 29  6  Nội dung học phần: 

2.29.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Pháp luật về y tế 27 6 0 3 0 18 

1 
Pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh 
9 2 0 1 0 6 

2 Pháp luật về hiến, lấy, ghép 9 2 0 1 0 6 
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mô, bộ phận cơ thể người 

3 

Pháp luật về thuốc và hoạt 

động liên quan đến thuốc 

trong khám, chữa bệnh 

9 2 0 1 0 6 

II 
Pháp luật về an toàn thực 

phẩm 
63 14 0 7 0 42 

4 
Khái quát về thực phẩm và 

pháp luật an toàn thực phẩm 
9 2 0 1 0 6 

5 

Quản lý nhà nước về chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

9 2 0 1 0 6 

6 

Qui định về những hành vi bị 

cấm trong sản xuất kinh 

doanh thực phẩm 

9 2 0 1 0 6 

7 
Qui định về điều kiên bảo đảm 

an toàn thực phẩm 
9 2 0 1 0 6 

8 

Qui định về thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm về an toàn 

thực phẩm 

9 2 0 1 0 6 

9 
Qui định về xuất, nhập khẩu 

thực phẩm 
9 2 0 1 0 6 

10 

Pháp luật về kiểm soát an 

toàn thực phẩm nhập khẩu 

của Liên minh châu Âu, Hoa 

kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, 

Liên bang Nga, ASEAN 

9 2 0 1 0 6 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.29.16.2.  ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh 

1.1. Khái niệm khám, chữa bệnh 

1.2. Chính sách của nhà nước về khám, chữa bệnh 

1.3. Những hành vi bị cấm trong khám, chữa bệnh 

1.4. Quyền, nghĩa vụ của người bệnh 

1.4.1. Quyền của người bệnh 

1.4.1.1. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện 

thực tế 

1.4.1.2. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư 

1.4.1.3. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa 

bệnh 

1.4.1.4. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh 

1.4.1.5. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh 

1.4.1.6. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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1.4.1.7. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng 

lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 

6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi 

1 4 2  Nghĩa vụ của người bệnh 

1 4 2 1  Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề 

1 4 2 2  Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh 

1 4 2 3  Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

1 5  Người hành nghề khám, chữa bệnh  

1 5 1   ối tượng và điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh 

1.5.2. Quyền của người hành nghề khám, chữa bệnh 

1 5 3  Nghĩa vụ của người hành nghề khám, chữa bệnh 

1 6  Cơ sở khám, chữa bệnh 

1.6.1. Khái niệm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1.6.2. Phân loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1 6 3   iều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1.6.4. Quyền của cơ sở khám, chữa bệnh 

1.6.5. Trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh 

1 7  Các quy định về chuyên môn, kĩ thuật trong khám, chữa bệnh 

1.8. Trách nhiệm pháp lí trong khám, chữa bệnh 

1 8 1  Xác định sai sót chuyên môn kĩ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

1.8.2. Hội đồng chuyên môn 

1.8.3. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra 

tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh 

Chương 2  Pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người 

2.1. Khái niệm hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người 

2.2. Các nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người 

2.2.1. Hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống 

2.2.2. Lấy mô, bộ phận cơ thể người sống 

2.2.3. Hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết 

2.2.4. Ghép mô, bộ phận cơ thể người 

2.3. Hiến và lấy xác 

2.3.1. Quyền hiến xác 

2.3.2. Thủ tục hiến và lấy xác 

2.4. Pháp luật về sinh con theo phương pháp khoa học 

2.4.1. Các hình thức hỗ trợ sinh sản 

2 4 2   iều kiện đối với cơ sở y tế áp dụng sinh con bằng phương pháp khoa học 

2.4.3. Cho nhận tinh trùng, noãn, phôi, 

2.4.4. Gửi giữ tinh trùng 

Chương 3  Pháp luật về thuốc và hoạt động liên quan đến thuốc trong khám, chữa 

bệnh 

3 1  Qui định về sản xuất, kinh doanh thuốc 

3.1.1. Các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc 

3 2 2   iều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc 

3 2   ăng ký, lưu hành thuốc 

3 2 1  Căn cứ đăng ký thuốc 

3 2 2  Lưu hành thuốc 

3.2.3. Nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký 

3.3. Chỉ định thuốc 
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Chương 4  Khái quát về thực phẩm và pháp luật an toàn thực phẩm 

4.1. Khái quát về thực phẩm 

4.1.1. Khái niệm và phân loại thực phẩm 

4.1.2. Chất lượng thực phẩm 

4 1 2 3   ặc điểm của chất lượng thực phẩm 

4.1.2.4. Quản lý chất lượng thực phẩm 

4.1.2.5. Kiểm soát chất lượng thực phẩm 

4 1 2 6   ảm bảo chất lượng thực phẩm 

4.1.2.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm 

4.2. Khái quát pháp luật về an toàn thực phẩm 

4.2.1. Khái niệm luật an toàn thực phẩm 

4 2 2   ặc điểm của luật an toàn thực phẩm 

4.2.3. Vai trò của luật an toàn thực phẩm 

4.2.4. Lịch sử lập pháp về an toàn thực phẩm 

4.2.5. Nguồn của luật an toàn thực phẩm 

4.2.6. Thực trạng pháp luật về an toàn thực phẩm 

4 2 7  Chính sách Nhà nước về an toàn thực phẩm 

4.2.8. Yêu cầu hội nhập quốc tế trong quản lý an toàn thực phẩm 

4.2.9. Thực trạng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm hiện nay tại Việt Nam  

Chương 5  Quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 

5 1  Qui định về tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm 

5.1.1. Tiêu chuẩn chất lượng 

5.1.2. Tiêu chuẩn Việt Nam 

5.1.3. Tiêu chuẩn ngành 

5.1.4. Tiêu chuẩn công ty 

5.1.5. Tiêu chuẩn quốc tế 

5.1.6. Giới thiệu U  ban Tiêu chuẩn hoá thực phẩm Quốc tế 

5.1.7. Giới thiệu U  ban Tiêu chuẩn hoá thực phẩm Việt Nam  

5.2. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm 

5.2.1. Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

5.2.2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực 

phẩm do mình sản xuất, kinh doanh 

5.2.3. Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, 

quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ 

chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng 

5.2.3. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm 

5.2.4. Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và 

phối hợp liên ngành 

5.2.5. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

5.3. Phân công trách nhiêm quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm 

5.3.1. Trách nhiệm của cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền chung 

5.3.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lí nhà nước chuyên ngành 
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Chương 6  Qui định về những hành vi bị cấm trong sản xuất kinh doanh thực 

phẩm 

6.1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực 

phẩm 

6.2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đ  quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm 

6.3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không được 

phép 

6.4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, 

bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

6.5. Sản xuất, kinh doanh 

6.6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đ  vận chuyển 

chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm 

6.7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm 

6.8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực 

phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn 

thực phẩm 

6 9  Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

6.10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy đi  h của pháp luật 

6.11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dung 

6 12   ăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho 

xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh 

6.13. Sử dụng trái phép l ng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, 

diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố 

Chương 7  Qui định về điều kiên bảo đảm an toàn thực phẩm 

7 1   iều kiện đối với thực phẩm 

7 2   iều kiện đối với phụ gia và chất hỗ trợ chế biến 

7 3   iều kiện đối vớ i dung cu  vât liệu bao gói, chức đựng 

7 4   iều kiện đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 

7 5   iều kiện đối về quảng cáo, ghi nh n thực phẩm 

Chương 8  Qui định về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm 

8.1. Thanh tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

8.2. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

8.3. Xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm 

8.4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm 

8.4.1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm 

8.4.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm 

8.4.3. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm 

Chương 9  Quy định về xuất, nhập khẩu thực phẩm 

9 1  Quy định về xuất khẩu thực phẩm 

9 2  Quy định về nhập khẩu thực phẩm 

Chương 10  Pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Liên minh 

châu Âu, Hoa kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, ASEAN 

10.1. Pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Liên minh châu 

Âu 

10.2. Pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Hoa Kỳ 
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10.3. Pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Nhật Bản 

10 4  Pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Trung Quốc 

10 5  Pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Liên bang Nga 

10 6  Pháp luật về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu của ASEAN 

2 29  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm..  

2 29  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp Thực 

phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học Khoa 

Quản trị kinh doanh. 

2.29.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 

 

  



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

246 
 

2  0  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT SO SÁNH 

2.30.1. Tên học phần: LUẬT SO SÁNH 

2  0 2  M  học phần: ……  

2  0    Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.30.4. Loại học phần: Tự chọn 

2  0 5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.30.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2.30.7. Phân bố thời gian: 

- Trên lớp:     30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.30.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.30.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về luật so sánh; 

các hệ thống luật cơ bản trên thế giới: Hệ thống pháp luật Châu  u lục địa, hệ thống 

pháp luật Anh - Mỹ, hệ thống pháp luật của các nước Hồi giáo và của một số nước 

chịu ảnh hưởng của tôn giáo; hệ thống pháp luật x  hội chủ nghĩa và hệ thống pháp 

luật của một số nước đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; 

pháp luật của một số nước ASEAN và pháp luật của một số nước  ông    

2.30.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được sự hình thành và phát triển của các dòng họ pháp luật trên thế giới; 

Hiểu được nội dung các loại nguồn luật, cách thức áp dụng các loại nguồn luật trong hệ 

thống pháp luật ở các nước trên thế giới; Hiểu được hệ thống toà án và thẩm quyền giải 

quyết các vụ việc của toà án ở một số nước trên thế giới. 

2. Kỹ năng phân tích, bình luận, so sánh, đánh giá các hệ thống pháp luật. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2         ●        

2  0     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần luật so sánh là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so 

sánh luật.  

Môn học gồm hai nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung về luật học so sánh; (2) 
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Các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới và một số chế định pháp luật đặc thù của 

những hệ thống pháp luật điển hình. Cụ thể: 

- Khái niệm, sự hình thành và phát triển của luật học so sánh; 

- Phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh; 

- Kĩ năng sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh; 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luật học so sánh; 

- Phân nhóm các hệ thống pháp luật; 

- Sự hình thành và phát triển của dòng họ Civil Law; 

- Cấu trúc và nguồn luật của các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law; 

- Một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law; 

- Những vấn đề cơ bản về dòng họ pháp luật XHCN; 

- Sự hình thành và phát triển của dòng họ Common Law; 

- Một số hệ thống pháp luật điển hình của dòng họ Common Law; 

- Pháp luật ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của đạo Hồi; 

-  ào tạo luật và nghề luật ở các nước trên thế giới. 

2  0  2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2  0     Tài liệu học tập: 

2.30.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật so sánh, NXB. Công an nhân dân, 

Hà Nội, 2018. 

2.30.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Nguyễn Quốc Hoàn (chủ biên), Luật so sánh, NXB. Công an nhân dân, 

Hà Nội, 2011. 

[2] Rene David, Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, NXB. 

TP. Hồ Chí Minh, 2003. 

[3] Michel Fromont, Những hệ thống pháp luật  ơ bản trên thế giới, NXB  Tư 

pháp, Hà Nội, 2006. 

[4] Võ Khánh Vinh, Giáo trình luật học so sánh, NXB. CAND, Hà Nội, 2002. 

2.30  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  0  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được sự hình thành và phát triển của 

các dòng họ pháp luật trên thế giới; Hiểu được 

Chuyên cần 5 
a3 

Thảo luận 5 
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nội dung các loại nguồn luật, cách thức áp dụng 

các loại nguồn luật trong hệ thống pháp luật ở 

các nước trên thế giới; Hiểu được hệ thống toà 

án và thẩm quyền giải quyết các vụ việc của toà 

án ở một số nước trên thế giới. 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích, bình luận, so sánh, đánh 

giá các hệ thống pháp luật. 

 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Kỹ năng phân tích 50 

2  0  6  Nội dung học phần: 

2.30.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 Tổng quan về luật so sánh 6 1 0 1 0 4 

2 
Dòng họ pháp luật châu Âu 

lục địa (Civil law) 
12 2 0 2 0 8 

3 
Dòng họ pháp luật Anh – Mỹ 

(Common law) 
12 2 0 2 0 8 

4 
Dòng họ pháp luật xã hội chủ 

nghĩa 
12 2 0 2 0 8 

5 Dòng họ pháp luật Hồi giáo 12 2 0 2 0 8 

6 
Hệ thống pháp luật của một 

số quốc gia  ông   
18 3 0 3 0 12 

7 
Hệ thống pháp luật của một 

số quốc gia  ông Nam   
18 3 0 3 0 12 

Tổng 90 15 0 15 0 60 

2 30 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Tổng quan về luật so sánh 
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1.1. Khái niệm luật so sánh 

1 2   ối tượng của luật so sánh 

1 3  Phương pháp của luật so sánh 

1.4. Phân loại luật so sánh 

1.5. Sự hình thành và phát triển của luật so sánh 

1.5.1. Sự hình thành và phát triển của luật so sánh trên thế giới 

1.5.2. Sự hình thành và phát triển của luật so sánh ở Việt Nam 

1 6  Ý nghĩa của Luật so sánh 

1.7. Sự phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế  

Chương 2  D ng họ pháp luật châu Âu lục địa (Civil law) 

2.1. Khái quát chung về dòng họ pháp luật châu Âu lục địa (Civil law) 

2.1.1. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của luật La Mã 

2.1.2 Các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law được phân chia thành công 

pháp và tư pháp 

2.1.3 Các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law coi trọng lí luận pháp luật 

2.1.4 Các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law có trình độ hệ thống hóa, 

pháp điển hóa cao 

2.1.5 Dòng họ civil law không coi tiền lệ pháp luật là hình thức pháp luật thông 

dụng và phổ biến như pháp luật thành văn 

2.2 Sự hình thành và phát triển của dòng họ pháp luật châu Âu lục địa (Civil law) 

2 2 1 Giai đoạn pháp luật tập quán 

2 2 2 Giai đoạn phát triển pháp luật thành văn từ thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ 

XVIII 

2 2 3 Giai đoạn pháp điển hóa pháp luật và phát triển mở rộng ra ngoài lục địa 

châu Âu (cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX cho đến nay) 

2.2.4 Sự phát triển pháp luật thuộc dòng họ civil law ra ngoài châu Âu 

2.3 Cấu trúc của hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật châu Âu lục địa 

(Civil law) 

2.3.1 Sự phân chia pháp luật thành công pháp và tư pháp 

2.3.2 Các chế định pháp luật đặc thù 

2.3.2.1 Chế định luật nghĩa vụ (Droit des obligations) 

2.3.2.2 Chế định pháp nhân (Personne morale) 

2.3.3 Quy phạm pháp luật 

2.4 Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật châu Âu lục địa (Civil 

law) 

2.4.1 Pháp luật thành văn 

2.4.2 Tập quán pháp luật (La coutume) 

2.4.3 Án lệ (Jurisprudence) 

2.4.4 Học thuyết (La doctrine) 

2.4.5 Các nguyên tắc chung của pháp luật (Principes geee1nneraux du droit)  

2.5 Một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật châu Âu lục địa (Civil 

law) 

2.5.1 Hệ thống pháp luật Pháp 

2.5.1.1 Bối cảnh lịch sử 

2.5.1.2 Bộ luật dân sự Napoleon năm 1804 

2.5.1.3 Hệ thống tòa án Pháp 
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2 5 1 4  ào tạo luật và nghề luật 

2.5.2 Hệ thống pháp luật  ức 

2.5.2.1 Bối cảnh lịch sử 

2.5.2.2 Bộ luật dân sự  ức năm 1896 

2.5.2.3 Hệ thống t a án  ức 

2 5 2 4  ào tạo luật và nghề luật 

Chương 3  D ng họ pháp luật Anh – Mỹ (Common law) 

3.1 Khái quát về dòng họ common law 

3.1.1 Tên gọi của dòng họ pháp luật 

3.1.2 Những đặc điểm cơ bản của dòng họ common law 

3.2 Hệ thống pháp luật Anh 

3.2.1 Sự hình thành và phát triển của pháp luật Anh 

3.2.1.1 Pháp luật Anh thời đế quốc La Mã trị vì 

3.2.1.2 Pháp luật Anh thời Anglo- Saxon 

3.2.1.3 Pháp luật Anh sau cuộc chinh phục của người Norman (từ thế kỉ XI đến 

cuối thế kỉ XIV) 

3 2 1 4 Giai đoạn hình thành và phát triển của equity (công bằng) tử thế kỉ XV 

đến thế kỉ XIX 

3 2 1 5 Giai đoạn cải cách hệ thống tòa án và thủ tục tố tụng (cuối thế kỉ XIX) 

3.2.2 Hệ thống tòa án và tố tụng 

3.2.2.1 Hệ thống tòa án 

3.2.2.2 Thủ tục tố tụng 

3.2.3 Nguồn luật của Anh 

3.2.3.1 Án lệ 

3.2.3.2 Luật thành văn 

3.2.3.3 Luật của Liên minh châu Âu  

3.2.3.4 Tập quán pháp địa phương (Particular customs) 

3.2.3.5 Các tác phẩm có uy tín 

3 2 4  ào tạo luật và nghề luật  

3 2 4 1  ào tạo luật 

3.2.4.2 Nghề luật 

3.3 Hệ thống pháp luật Mỹ 

3.3.1 Sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Mỹ 

3.3.2 Hệ thống tòa án và tố tụng 

3.3.2.1 Hệ thống tòa án  

3.3.2.2 Thủ tục tố tụng 

3.3.3 Nguồn luật của Mỹ 

3.3.3.1 Án lệ 

3.3.3.2 Luật thành văn 

3.3.3.3 Các tác phẩm của các học giả pháp lý 

3 3 4  ào tạo luật và nghề luật  

3 3 4 1  ào tạo luật 

3.3.4.2 Nghề luật 

Chương 4  D ng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa 

4.1 Pháp luật truyền thống ở các nước XHCN 
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4.1.1 Pháp luật truyền thống của nước Nga trước Cách mạng tháng Mười năm 

1917 

4.1.2 Pháp luật truyền thống ở các nước XHCN khác ở  ông  u 

4.1.3 Pháp luật truyền thống ở các nước XHCN châu Á 

4.2 Sự hình thành và phát triển của dòng họ pháp luật XHCN 

4 2 1 Giai đoạn từ năm 1917 đến 1945  

4 2 2 Giai đoạn từ năm 1945 đến 1991 

4 2 3 Giai đoạn từ năm 1991 đến nay 

4 3 Các đặc điểm của dòng họ pháp luật XHCN 

4.3.1 Pháp luật XHCN trong thời kì xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

và cơ chế hành chính, quan liêu, bao cấp 

4.3.2 Pháp luật XHCN trong thời kì đổi mới – xây dựng nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN 

4.4 Nguồn của hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật XHCN 

4.5 Tòa án và viện kiểm sát trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật 

XHCN 

4 6  ào tạo luật và nghề luật 

Chương 5  D ng họ pháp luật Hồi giáo 

5.1 Luật Hồi giáo 

5.1.1 Khái niệm, đặc điểm của luật Hồi giáo 

5.1.1.1 Khái niệm luật Hồi giáo 

5 1 1 2  ặc điểm của luật Hồi giáo 

5.1.2 Sự hình thành và phát triển của luật Hồi giáo 

5.1.3 Nguồn của luật Hồi giáo 

5.1.3.1 Kinh Koran 

5.1.3.2 Sunna 

5.1.3.3 Ijma 

5.1.3.4 Qias 

5.1.4 Sự thích ứng của luật Hồi giáo với thế giới hiện đại 

5.1.4.1 Áp dụng tập quán 

5.1.4.2 Sử dụng các thủ thuật pháp lý để loại bỏ các quy định đ  lạc hậu 

5.1.4.3 Áp dụng các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành  

5.2 Pháp luật các quốc gia Hồi giáo 

5.2.1 Khái quát pháp luật các quốc gia Hồi giáo 

5.2.2 Cấu trúc và nguồn pháp luật ở một số quốc gia Hồi giáo  

Chương 6  Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở  ông   

6.1. Hệ thống pháp luật Nhật Bản  

6.1.1. Khái quát về hệ thống pháp luật Nhật Bản 

6.1.2. Hệ thống tòa án và tố tụng 

6.1.2.1. Hệ thống tòa án 

6.1.2.2. Thủ tục tố tụng 

6.1.3. Nguồn luật 

6.1.3.1. Luật thành văn 

6.1.3.2. Phán quyết của tòa 

6.1.3.3. Tập quán pháp 
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6.1.3.4. Nguyên tắc chung của pháp luật 

6.1.3.5. Ý kiến của các học giả pháp lý 

6 1 4   ào tạo luật và nghề luật ở Nhật Bản 

6 1 4 1   ào tạo luật 

6.1.4.2. Nghề luật 

6.2. Hệ thống pháp luật Trung Quốc 

6.2.1. Khái quát về hệ thống pháp luật Trung Quốc 

6.2.2. Hệ thống tòa án và tố tụng 

6.2.2.1. Hệ thống tòa án 

6.2.2.2. Thủ tục tố tụng 

6.2.3. Nguồn luật 

6.2.3.1. Hiến pháp 

6.2.3.2. Luật và các văn bản dưới luật 

6 2 3 3   iều ước quốc tế 

6.2.3.4. Phán quyết của tòa  

6 2 4   ào tạo luật và nghề luật ở Trung Quốc 

6 2 4 1   ào tạo luật 

6.2.4.2. Nghề luật 

Chương 7  Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở  ông Nam   

7.1. Hệ thống pháp luật Indonesia 

7.1.1. Khái quát chung 

7.1.2. Hệ thống tòa án 

7 1 3   ào tạo luật và nghề luật 

7.1.4. Các nguồn của hệ thống pháp luật Indonesia 

7.2. Hệ thống pháp luật Malaysia 

7.2.1. Khái quát chung 

7.2.2. Hệ thống tòa án của Malaysia 

7 2 3   ào tạo luật và nghề luật ở Malaysia 

7.2.4. Nguồn của hệ thống pháp luật Malaysia 

7.3. Hệ thống pháp luật Philippines 

7.3.1. Khái quát chung  

7.3.2. Hệ thống tòa án của Philippines 

7 3 3   ào tạo luật và nghề luật ở Philippines 

7.3.4. Nguồn của hệ thống pháp luật Philippines 

7.4. Hệ thống pháp luật Singapore 

7.4.1. Khái quát chung  

7.4.2. Hệ thống tòa án của Singapore 

7 4 3   ào tạo luật và nghề luật ở Singapore 

7.4.4. Nguồn của hệ thống pháp luật Singapore 

7.5. Hệ thống pháp luật Thái Lan 

7.5.1. Khái quát chung  

7.5.2. Hệ thống tòa án của Thái Lan 

7 5 3   ào tạo luật và nghề luật ở Thái Lan 

7.5.4. Nguồn của hệ thống pháp luật Thái Lan 

2  0  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 
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- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề tiểu luận và thảo luận. 

2  0  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở ý kiến 

của Hội đồng khoa học Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.30.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.31. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

2.31.1. Tên học phần: Pháp luật hôn nhân và gia đình 

2.31.2  M  học phần: ……  

2.31.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.31.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.31.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.31.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2.31.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.31.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.31.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần nhằm trang bị cho người học kiến thức pháp lý chuyên ngành về hệ 

thống pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về bình đ ng giới  Người học s  

hiểu rõ các khái niệm cơ bản như khái niệm hôn nhân, khái niệm gia đình, khái niệm 

luật hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; nhiệm vụ và các 

nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, khái niệm bình đ ng giới, 

định kiến giới, phân biệt đối xử về giới  Các chế định pháp lý cụ thể của pháp luật hiện 

hành về kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật; Quan hệ vợ chồng; Quan hệ cha mẹ và 

con; Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; Chấm dứt hôn nhân; 

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, nguyên tắc bình đ ng giới, lĩnh 

vực bình đ ng giới, vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về bình đ ng giới. 

2.31.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ các qui định của Pháp luật hôn nhân, gia đình, bình đ ng giới, phòng 

chống bạo lực gia đình 

2. Vận dụng được các qui định của Pháp luật hôn nhân, gia đình, bình đ ng giới, 

phòng chống bạo lực gia đình để giải quyết các vụ việc thực tế liên quan. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.31.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Pháp luật hôn nhân - gia đình, bình đ ng giới là học phần chuyên ngành có tính 
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ứng dụng cao và gắn với cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Môn học gồm 15 

Chương với 4 nhóm vấn đề chính.  

Phần lý luận giới thiệu các hình thái hôn nhân, gia đình trong lịch sử; các khái 

niệm cơ bản như khái niệm hôn nhân, khái niệm gia đình, khái niệm luật hôn nhân, gia 

đình, quan hệ pháp luật hôn nhân, gia đình; các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân, 

gia đình Việt Nam. 

Phần các chế định pháp lý cụ thể nghiên cứu những quy định của pháp luật hiện 

hành về kết hôn; nghĩa vụ và quyền của vợ chồng; quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và 

con; cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; ly hôn; quan hệ hôn nhân, gia đình 

có yếu tố nước ngoài; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

Phần pháp luật về bình đ ng giới nghiên cứu về khái niệm, chính sách, nguyên 

tắc quản lý nhà nước về bình đ ng giới, thực hiện bình đ ng giới trong các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, 

thông tin, thể dục, thể thao, y tế, gia đình, nguyên tắc xử lý hành vi vi luật pháp luật về 

bình đ ng giới, các hành vi vi phạm pháp luật về bình đ ng giới trong gia đình, hình 

thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đ ng giới. 

Phần pháp luật phòng chống bạo lực gia đình nghiên cứu về khái niệm bạo lực 

gia đình, qui định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo 

lực gia đình, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và khiếu nại, tố 

cáo. 

2.31. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.31.    Tài liệu học tập: 

2.31.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hôn nhân và gi  đình Việt Nam, 

NXB. CAND, Hà Nội, 2018. 

2.31.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật  ôn nh n & gi  đình Việt 

Nam, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2015; 

[2] Viện  ại học mở Hà Nội, Giáo trình luật  ôn nh n & gi  đình Việt Nam, 

NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2015. 

[3] C. Mác - Ph   ngghen, Tuyển tập, tập VI, Nguồn gốc củ  gi  đình,  ủa chế 

đ  tư hữu và củ  nh  nước (từ tr. 24 - 273), NXB. Sự thật, Hà Nội, 1984. 

[4] Tưởng Duy Lượng, Bình luận m t số vụ án dân s  và hôn nhân và gi  đình, 

NXB. CTQG, Hà Nội, 2001. 

[5] Nguyễn Văn Cừ và Ngô Thị Hường, M t số vấn đ  lí luận và th c tiễn v  luật hôn 

nh n v  gi  đình năm 2000, NXB. CTQG, Hà Nội, 2002. 

[6] Nguyễn Ngọc  iện, Bình luận khoa học Luật hôn nh n v  gi  đình Việt Nam, 

Tập 1, NXB. Trẻ, TPHCM, 2008. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[7] Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013  
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[8] Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000  

[9] Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014  

[10] Luật Bình đ ng giới 2006 

[11] Luật Nuôi con nuôi năm 2010  

+ Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình: 

[12] Nghị định của Chính phủ số 126/2014/N -CP ngày 31/12/2014 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 

[13] Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn 

thi hành quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 

+ Văn bản hướng dẫn xử phạt hành chính, giải quyết tranh chấp về hôn nhân, 

gia đình: 

[14] Nghị định của Chính phủ số 110/2013/N -CP ngày 24/9/2013 quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn 

nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

[15] Nghị định của Chính phủ số 167/2013/N -CP ngày 12/11/2013 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chồng 

tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình  

[16] Nghị định 67/2015/N -CP sửa đổi Nghị định 110/2013/N -CP về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia 

đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

[17] Nghị quyết 02/2004/NQ-H TP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải 

quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình 

[18] Nghị quyết 01/2003/NQ-H TP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải 

quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình. 

+ Văn bản quy định về thủ tục, lệ phí đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng 

hôn nhân: 

[19] Nghị định 123/2015/N -CP hướng dẫn Luật Hộ tịch 

[20] Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 

123/2015/N -CP hướng dẫn Luật Hộ tịch 

[21] Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hiệu lực 

01/01/2017)  

+ Văn bản hướng dẫn về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: 

[22] Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/N -CP ngày 31 tháng 12 

năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn 

nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

[23] Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 

123/2015/N -CP hướng dẫn Luật Hộ tịch. 

+ Văn bản quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 

điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo:  

[24] Nghị định của Chính phủ số 10/2015/N -CP ngày 28/01/2015 quy định sinh 

con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo.  

[25] Nghị định 98/2016/N -CP sửa đổi Nghị định 10/2015/N -CP quy định về 

sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục 

đích nhân đạo.  

site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2001_2016_TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP%20huong%20dan%20Luat%20hon%20nhan%20va%20gia%20dinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2001_2016_TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP%20huong%20dan%20Luat%20hon%20nhan%20va%20gia%20dinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%2067-2015-ND-CP%20sua%20doi%20Nghi%20dinh%20110-2013-ND-CP%20ve%20xu%20phat%20vi%20pham%20hanh%20chinh%20trong%20linh%20vuc%20hon%20nhan%20va%20gia%20dinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%2067-2015-ND-CP%20sua%20doi%20Nghi%20dinh%20110-2013-ND-CP%20ve%20xu%20phat%20vi%20pham%20hanh%20chinh%20trong%20linh%20vuc%20hon%20nhan%20va%20gia%20dinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%2067-2015-ND-CP%20sua%20doi%20Nghi%20dinh%20110-2013-ND-CP%20ve%20xu%20phat%20vi%20pham%20hanh%20chinh%20trong%20linh%20vuc%20hon%20nhan%20va%20gia%20dinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/02_2004_NQ-HDTP.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/02_2004_NQ-HDTP.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/01_2003_NQ-HDTP.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/01_2003_NQ-HDTP.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%20123_2015_ND-CP%20huong%20dan%20Luat%20ho%20tich.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2015-2015-TT-BTP%20huong%20dan%20Luat%20ho%20tich.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2015-2015-TT-BTP%20huong%20dan%20Luat%20ho%20tich.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%20250-2016-TT-BTC%20huong%20dan%20ve%20phi%20va%20le%20phi%20thuoc%20tham%20quyen%20quyet%20dinh%20cua%20Hoi%20dong%20nhan%20dan.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%20250-2016-TT-BTC%20huong%20dan%20ve%20phi%20va%20le%20phi%20thuoc%20tham%20quyen%20quyet%20dinh%20cua%20Hoi%20dong%20nhan%20dan.htm
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-126-2014-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-bien-phap-thi-hanh-luat-hon-nhan-gia-dinh-262379.aspx
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2015-2015-TT-BTP%20huong%20dan%20Luat%20ho%20tich.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2015-2015-TT-BTP%20huong%20dan%20Luat%20ho%20tich.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%2098-2016-ND-CP%20sua%20doi%20Nghi%20dinh%2010-2015-ND-CP%20quy%20dinh%20ve%20sinh%20con%20bang%20ky%20thuat%20thu%20tinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%2098-2016-ND-CP%20sua%20doi%20Nghi%20dinh%2010-2015-ND-CP%20quy%20dinh%20ve%20sinh%20con%20bang%20ky%20thuat%20thu%20tinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%2098-2016-ND-CP%20sua%20doi%20Nghi%20dinh%2010-2015-ND-CP%20quy%20dinh%20ve%20sinh%20con%20bang%20ky%20thuat%20thu%20tinh.htm
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[26] Thông tư 57/2015/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 10/2015/N -CP quy định 

về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục 

đích nhân đạo 

+ Văn bản hướng dẫn về nuôi con nuôi: 

[27] Nghị định của Chính phủ số 19/2011/N -CP ngày 21/5/2011 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 

[28] Thông tư 15/2014/TT-BTP hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài 

cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em 

trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế 

[29] Nghị định 114/2016/N -CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí 

cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 

+ Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới: 

[30] Nghị định số 70/2008/N -CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bình đ ng giới. 

[31] Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03/5/2007 của Chính phủ về việc triển khai 

thực hiện Luật Bình đ ng giới. 

[32] Nghị định số 55/2009/N -CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính về bình đ ng giới. 

[33] Nghị định 48/2009/N -CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp 

đảm bảo bình đ ng giới. 

[34] Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đ ng giới và hoạt động vì sự tiến bộ 

của phụ nữ. 

[35] Công văn số 2443/L TBXH-B G ngày 14/7/2008 của Bộ Lao động 

Thương binh và X  hội về việc thực hiện Nghị định số 70/2008/N -CP quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bình đ ng giới. 

[36] Quyết định số 2351/Q -TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đ ng giới giai đoạn 2011 – 2020. 

[37] Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn bảo đảm bình đ ng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý. 

+ Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình: 

[38] Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 

[39] Nghị định số 08/2009/N -CP ngày 04/2/2009 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống bạo lực gia đình  

[40] Nghị định số 110/2009/N -CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình  

[41] Chỉ thịsố 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  

[42] Thông tư số 02 /2010/TT- BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 

của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư 

vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình  

[43] Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22/9/2009 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn việc tiếp nhận,chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân 

bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2.31. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2057-2015-TT-BYT%20huong%20dan%20Nghi%20dinh%2010-2015-ND-CP%20quy%20dinh%20ve%20sinh%20con%20bang%20ky%20thuat%20thu%20tinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2057-2015-TT-BYT%20huong%20dan%20Nghi%20dinh%2010-2015-ND-CP%20quy%20dinh%20ve%20sinh%20con%20bang%20ky%20thuat%20thu%20tinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2057-2015-TT-BYT%20huong%20dan%20Nghi%20dinh%2010-2015-ND-CP%20quy%20dinh%20ve%20sinh%20con%20bang%20ky%20thuat%20thu%20tinh.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2015-2014-TT-BTP%20huong%20dan%20tim%20gia%20dinh%20thay%20the%20o%20nuoc%20ngoai%20cho%20tre%20em%20khuyet%20tat.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2015-2014-TT-BTP%20huong%20dan%20tim%20gia%20dinh%20thay%20the%20o%20nuoc%20ngoai%20cho%20tre%20em%20khuyet%20tat.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Thong%20tu%2015-2014-TT-BTP%20huong%20dan%20tim%20gia%20dinh%20thay%20the%20o%20nuoc%20ngoai%20cho%20tre%20em%20khuyet%20tat.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%20114-2016-ND-CP%20Quy%20dinh%20le%20phi%20dang%20ky%20nuoi%20con%20nuoi.htm
site://infile/Luat%20HNGD_files/Nghi%20dinh%20114-2016-ND-CP%20Quy%20dinh%20le%20phi%20dang%20ky%20nuoi%20con%20nuoi.htm
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2.31. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ các qui định của Pháp luật hôn nhân, 

gia đình, bình đ ng giới, phòng chống bạo lực 

gia đình 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng được các qui định của Pháp luật 

hôn nhân, gia đình, bình đ ng giới, phòng 

chống bạo lực gia đình để giải quyết các vụ 

việc thực tế liên quan. 

 

 

Thảo luận 10 

b1 

Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Giải quyết các tình huống pháp luật 

thực tiễn 
50 

2.31. 6  Nội dung học phần: 

2.31.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 

Khái niệm và các nguyên tắc 

cơ bản của Luật hôn nhân và 

gia đình Việt Nam 

6 1 0 1 0 4 

2 
Quan hệ pháp luật hôn nhân 

và gia đình 
6 1 0 1 0 4 
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3 Kết hôn 6 1 0 1 0 4 

4 
Hu  việc kết hôn trái pháp 

luật 
6 1 0 1 0 4 

5 
Quyền và nghĩa vụ nhân thân 

của vợ và chồng 
6 1 0 1 0 4 

6 Chế độ tài sản của vợ chồng 6 1 0 1 0 4 

7 Chấm dứt hôn nhân 6 1 0 1 0 4 

8 
Các trường hợp chia tài sản 

của vợ chồng 
6 1 0 1 0 4 

9 

Quan hệ pháp luật giữa cha 

mẹ và con phát sinh do sự 

kiện sinh đẻ 

6 1 0 1 0 4 

10 

Quan hệ pháp luật giữa cha 

mẹ và con phát sinh do sự 

kiện nuôi con nuôi 

6 1 0 1 0 4 

11 

Quyền và nghĩa vụ giữa cha 

mẹ và con và giữa các thành 

viên khác của gia đình 

6 1 0 1 0 4 

12 Cấp dưỡng 6 1 0 1 0 4 

13 
Quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài 
6 1 0 1 0 4 

14 Pháp luật về bình đ ng giới 6 1 0 1 0 4 

15 
Pháp luật về phòng chống 

bạo lực gia đình 
6 1 0 1 0 4 

Tổng 90 15 0 15 0 60 

2.31.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình 

Việt Nam 

1 1  Các hình thái hôn nhân và gia đình trong lịch sử 

1.2. Khái niệm và các đặc điểm của hôn nhân 

1.3. Khái niệm và các chức năng cơ bản của gia đình 

1.4. Khái niệm luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 

1 4 1   ịnh nghĩa  

1 4 2   ối tượng điều chỉnh 

1 4 3  Phương pháp điều chỉnh 

1.5. Các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 

1.6. Khái quát sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 

1.6.1. Pháp luật hôn nhân và gia đình thời kì phong kiến 

1.6.2. Pháp luật hôn nhân và gia đình thời kì Pháp thuộc 

1.6.3. Pháp luật hôn nhân và gia đình thời kì từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 
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đến nay 

Chương 2  Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình 

2.1. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình 

2.1.1. Khái niệm 

2 1 2   ặc điểm 

2.2. Các yếu tố của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình 

2.2.1. Chủ thể 

2.2.2. Nội dung 

2.2.3. Khách thể 

2 3  Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình 

Chương 3  Kết hôn 

3.1. Khái niệm kết hôn  

3 2  Các điều kiện kết hôn 

3.2.1. Tuổi kết hôn  

3.2.2. Tự nguyện kết hôn  

3.2.3. Không bị mất năng lực hành vi dân sự  

3.2.4. Không thuộc trường hợp cấm kết hôn 

3.2.4.1. Kết hôn giả tạo  

3 2 4 2   ang có vợ, có chồng  

3.2.4.3. Giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ 

trong phạm vi ba đời  

3.2.4.4. Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi  

3.2.4.5. Giữa những người đ  từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với 

con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của 

chồng.  

3.2.5. Không cùng giới tính 

3 3   ăng kí kết hôn  

3.3.1. Thẩm quyền đăng kí kết hôn 

3.3.2. Thủ tục đăng kí kết hôn  

Chương 4  Hu  việc kết hôn trái pháp luật 

4.1. Khái niệm kết hôn trái pháp luật 

4.2. Hu  việc kết hôn trái pháp luật 

4.2.1.  ịnh nghĩa 

4.2.2. Nguyên tắc  

4.2.3. Quyền yêu cầu  

4 2 4  Căn cứ hu  việc kết hôn trái pháp luật 

4.2.5.  ường lối giải quyết các trường hợp cụ thể 

4.2.5.1. Kết hôn trước tuổi 

4.2.5.2. Kết hôn vi phạm sự tự nguyện 

4.2.5.3. Kết hôn vi phạm quy định về cấm kết hôn 

4.2.6. Hậu quả pháp lý của hu  việc kết hôn trái pháp luật 

4.2.6.1. Về nhân thân 

4.2.6.2. Về tài sản 

4.2.6.3. Về quan hệ giữa cha mẹ và con 

4 3   ường lối xử lí các trường hợp vi phạm pháp luật khác về kết hôn 
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4 3 1   ăng kí kết hôn không đúng thẩm quyền 

4.3.2. Chung sống như vợ chồng trái pháp luật 

4.4. Xử lí vi phạm pháp luật về kết hôn theo quy định của luật hành chính và luật 

hình sự 

4.4.1. Xử lí theo luật hành chính 

4.4.2. Xử lí theo luật hình sự 

Chương 5  Quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ và chồng 

5.1. Khái niệm  

5.2. Nội dung quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng 

5.2.1. Quyền và nghĩa vụ thể hiện tình yêu thương giữa vợ và chồng 

5.2.2. Quyền và nghĩa vụ thể hiện quyền tự do, dân chủ của vợ và chồng 

5 2 3   ại diện giữa vợ và chồng  

Chương 6  Chế độ tài sản của vợ chồng 

6.1. Khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng  

6.2. Chế độ tài sản theo thoả thuận  

6.2.1. Xác lập, sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản theo thoả thuận  

6.2.2. Nội dung chế độ tài sản theo thoả thuận  

6 2 2 1  Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng  

6.2.2.2. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng đối với tài sản  

6.3. Chế độ tài sản theo luật định  

6 3 1  Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng  

6.3.2. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng đối với tài sản  

Chương 7  Chấm dứt hôn nhân 

7.1. Chấm dứt hôn nhân do ly hôn  

7.1.1. Khái niệm ly hôn 

7.1.2. Quyền yêu cầu ly hôn  

7 1 3  Các trường hợp ly hôn và căn cứ giải quyết 

7.1.3.1. Thuận tình ly hôn 

7.1.3.2. Ly hôn theo yêu cầu của một bên hoặc của cha, mẹ, người thân thích của 

người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác dẫn đến không nhận thức hoặc điều 

khiển được hành vi 

7.1.5. Hậu quả pháp lý của ly hôn 

7.1.5.1. Quan hệ nhân thân 

7.1.5.2. Quan hệ tài sản 

7.1.5.3. Quan hệ đối với con chung 

7.1.5.4. Cấp dưỡng khi một bên vợ hoặc chồng có khó khăn, túng thiếu 

7.2. Chấm dứt hôn nhân do một bên vợ, chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đ  

chết 

7.2.1. Một bên chết 

7.2.2. Một bên bị tuyên bố là đ  chết 

Chương 8  Các trường hợp chia tài sản của vợ chồng 

8.1. Chia tài sản của vợ chồng trong thời kì hôn nhân 

8.1.1. Quyền yêu cầu chia  

8 1 2  Phương thức chia tài sản 

8.1.3. Hiệu lực của việc chia tài sản 
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8.1.4. Hậu quả pháp lý  

8.1.5. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân  

8.2. Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn 

8.2.1. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn  

8.2.1.1. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp 

chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định  

8.2.1.2. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp 

chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận  

8.2.2. Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn trong một số trường hợp cụ thể 

8.2.3. Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng khi ly hôn đối với người 

thứ ba  

8.3. Chia tài sản của vợ chồng khi một bên vợ, chồng chết 

8.3.1. Nguyên tắc chia tài sản chung  

8.3.2. Tạm hoãn phân chia di sản thừa kế 

Chương 9  Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con phát sinh do sự kiện sinh đẻ 

9.1. Một số khái niệm  

9 2  Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp sinh con tự nhiên 

9 2 1  Xác định cha, mẹ, con khi cha mẹ là vợ chồng 

9.2 2  Xác định cha, mẹ, con khi cha mẹ không có quan hệ vợ chồng  

9 3  Xác định cha mẹ cho con sinh ra bằng kĩ thuật hỗ trợ sinh sản 

9 3 1  Người vợ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ độc thân mang 

thai bằng biện pháp hỗ trợ sinh sản  

9.3.2. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

9.4. Thủ tục xác định cha, mẹ, con 

9.4.1. Theo thủ tục hành chính 

9.4.2. Theo thủ tục tư pháp 

Chương 10  Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con phát sinh do sự kiện nuôi con 

nuôi 

10.1. Khái niệm nuôi con nuôi 

10.1.1. Mục đích của việc nuôi con nuôi 

10.1.2. Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi 

10 2   iều kiện để việc nuôi con nuôi hợp pháp 

10 2 1   iều kiện của người được nhận làm con nuôi 

10 2 2   iều kiện của người nhận nuôi con nuôi 

10 2 3   iều kiện về ý chí của các chủ thể có liên quan trong việc cho nhận con 

nuôi 

10 2 4   ăng kí việc nuôi con nuôi 

10.3. Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi 

10.3.1. Quan hệ giữa người con nuôi với cha mẹ nuôi và các thành viên khác 

trong gia đình cha mẹ nuôi 

10.3.2. Quan hệ giữa người con nuôi với cha mẹ đẻ 

10.4. Chấm dứt việc nuôi con nuôi 

10 4 1  Căn cứ 

10 4 2  Người có quyền yêu cầu 

10.4.3. Thẩm quyền giải quyết 
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10.4.4. Hệ quả pháp lý của chấm dứt việc nuôi con nuôi 

Chương 11  Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con và giữa các thành viên khác 

của gia đình 

11.1. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con 

11.1.1. Quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa cha mẹ và con 

11.1.2. Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa cha mẹ và con 

11.1.3. Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên 

11 1 3 1  Căn cứ hạn chế  

11.1.3.3. Quyền yêu cầu hạn chế  

11.1.3.4. Hậu quả pháp lý của việc hạn chế  

11.2. Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình 

11.2.1. Khái niệm thành viên khác của gia đình 

11.2.2. Quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa các thành viên khác của gia đình 

11.2.3. Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa các thành viên khác của gia đình 

Chương 12  Cấp dưỡng 

12.1. Khái niệm cấp dưỡng và đặc điểm của quan hệ cấp dưỡng 

12.1.1. Khái niệm cấp dưỡng 

12 1 2   ặc điểm của quan hệ cấp dưỡng 

12 2   iều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng 

12.3. Mức cấp dưỡng và phương thức thực hiện nghĩa vụ cáp dưỡng 

12.3.1. Mức cấp dưỡng 

12 3 2  Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 

12 4  Các trường hợp cấp dưỡng 

12.4.1. Cấp dưỡng giữa cha mẹ và con  

12.4.2. Cấp dưỡng giữa anh, chị, em  

12.4.3. Cấp dưỡng giữa ông bà và cháu 

12.4.4. Cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, bác, cậu ruột và cháu ruột 

12.4.5. Cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn 

Chương 13  Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

13.1. Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

13.2. Nguyên tắc áp dụng luật và thẩm quyền giải quyết quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài 

13.2.1. Nguyên tắc áp dụng luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài  

13.2.2. Thẩm quyền giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài 

13.2.2.1. Thẩm quyền đăng kí hộ tịch liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài tại cơ quan hành chính  

13.2.2.2. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài tại toà án  

13.3. Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của T a án, cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài về hôn nhân và gia đình 

1.3.4. Một số quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

13.4.1. Kết hôn có yếu tố nước ngoài 

13.4.2. Ly hôn có yếu tố nước ngoài 
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13 4 3  Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  

13.4.4. Cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài  

13.4.5. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận, giải quyết của việc 

nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn có yếu tố nước 

ngoài  

13.4.6. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

13 4 6 1   iều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

13 4 6 2   ăng kí việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

13.4.6.3. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới  

13.4.6.4. Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

Chương 14  Pháp luật về bình đ ng giới 

14.1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc bình đ ng giới 

14 2  Quản lý nhà nước về bình đ ng giới 

14 3  Bình đ ng giới trong lĩnh vực chính trị 

14 4  Bình đ ng giới trong lĩnh vực kinh tế 

14 5  Bình đ ng giới trong lĩnh vực lao động 

14 6  Bình đ ng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

14 7  Bình đ ng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

14.8. Bình đ ng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao 

14 9  Bình đ ng giới trong lĩnh vực y tế 

14.10. Bình đ ng giới trong gia đình 

14.11. Nguyên tắc xử lý hành vi vi luật pháp luật về bình đ ng giới 

14.12. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đ ng giới trong gia đình 

14 13  Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đ ng giới 

14.13.1  Xử lý k  luật 

14 13 2  Xử lý hành chính 

14 13 3  Truy cứu trách nhiệm hình sự  

14.13.4  Bồi thường theo quy định của pháp luật  

Chương 14  Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình 

15.1. Khái niệm bạo lực gia đình 

15 2  Qui định về phòng ngừa bạo lực gia đình 

15 3  Qui định về bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

15.4. Qui định về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong 

phòng, chống bạo lực gia đình  

15 5  Qui định về xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và 

khiếu nại, tố cáo. 

2.31. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm. 

2.31. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  
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Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.31.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.32. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT MÔI TRƢỜNG 

2.32.1. Tên học phần: Luật m i trƣờng 

2.32.2  M  học phần: ……  

2.32.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.32.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.32.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.32.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2  ào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

2.32.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.32.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.32.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần luật môi trường trang bị cho người học kiến thức pháp lý chuyên ngành 

về hệ thống chính sách và quy định của pháp luật về môi trường, bảo vệ môi trường  

Vai tr  của nhà nước, pháp luật đối với vấn đề bảo vệ môi trường, các khía cạnh pháp 

lý về ph ng chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, pháp luật về bảo vệ tài 

nguyên và đa dạng sinh học, pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường  

2.32.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống chính sách và quy định của pháp luật về môi trường, bảo vệ 

môi trường. 

2. Áp dụng được các qui định của pháp luật về môi trường, bảo vệ môi trường giải 

quyết các vụ việc thực tiễn liên quan. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.32.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Luật bảo vệ môi trường là học phần thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế, 

nghiên cứu các vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường bằng pháp luật  Nội dung trước 

tiên mà môn học này đề cập là một số vấn đề mang tính lí luận chung về môi trường, 

bảo vệ môi trường và luật môi trường  Tiếp đó, môn học nghiên cứu các nội dung về 

đánh giá môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học như: 

kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm đất, kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ 
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rừng, bảo vệ đa dạng sinh học    Ngoài ra, môn học c n đề cập các khía cạnh của việc 

thực thi các công ước quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như 

cơ chế giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong lĩnh vực môi trường  

2.32. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.32.    Tài liệu học tập: 

2.32.13.1. Sách, giáo trình chính: 

GS.TS. Lê Hồng Hạnh, PGS TS  Vũ Thu Hạnh (chủ biên), Giáo trình luật môi 

trường, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2016. 

2.32.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1]  ại học Huế, Giáo trình luật môi trường, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 

2017. 

[2]  ặng Hoàng Sơn, 136 câu hỏi và giải đ p v  pháp luật môi trường Việt Nam, 

NXB  Lao động - xã hội, Hà Nội, 2013. 

[3] Trường  ại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (Phần luật 

môi trường), NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[4] Bộ luật Hàng hải năm 2015. 

[5] Luật Bảo vệ môi trường năm 2014  

[6] Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 (sửa đổi năm 2016)  

[7] Luật Dầu khí năm 1993 (sửa đổi năm 2000, 2008)  

[8] Luật Khoáng sản năm 2010 

[9] Luật Tài nguyên nước năm 2012 

[10] Luật Thu  sản năm 2003  

[11] Luật  a dạng sinh học năm 2008 

[12] Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013  

[13] Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004  

[14] Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004  

[15] Nghị định số 19/2015/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

[16] Nghị định số 18/2015/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 

việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh 

giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

[17] Nghị định số 179/2013/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

về việc Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

thay thế Nghị định 81/2006/N -CP. 

[18] Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

2.32. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.32. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/ND%2019.2015_ND-CP.pdf
http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/ND%2019.2015_ND-CP.pdf
http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/ND179.2013-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.pdf
http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/ND179.2013-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.pdf
http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/ND179.2013-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.pdf
http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/Thongtu05_2008_TT-BTNMT.pdf
http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/Thongtu05_2008_TT-BTNMT.pdf
http://cli.hcmunre.edu.vn/Files/TT-thu-vien/Van%20Ban%20TNMT/BaoVe_MoiTruong/Thongtu05_2008_TT-BTNMT.pdf
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a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống chính sách và quy định của 

pháp luật về môi trường, bảo vệ môi trường. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Áp dụng được các qui định của pháp luật về 

môi trường, bảo vệ môi trường giải quyết các 

vụ việc thực tiễn liên quan. 

 

 

Thảo luận 10 

b1 
Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Áp dụng pháp luật về môi trường 50 

2.32. 6  Nội dung học phần: 

2.32.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 Khái niệm luật môi trường 6 1 0 1 0 4 

2 

Pháp luật về kiểm soát ô 

nhiễm, suy thoái sự cố môi 

trường 

6 1 0 1 0 4 

3 Pháp luật về bảo tồng đa 

dạng sinh học 
6 1 0 1 0 4 

4 
 ánh giá tác động môi 

trường đánh giá môi trường 
6 1 0 1 0 4 
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chiến lược 

5 
Pháp luật về kiểm soát ô 

nhiễm không khí 
6 1 0 1 0 4 

6 
Pháp luật về kiểm soát ô 

nhiễm nước 
6 1 0 1 0 4 

7 
Pháp luật kiểm soát suy thoái 

đất 
6 1 0 1 0 4 

8 
Pháp luật về kiểm soát suy 

thoái rừng 
6 1 0 1 0 4 

9 
Pháp luật về kiểm soát suy 

thoái nguồn thu  sinh  
6 1 0 1 0 4 

10 
Pháp luật về kiểm soát nguồn 

gen 
6 1 0 1 0 4 

11 Pháp luật về bảo tồn di sản 6 1 0 1 0 4 

12 

Pháp luật về kiểm soát ô 

nhiễm đối với các hoạt động 

có ảnh hưởng đặc biệt tới 

môi trường 

6 1 0 1 0 4 

13 
Giải quyết tranh chấp môi 

trường 
6 1 0 1 0 4 

14 

Thực thi các công ước quốc 

tế về kiểm soát ô nhiễm ở 

Việt Nam 

6 1 0 1 0 4 

15 

Thực thi các điều ước quốc tế 

về đa dạng sinh học và bảo 

tồn thiên nhiêm Việt Nam 

6 1 0 1 0 4 

Tổng 90 15 0 15 0 60 

2.32.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái niệm luật môi trường 

1 1  Môi trường và các ảnh hưởng mang tính phổ biến của môi trường 

1.2. Bảo vệ môi trường và vai trò của pháp luật 

1.3. Khái niệm Luật Môi trường Việt Nam 

1.4. Khái quát sự phát triển của Luật môi trường Việt Nam 

1.5. Nguồn của Luật môi trường 

Chương 2  Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái sự cố môi trường 

2.1. Khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường 

2.2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường 

Chương 3: Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học 

3.1. Vấn đề đa dạng sinh học và việc bảo vệ đa dạng sinh học 
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3.2. Pháp luật về đa dạng sinh học 

Chương 4   ánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược 

3.1. Khái niệm đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược 

3.2. Những nội dung cơ bản của pháp luật về quá trình đánh giá môi trường 

3.3. Cam kết bảo vệ môi trường 

Chương 5  Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí 

5.1. Không khí và những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người 

5.2. Những nội dung chủ yếu của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí 

5.3. Pháp luật về kiểm soát nguồn vây ô nhiễm không khí  

5.4. Xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí 

Chương 6  Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước 

6 1  Nước và ảnh hưởng của hoạt động con người 

6.2. Nội dung chủ yếu của Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 

6.3. Xử lý vi phạm Pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 

Chương 7  Pháp luật kiểm soát suy thoái đất 

7.1. Tài nguyên đất và những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người 

7.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát suy thoái tài nguyên đất 

7.3. Xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên đất 

Chương 8  Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng 

8.1. Rừng và vấn đề suy thoái rừng 

8.2. Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng  

8.3. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát suy thoái rừng 

Chương 9  Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thu  sinh 

9.1. Nguồn thu  sinh và những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người 

9.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về kiểm soát suy thoái thu  sinh 

9.3. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thu  sinh 

Chương 10  Pháp luật về kiểm soát nguồn gen 

10.1. Hoạt động kiểm soát nguồn Gen 

10.2. Nội dung chủ yếu của pháp luật về kiểm soát nguồn Gen 

Chương 11  Pháp luật về bảo tồn di sản 

11.1. Vai trò của di sản văn hoá đối với môi trường và việc bảo vệ di sản văn hoá 

11.2. Nội dung chủ yếu của pháp luật di sản văn hoá vật thể 

11.3. Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm Pháp luật bảo tồn di sản 

Chương 12  Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc 

biệt tới môi trường 
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12.1. Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản 

12.2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động dầu khí 

12.3. Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động xuất, nhập khẩu 

12.4. Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động du lịch 

Chương 13  Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp môi trường 

13.1. Xử lí vi phạm pháp luật môi trường 

13.2. Giải quyết tranh chấp môi trường 

Chương 14  Thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam 

14.1. Các giải pháp để giải quyết vấn đề môi trường toàn cầu và vai trò của công ước 

quốc tế về kiễm soát ô nhiễm môi trường 

14.2. Những quyền và nghĩa vụ chủ yếu của Việt Nam xuất phát từ các công ước quốc 

tế về kiểm soát ô nhiễm  

14.3. Việc thực thi các nghĩa vụ cơ bản trong các công ước quốc tế về kiểm soát ô 

nhiễm ở Việt Nam 

Chương 15  Thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

Việt Nam 

15.1. Tổng quan các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên  

15.2. Thực thi các nghĩa vụ phát sinh từ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đ  ký kết 

hoặc tham gia  

15.3. Về xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn thiên 

nhiên. 

2.32. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm. 

2.32. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.32.19. Phê duyệt 
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Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.33. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT VỀ LUẬT SƢ, CÔNG CHỨNG, 

THỪA PHÁT LẠI 

2.33.1. Tên học phần: Pháp luật về luật sƣ, công chứng, thừa phát lại 

2.33.2  M  học phần: ……  

2.33.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.33.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.33.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.33.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Văn Tráng Tiến sĩ 

Trưởng Văn ph ng 

Công chứng 

Hội Nhập, Q. 4, 

TP.HCM 

2.33.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.33.8. Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.33.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần pháp luật luật sư, công chứng, thừa phát lại trang bị cho người học kiến 

thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động nghề nghiệp của luật sư; công 

chứng, chứng thực và hoạt động thừa phát lại; từ đó giúp sinh viên định hướng được 

nghề nghiệp sau khi ra trường. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên hiểu được bản 

chất, tính chất đặc thù của hoạt động luật sư, công chứng và thừa phát lại, từ đó vận 

dụng được các kiến thức pháp luật về nghề nghiệp luật sư, công chứng và thừa phát lại 

vào công tác thực tế có liên quan sau khi tốt nghiệp. 

2.33.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, công 

chứng và hành nghề công chứng, thừa phát lại và hành nghề thừa phát lại. 

2. Phân tích được các hoạt động tác nghiệp của luật sư, công chứng, thừa phát lại. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1        ●         

2               ●  

 

2.33.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 
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Học phần pháp luật luật sư, công chứng, thừa phát lại thuộc khối kiến thức cơ sở 

ngành luật kinh tế. Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về luật luật sư; những 

quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và pháp luật về thừa phát lại. Học 

phần cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt 

động nghề nghiệp của luật sư; công chứng, chứng thực và hoạt động thừa phát lại; từ 

đó giúp sinh viên định hướng được nghề nghiệp sau khi ra trường. 

2.33. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.33.    Tài liệu học tập: 

2.33.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Học viện Tư pháp, Giáo trình luật sư v  ngh  luật sư, NXB  Tư pháp, Hà 

Nội, 2018. 

[2] Học viện Tư pháp, Giáo trình kỹ năng  ông  hứng, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 

2018. 

2.33.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Học viện Tư pháp, Giáo trình kỹ năng h nh ngh  công chứng, Tập 1, Tập 2, 

NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[2] Trương Nhật Quang, Kỹ năng h nh ngh  luật sư tư vấn, NXB  Lao  ộng, Hà 

Nội, 2017; 

[3] Nguyễn Hữu Phước,  ướng dẫn khởi nghiệp với ngh  Luật sư, NXB. Tổng 

hợp TP.HCM, 2017. 

[4] JICA (Nhật Bản) tại Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sổ tay Luật sư, 

Tập 1, Tập 2, tập 3, NXB. Chính trị Sự thật, Hà Nội, 2018.  

[5] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  ơ bản của Luật sư th m gi  giải quyết 

vụ việc dân s , NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[6] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  hu ên s u  ủa Luật sư trong việc giải 

quyết các vụ án dân s , NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[7] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  ủa Th m phán, Kiểm sát viên, Luật sư 

trong giải quyết vụ án hành chính - Ph n  ơ bản, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[8] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  ủa Th m phán, Kiểm sát viên, Luật sư 

trong giải quyết vụ án hành chính - Ph n chuyên sâu, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[9] TS. Nguyễn Văn Tuấn, Tìm hiểu về Luật sư và nghề Luật sư - Câu hỏi và bài 

tập tình huống, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2017. 

[10] Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nghệ thuật hành nghề Luật sư, NXB: Thanh 

Niên, Hà Nội, 2017. 

[11] LS. Nguyễn Ngọc Bích, Tư duy pháp lý của Luật sư, NXB Trẻ, 2015 

[12] Học viện Tư Pháp, Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 

(Ph n chuyên sâu), NXB  Tư Pháp, 2016 

[13] TS  Phan Chí Hiếu, ThS  Nguyễn Thị Hằng Nga, Gi o trình  ỹ năng tư vấn 

ph p  uật, NXB  CAND, Hà Nội, 2012 

[14] Lê Thu Hà, Giáo trình kỹ năng  ông  hứng, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2010; 
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[15] Học viện Tư pháp, Giáo trình kỹ năng h nh ngh  công chứng, Tập 1, 2, 3, 

NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2010; 

[16] Nguyễn Ngọc  iệp, Cẩm nang soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng Dân 

sự, Kinh tế, Lao động, NXB  Lao  ộng, Hà Nội, 2018. 

[17] Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp, Từ điển luật học, NXB  Tư Pháp, 

2006. 

[18]  ại học luật Hà Nội, Từ điển Luật họ  Đức - Anh - Việt, NXB  Tư Pháp, 

2017. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[19] Luật Công chứng năm 2006 

[20] Luật Công chứng năm 2014 

[21] Luật Luật sư năm 2006 

[22] Luật sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư năm 2012 

[23] Nghị định số 29/2015/N -CP ngày 15 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014 

[24] Nghị định số 23/2015/N -CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ 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 

[25] Nghị định số 60/2009/N -CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ về Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp 

[26] Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ 

Tư Pháp, Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp 

đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

[27] Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản 

lý nhà nước về công chứng. 

[28] Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài 

chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

công chứng. 

[29] Quyết định số 27/2012/Q -TTg ngày 11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công 

chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án. 

[30] Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp về Ban 

hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. 

[31] Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp về Hướng 

dẫn tập sự hành nghề công chứng 

[32] Nghị quyết số 49/NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp 

đến năm 2020 

[33] Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về 

việc thi hành Luật Thi hành án dân sự 

[34] Nghị định số 61/2009/N -CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh 

[35] Nghị định số 135/2013/N -CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/N -CP ngày 24 

tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện 

thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh 
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[36] Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí 

điểm chế định thừa phát lại 

[37] Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Bộ 

Tư pháp về việc hợp nhất Nghị định số 61/2009/N -CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 

của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP. Hồ 

Chí Minh và Nghị định số 135/2013/N -CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/N -CP 

ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 

thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh. 

[38] Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC 

ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp, T a án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại 

theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. 

[39] Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Hội đồng Luật sư 

toàn quốc (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) ban hành Ngày 20-7-2011. 

2.33. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.33. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ các quy định của pháp luật về luật sư 

và hành nghề luật sư, công chứng và hành nghề 

công chứng, thừa phát lại và hành nghề thừa 

phát lại. 

Chuyên cần 5 

b2 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2  Phân tích được các hoạt động tác nghiệp của 

luật sư, công chứng, thừa phát lại. 

Thảo luận 10 

c3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, đánh giá hoạt động tác 50 
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nghiệp nghề luật 

2.33. 6  Nội dung học phần: 

2.33.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 Khái quát về công chứng 9 2 0 1 0 6 

2 
Tổ chức hành nghề công 

chứng và công chứng viên 
12 2 0 2 0 8 

3 
Trình tự, thủ tục công chứng 

hợp đồng, giao dịch 
12 2 0 2 0 8 

4 Pháp luật về chứng thực 12 2 0 2 0 8 

5 
Khái quát về chế định thừa 

phát lại 
9 2 0 1 0 6 

6 
Thừa phát lại và tổ chức hành 

nghề thừa phát lại 
12 2 0 2 0 8 

7 Khái quát về chế định luật sư 12 2 0 2 0 8 

8 
Các hoạt động nghề nghiệp 

của luật sư 
12 2 0 2 0 8 

Tổng 90 16 0 14 0 60 

2.33.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Phần I. Pháp luật về công chứng và chứng thực 

Chương 1  Khái quát về công chứng 

1 1  Sơ lược về sự ra đời, phát triển của thể chế công chứng 

1 1 1  Sơ lược về sự ra đời, phát triển của thể chế công chứng trên thế giới 

1.1.1.1 Mô hình công chứng La-tinh 

1.1.1.2. Mô công chứng tại các nước theo truyền thống thông luật 

1 1 2  Sơ lược về sự ra đời, phát triển của thể chế công chứng ở nước ta 

1.2. Khái niệm về công chứng  

1 3   ặc điểm của hoạt động công chứng  

1.4. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động công chứng  

1.5. Nguyên tắc hành nghề công chứng 

1.6. Hình thức văn bản công chứng 

1.7. Quản lý nhà nước về công chứng 

Chương 2  Tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên 

2.1. Khái niệm tổ chức hành nghề công chứng 

2.2. Phân loại tổ chức hành nghề công chứng 

2.2.1. Phòng công chứng 

2 2 2  Văn ph ng công chứng 

2.3. Công chứng viên 
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2.3.1. Tiêu chuẩn công chứng viên 

2 3 2   ào tạo công chứng viên 

2.2.3. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên 

Chương 3  Trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch 

3.1. Những quy định chung 

3.1.1. Thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch  

3 1 2   ịa điểm công chứng, chữ viết trong văn bản công chứng và vấn đề chữ 

ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng 

3.1.3. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do người cầu công chứng sọan 

thảo 

3.1.4. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên sọan thảo theo đề 

nghị của người cầu công chứng 

3.1.5. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

3.2. Trình tự, thủ tục công chứng trong các trường hợp cụ thể 

3.2.1. Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản 

3.2.2. Công chứng di chúc 

3.2.3. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản 

3.2.4. Công chứng văn bản khai nhận tài sản 

3.3. Một số quy định khác về công chứng 

3 3 1  Lưu trữ hồ sơ công chứng 

3.3.2. Cấp bản sao văn bản công chứng 

3.3.3. Thù lao công chứng 

3.3.4. Xử lý vi phạm, khiếu kiện, tố cáo đối với hoạt động công chứng 

Chương 4  Pháp luật về chứng thực 

4.1. Khái quát về chứng thực 

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm của chứng thực 

4.1.2. Phân biệt chứng thực với công chứng 

4.2. Thẩm quyền chứng thực của UBND cấp huyện và UBND cấp xã 

4.2.1. Thẩm quyền chứng thực của UBND cấp huyện 

4.2.1. Thẩm quyền chứng thực UBND cấp xã 

4.3. Quy trình thực hiện các hoạt động chứng thực 

4.3.1. Chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản 

4.3.1.1. Thẩm quyền 

4.3.1.2. Thủ tục 

4.3.1.3. Lệ phí 

4.3.2. Chứng thực chữ ký 

4.3.2.1. Thẩm quyền 

4.3.2.2. Thủ tục 

4.3.2.3. Lệ phí và thời hạn 

4.3.3. Cấp bản sao từ sổ gốc 

Phần II. Pháp luật về thừa phát lại 

Chương 5  Khái quát về chế định thừa phát lại 

5 1  Sơ lược về sự ra đời, phát triển của chế định thừa phát lại trên thế giới 

5 2  Thí điểm áp dụng chế định thừa phát lại ở nước ta 

5.3. Khái niệm về chế định thừa phát lại 
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5 4   ặc điểm của chế định thừa phát lại 

5.5. Vai trò của chế định thừa phát lại 

5.6. Những công việc thừa phát lại được thực hiện 

Chương 6  Thừa phát lại và tổ chức hành nghề thừa phát lại 

6.1. Thừa phát lại viên 

6.1.1. Tiêu chuẩn chung 

6 1 2   iều kiện bổ nhiệm 

6.1.3. Thủ tục bổ nhiệm 

6.1.4. Thẩm quyền bổ nhiệm 

6 1 5  Các trường hợp miễn nhiệm và thẩm quyền miễn nhiệm 

6 2  Văn ph ng thừa phát lại 

6.2.1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của văn ph ng thừa phát lại 

6.2.2.  ăng ký hoạt động văn ph ng thừa phát lại 

6.3. Quyền hạn của thừa phát lại 

6.3.1. Giới hạn phạm vi những công việc thừa phát lại được thực hiện 

6.3.2.1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án 

dân sự. 

6.3.2.2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

6 3 2 3  Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự. 

6.3.2.4. Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án theo yêu 

cầu của đương sự. 

6 4  Quy định về trả lệ phí đối với hoạt động thừa phát lại 

6.5. Khiếu nại, tố cáo và kiểm sát hoạt động của thừa phát lại 

6.6. Xử lý vi phạm đối với văn ph ng thừa phát lại 

Phần III. Pháp luật về luật sư 

Chương 7  Khái quát về chế định luật sư 

7.1. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về luật sư 

7.2. Khái niệm, chức năng và các dịch vụ của luật sư 

7.2.1. Khái niệm luật sư 

7.2.2. Chức năng của luật sư 

7.2.3. Các dịch vụ của luật sư 

7.3. Tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề luật sư 

7.3.1. Tiêu chuẩn luật sư 

7 3 2   iều kiện hành nghề luật sư 

7.4. Quyền và nghĩa vụ của luật sư 

7.4.1. Quyền của luật sư 

7 4 2  Nghĩa vụ của luật sư 

7.4.3. Những việc luật sư không được làm 

Chương 8  Các hoạt động nghề nghiệp của luật sư 

8.1. Nguyên tắc hành nghề luật sư 

8.2. Phạm vi hành nghề luật sư 

8.2.1. Tham gia tố tụng 

8 2 2   ại diện ngoài tố tụng 

8 2 3  Tư vấn pháp luật 

8.2.4. Hoạt động dịch vụ pháp lý khác  
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8.3. Các hình thức hành nghề luật sư 

8.3.1. Hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư 

8.3.1.1. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư 

8 3 1 2   ăng kí hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

8.3.1.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư 

8 3 1 4  Thay đổi, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

8.3.1.5. Hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 

8.3.2. Hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

8 3 2 1   ăng kí hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

8.3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân 

8.3.2.3. Hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam 

8.4. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư 

8 4 1   oàn luật sư 

8 4 2  Tổ chức luật sư toàn quốc – Liên đoàn luật sư Việt Nam 

2.33. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm..  

2.33. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.33.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2  4  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KỸ N NG     DỰNG V N BẢN PHÁP 

LUẬT, HÀNH CHÍNH 

2.34.1. Tên học phần: Kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật, hành chính 

2  4 2  M  học phần: ……  

2  4    Số tín chỉ: 2 (1,1,4) 

2.34.4. Loại học phần: Tự chọn 

2  4 5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.34.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1  ào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

2 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2.34.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:    90 tiết 

- Lý thuyết:    15 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  30 tiết 

2.34.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Lý luận nhà nước và pháp luật 

- Học phần song hành: Không 

2.34.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ bản về văn bản 

pháp luật và văn bản hành chính, quy trình xây dựng văn bản pháp luật và văn bản 

hành chính; quy tắc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản pháp luật và văn bản hành chính; 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng trình bày hình thức và nội dung của văn bản pháp luật 

và văn bản hành chính; rèn luyện kỹ năng kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật 

và văn bản hành chính và đặc biệt là kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật và văn bản 

hành chính hoàn chỉnh. 

2.34.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật, hành chính. 

2. Khả năng kiểm tra, đánh giá, rà soát và xử lí văn bản pháp luật, hành chính. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1          ●       

2              ●   

2  4     M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Kỹ năng xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, hành chính là môn 

khoa học pháp lý ứng dụng, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn bản pháp luật, hành 

chính và xây dựng văn bản pháp luật, hành chính đặc biệt là kĩ năng soạn thảo văn bản 

pháp luật, hành chính. 

Môn học được chia thành hai phần: 
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- Phần lí thuyết: Tập trung giới thiệu những vấn đề xây dựng văn bản pháp luật 

theo từng loại văn bản với những nội dung sau:  

-  Khái quát về văn bản pháp luật, hành chính; 

-  Quy trình xây dựng văn bản pháp luật, hành chính; 

-  Quy tắc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản pháp luật, hành chính; 

-  Cách thức trình bày hình thức và nội dung của văn bản pháp luật, hành chính; 

-  Cách thức kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật, hành chính; 

-  Soạn thảo một số văn bản pháp luật, hành chính điển hình 

- Phần bài tập thực hành trên lớp: Trên cơ sở lí thuyết, môn học giúp sinh viên 

vận dụng giải quyết bài tập tình huống cụ thể để soạn thảo văn bản pháp luật, hành 

chính. 

2.34.12. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2  4     Tài liệu học tập: 

2.34.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS   oàn Thị Tố Uyên (chủ biên), Giáo trình Xây d ng văn bản pháp luật, 

Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2017. 

[2] TS   oàn Thị Tố Uyên (chủ biên), Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản 

hành chính thông dụng, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. CAND, Hà Nội, 2018. 

2.34.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] PGS TS  Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên), Gi o trình X   d ng văn bản ph p 

 uật, Trường  ại học Luật TP HCM, NXB  Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, 2016. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[1] Hiến pháp năm 2013  

[2] Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014  

[3] Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015  

[4] Luật Tổ chính Quyền địa phương năm 2015  

[5] Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014  

[6] Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

[7] Luật Khiếu nại năm 2011  

[8] Luật Tố cáo năm 2018  

[9] Luật Thanh tra năm 2010  

[10] Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 

năm 2012)  

[11] Luật Thực hành tiết kiệm, chống l ng phí năm 2013  

[12] Luật Cán bộ, công chức năm 2008  

[13] Luật Viên chức năm 2010  

[14] Luật Tố tụng hành chính năm 2010  

[15] Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012  

[16] Nghị định số 40/2010/N -CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ quy định về 

kiểm tra và xử lí văn bản QPPL. 
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[17] Nghị định số 110/2004/N -CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác 

văn thư; Nghị định của Chính phủ số 09/2010/N -CP ngày 02/02/2010 sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 110/2004/N -CP. 

[18] Nghị định số 16/2013/N -CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

[19] Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6/5/2005 của Bộ nội 

vụ và Văn ph ng Chính phủ hướng dẫn thể thức và cách thức trình bày văn bản. 

[20] 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. 

[21] Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03/7/2007 của U  ban thường 

vụ Quốc hội ban hành Quy chế về kĩ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật của Quốc hội và U  ban thường vụ Quốc hội. 

[22] Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

về thể thức và kĩ thuật trình bày VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, 

Cơ quan ngang bộ và văn bản liên tịch. 

2  4  4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2  4  5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Kiến thức và kỹ năng soạn thảo văn bản 

pháp luật, hành chính. 

Chuyên cần 5 

b4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Khả năng kiểm tra, đánh giá, rà soát và xử lí 

văn bản pháp luật, hành chính. 

Thảo luận 10 

c2 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Soạn thảo văn bản pháp luật, hành chính 50 
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2  4  6  Nội dung học phần: 

2.34.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Phần lý thuyết 45 15 0 0 0 30 

1 
Khái quát về xây dựng văn bản 

pháp luật 
6 2 0 0 0 4 

2 
Thể thức chung và kỹ thuật 

trình bày văn bản pháp luật 
6 2 0 0 0 4 

3 

Ngôn ngữ trong văn bản pháp 

luật, xây dựng và trình bày 

quy phạm pháp luật 

6 2 0 0 0 4 

4 

Quy trình xây dựng và ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

6 2 0 0 0 4 

5 

Hiệu lực và nguyên tắc áp 

dụng văn bản quy phạm pháp 

luật 

6 2 0 0 0 4 

6 
Kiểm tra và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật 
6 2 0 0 0 4 

7 Văn bản hành chính 9 3 0 0 0 6 

II Phần thực hành 90 0 0 0 30 60 

8 
Soạn thảo một số văn bản pháp 

luật điển hình 
36 0 0 0 12 24 

9 

Kỹ thuật soạn thảo và trình 

bày văn bản hành chính 

thông dụng, thư tín thương 

mại, đơn thư cá nhân 

54 0 0 0 18 36 

Tổng 135 15 0 0 30 60 

2 34 16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái quát về xây dựng văn bản pháp luật  

1.1. Khái niệm xây dựng văn bản pháp luật 

1 1 1   ịnh nghĩa văn bản pháp luật 

1 1 2   ặc điểm văn bản pháp luật 

1.1.3. Phân loại văn bản pháp luật 

1.1.4. Vai trò và chức năng của văn bản pháp luật 

1.1.5. Khái niệm xây dựng văn bản pháp luật 

1 1 6   ối tượng nghiên cứu của môn học kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật 
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1.2. Tính chất và ý nghĩa của xây dựng văn bản pháp luật 

1.2.1. Tính chất của xây dựng văn bản pháp luật 

1 2 2  Ý nghĩa của xây dựng văn bản pháp luật 

1 3  Tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật 

1.3.1. Tiêu chí về chính trị 

1.3.2. Tiêu chí về tính hợp hiến, hợp pháp 

1.3.3. Tiêu chí về tính hợp lí 

1.4. Hệ thống văn bản pháp luật 

1 4 1  Văn bản quy phạm pháp luật 

1.4.2. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1.4.3. Nội dung điều chỉnh của các loại văn bản quy phạm pháp luật 

Chương 2. Thể thức chung và kỹ thuật trình bày văn bản pháp luật 

2 1  Quốc hiệu và tiêu ngữ 

2 2  Tên cơ quan, tổ chức, chức danh ban hành văn bản pháp luật 

2 3  Số và ký hiệu của văn bản pháp luật 

2 4   ịa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp luật 

2 5  Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản pháp luật 

2 6  Nội dung văn bản pháp luật 

2 7  Quyền hạn, chức vụ, họ tên người có thẩm quyền 

2 8  Dấu của cơ quan, tổ chức 

2 9  Nơi nhận 

2 9  Các thành phần thể thức khác 

Chương 3. Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật, xây dựng và trình bày quy phạm 

pháp luật 

3.1. Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 

3.1. Khái niệm, đặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 

3.1.1 Khái niệm  

3.1 2  ặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản pháp luật 

3.1.2.1.Tính chính xác 

3.1 2 2  Tính dễ hiểu 

3.1.2.3. Tính khách quan 

3.1 2 4  Tính văn minh, lịch sự 

3.1 2 5  Tính khuôn mẫu 

3.1 2 6  Tính khả thi 

3. 2  Ngữ pháp trong văn bản pháp luật 

3.2 1 Cách sử dụng từ ngữ 

3.2 1 1 Lựa chọn và sử dụng từ đúng ngữ nghĩa. 

3.2 1 2 Sử dụng từ đúng văn phong pháp lý  

3.2 1 3  Sử dụng từ đúng chính tả tiếng Việt  

3.2 2 Câu và dấu câu trong văn bản pháp luật 

3.3. Xây dựng và trình bày qui phạm pháp luật 

3 3 1  Khái niệm qui phạm pháp luật, các yếu tố cấu thành 

3 3 1 1  ịnh nghĩa 

3 3 1 2  Cơ cấu của quy phạm pháp luật 

3.3.2. Phương pháp trình bày qui phạm pháp luật trong văn bản pháp luật 

https://hocluat.vn/wiki/phuong-phap/


Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

286 
 

3 3 2 1  Phương pháp trình bày trực tiếp 

3 3 2 2  Phương pháp trình bày viện dẫn 

3 3 2 3  Phương pháp kết hợp nhiều qui phạm pháp luật trong một điều luật 

3 3 2 4  Phương pháp trình bày so le 

3 3 3  Cách diễn đạt qui phạm pháp luật trong văn bản pháp luật 

3 3 4  Bố cục trình bày dự thảo văn bản pháp luật 

Chương 4. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

4.1. Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

4 1 1  Khái niệm quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4 1 2   ặc điểm quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4 1 3  Nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

4.2. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ 

quan nhà nước ở tw 

4 2 1  Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc 

hội, UBTVQH 

4 2 2  Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch 

4 2 3  Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ  

4 2 4  Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

TANDTC, VKSNDTC 

4 2 5  Quy trình xây dựng Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước 

4.3. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của H ND các 

cấp 

4 3 1  Xây dựng và ban hành Nghị quyết của H ND cấp tỉnh 

4 3 2  Xây dựng và ban hành Nghị quyết của H ND cấp huyện 

4 3 3  Xây dựng và ban hành Nghị quyết của H ND cấp x  

4.4. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp (trình 

bày cụ thể) 

4 4 1  Xây dựng và ban hành Quyết định của UBND cấp tỉnh 

4 4 2  Xây dựng và ban hành Quyết định của UBND cấp huyện 

4 4 3  Xây dựng và ban hành Quyết định của UBND các cấp x  

4 4 4  Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp 

trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp 

Chương 5. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

5.1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

5 1 1  Hiệu lực theo thời gian 

5 1 1 1 Thời điểm phát sinh hiệu lực 

5 1 1 2 Thời điểm kết thúc hiệu lực 

5 1 1 3  Hiệu lực trở về trước 

5 1 2  Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng  

5 1 2 1 Hiệu lực về không gian của văn bản quy phạm pháp luật 

5 1 2 2 Hiệu lực về đối tượng thi hành 

5 1 3  Trường hợp ngưng hiệu lực của văn bản  

5 1 4  Những trường hợp văn bản hết hiệu lực  

5.2. Nguyên tắc áp dụng văn bản qui phạm pháp luật 
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5.2.1  Những nguyên tắc chung 

5.2.2  Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa 

phương trong trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính 

Chương 6. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

6.1. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

6.1.1. Khái niệm 

6 1 2   ặc điểm 

6 1 3  Mục đích và ý nghĩa của hoạt động kiểm tra 

6 1 4  Nguyên tắc kiểm tra 

6 1 5  Phương thức kiểm tra 

6 1 6  Nội dung kiểm tra 

6 1 7  Thẩm quyền kiểm tra văn bản 

6.1.8. Thủ tục kiểm tra văn bản 

6 1 9  Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, người có văn bản được kiểm tra 

6.2. Xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

6 2 1  Khái niệm 

6 2 2  Nguyên tắc xử lý 

6.2.3. Hình thức xử lý 

6 2 4  Các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật  

6 2 5  Xử lý văn bản không ph  hợp với pháp luật hiện hành  

6 2 6  Thẩm quyền xử lý 

6 2 7  Các biện pháp xử lý đối với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn 

bản trái pháp luật 

Chương 7  Văn bản hành chính 

7.1. Khái niệm văn bản hành chính 

7.2. Phân loại văn bản hành chính 

7.3.  ặc điểm của văn bản hành chính 

7.3.1. Chủ thể ban hành văn bản hành chính 

7.3.2. Mục đích của văn bản hành chính 

7.3.3. Hiệu lực thi hành của văn bản hành chính 

7.3.4. Hệ thống văn bản hành chính 

7.4. Bản sao văn bản hành chính 

7.5. Ngôn ngữ trong văn bản hành chính 

7.5.1.  ặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản hành chính 

7.5.2. Chức năng của ngôn ngữ trong văn bản hành chính 

7.5.3. Tính chất của ngôn ngữ trong văn bản hành chính 

7.5.4. Kỹ thuật sử dụng tiếng Việt trong văn bản hành chính 

7.5.4.1. Kỹ thuật sử dụng từ ngữ trong văn bản hành chính 

7.5.4.2. Kỹ thuật sử dụng câu trong văn bản trong văn bản hành chính 

7.5.4.3. Cấu trúc đoạn văn trong văn bản hành chính 

7.5.4.4. Các phương pháp lập luận chủ yếu trong văn bản hành chính 

7.6. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính 

7.6.1. Nguyên tắc soạn thảo văn bản hành chính 

7.6.1.1. Nguyên tắc hợp hiến 

7.6.1.2. Nguyên tắc đúng thể thức 

https://hocluat.vn/wiki/thu-tuc/
https://hocluat.vn/wiki/nghia-vu/
https://hocluat.vn/wiki/hinh-thuc/
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7.6.1.3. Nguyên tắc đúng thẩm quyền 

7.6.1.4. Nguyên tắc khả thi 

7.6.1.5. Nguyên tắc phong cách ngôn ngữ hành chính 

7.6.2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính 

7.6.2.1. Chuẩn bị thông tin, số liệu 

7 6 2 2   ánh giá tác động của văn bản 

7.6.2.3. Xây dựng đề cương 

7.6.2.4. Viết dự thảo nội dung 

7.6.2.5. Duyệt và ký văn bản 

7 6 2 6  Ban hành văn bản 

7.6.2.7. Theo dõi việc thực hiện văn bản 

7.7. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 

7 1  Văn bản pháp lý điều chỉnh 

7.2. Thể thức văn bản hành chính 

7.2.1. Khái niệm thể thức văn bản hành chính 

7 2 2   ặc điểm của thể thức văn bản hành chính 

7.3. Các thành phần thuộc thể thức của văn bản hành chính 

7.4. Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 

7.4.1. Khái niệm 

7.4.2. Khổ giấy, kiểu trình bày, phông chữ, định lề và đánh số trang văn bản hành 

chính 

7.4.3. Kỹ thuật trình bày các thành phần thuộc thể thức của văn bản 

7.4.4. Kỹ thuật trình bày bản sao văn bản 

Chương 8  Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình 

8.1. Luật, pháp lệnh 

8 1 1  Thẩm quyền ban hành và nội dung của luật, pháp lệnh 

8 1 2  Cách thức soạn thảo 

8 2  Nghị quyết 

8.2.1. Thẩm quyền ban hành nghị quyết 

8.2.2. Nội dung của nghị quyết 

8.2.3. Cách thức soạn thảo nghị quyết 

8.3. Nghị định 

8.3.1. Thẩm quyền ban hành và nội dung của nghị định 

8.3.2. Cách thức soạn thảo nghị định 

8 4  Thông tư 

8.4.1. Thẩm quyền ban hành và nội dung của thông tư 

8.4.2. Cách thức soạn thảo thông tư 

8.5. Quyết định  

8.5.1. Thẩm quyền ban hành quyết định 

8.5.2. Nội dung của quyết định 

8.5.3. Cách thức soạn thảo quyết định 

Chương 9  Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thông dụng, thư 

tín thương mại, đơn thư cá nhân 

9.1. Kỹ thuật xây dựng đề án  

9.1.1. Khái niệm đề án 
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9.1.2. Yêu cầu của đề án 

9.1.3. Cấu trúc của đề án 

9.2. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày nghị quyết 

9.2.1. Khái niệm nghị quyết hành chính 

9.2.2. Thẩm quyền ban hành 

9.2.3. Cấu trúc của nghị quyết 

9.2.4. Kỹ thuật soạn thảo nghị quyết 

9.3. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày quyết định 

9.3.1. Khái niệm quyết định hành chính 

9.3.2. Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính 

9.3.3. Cấu trúc của quyết định hành chính 

9.3.4. Kỹ thuật soạn thảo quyết định hành chính 

9.4. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày thông báo 

9.4.1. Khái niệm thông báo 

9.4.2. Yêu cầu của thông báo 

9.4.3. Cấu trúc của thông báo 

9.4.4. Kỹ thuật soạn thảo các loại thông báo thường sử dụng. 

9.5. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày tờ trình 

9.5.1. Khái niệm tờ trình 

9.5.2. Yêu cầu của tờ trình 

9.5.3. Cấu trúc của tờ trình 

9.5.4. Phương pháp soạn thảo tờ trình  

9.6. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày báo cáo 

9.6.1. Khái niệm báo cáo 

9.6.2. Yêu cầu của báo cáo 

9.6.3. Phân loại báo cáo 

9 6 4  Phương pháp soạn thảo báo cáo 

9.6.5. Cấu trúc của báo cáo 

9.7. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày công văn 

9.7.1. Khái niệm công văn hành chính 

9 7 2   ặc điểm của công văn hành chính 

9.7.3. Phân loại công văn hành chính 

9 7 4  Phương pháp soạn thảo công văn hành chính 

9.7.5. Nội dung cụ thể của một số loại công văn hành chính 

9.8. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày hợp đồng 

9.8.1. Khái niệm hợp đồng 

9 8 2   ặc điểm của hợp đồng 

9.8.3. Phân loại hợp đồng 

9 8 4  Phương pháp soạn thảo hợp đồng 

9.8.5. Những vấn đề cần lưu ý khi soạn hợp đồng 

9.9. Kỹ thuật ghi và trình bày biên bản 

9.9.1. Khái niệm biên bản 

9.9.2. Yêu cầu của biên bản 

9.9.3. Phân loại biên bản 

9 9 4  Phương pháp ghi biên bản 
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9.9.5. Cấu trúc của biên bản 

9.10. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày thư tín thương mại 

9.10.1. Khái niệm thư tín thương mại 

9.10.2. Vai trò của thư tín thương mại 

9.10.3. Phân loại thư tín thương mại 

9.10.4. Yêu cầu về nội dung của thư tín thương mại 

9.10.5. Kỹ thuật soạn thảo một số loại thư tín thương mại thông dụng 

9 10 5 1  Thư cảm ơn 

9 10 5 2  Thư chúc mừng 

9 10 5 3  Thư thăm hỏi 

9 10 5 4  Thư báo giá 

9 10 5 5  Thư giới thiệu sản phẩm, dịch vụ 

9 10 5 6  Thư đặt hàng 

9 10 5 7  Thư khiếu nại 

9 10 5 8  Thư yêu cầu thanh toán 

9.11. Kỹ thuật soạn thảo và trình bày đơn, thư cá nhân 

9.11.1. Khái niệm đơn, thư cá nhân 

9 11 2   ặc điểm của đơn, thư cá nhân 

9.11.3. Phân loại đơn, thư cá nhân 

9 11 4  Phương pháp soạn thảo đơn, thư cá nhân 

9.11.5. Nội dung cụ thể của đơn, thư cá nhân 

2  4  7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

các chuyên đề và bài tập nhóm. 

2  4  8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.34.19. Phê duyệt 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.35. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI 

2.35.1. Tên học phần: Pháp luật an sinh xã hội 

2.35.2. M  học phần: ……  

2.35.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.35.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.35.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.35.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn  ơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Lê Thị Hồng Thơm Luật sư 
G  Công ty TNHH 

Luật Dương Nữ 

2.35.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.35.8.  iều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.35.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần pháp luật an sinh x  hội trang bị cho người học kiến thức pháp luật về 

bảo hiểm x  hội, ưu đ i x  hội, trợ giúp x  hội (bảo trợ x  hội), giải quyết tranh chấp 

an sinh x  hội  Song song với việc nghiên cứu các vấn đề pháp lý của Việt Nam, học 

phần pháp luật về an sinh x  hội c n nghiên cứu quan điểm, quy định của Tổ chức Lao 

động thế giới (ILO) về an sinh x  hội  

2.35.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chu n đ u ra của học ph n: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu và phân tích được hệ thống qui định của pháp luật về an sinh xã hội của 

Việt Nam 

2. Áp dụng được những kiến thức đ  học về an sinh xã hội trong quá trình hoạt 

động nghề luật của mình: thực hiện công tác, tư vấn pháp luật. 

b. Ma trận tích hợp giữa chu n đ u ra của môn học và chu n đ u ra củ   hương trình 

đ o tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2       ●          

2.35.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần pháp luật an sinh xã hội là môn học nghiên cứu các vấn đề lý luận và 

thực tiễn trong xây dựng, ban hành, thực thi các quy định về an sinh xã hội, bên cạnh 

các vấn đề lý luận chung cho hệ thống chính sách xã hội nhiều cấp độ để tât cả các 

thành viên trong xã hội đều được tương trợ, giúp đỡ ở mức độ hợp lý khi bị giảm, mất 

thu nhập hoặc gặp các rủi ro, khó khăn trong cuộc sống  Trên cơ sở đó, các nội dung 
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pháp luật được giảng dạy bao gồm: bảo hiểm xã hội, ưu đ i x  hội, trợ giúp xã hội 

(bảo trợ xã hội), giải quyết tranh chấp an sinh xã hội. Song song với việc nghiên cứu 

các vấn đề pháp lý của Việt Nam, học phần pháp luật về an sinh xã hội còn nghiên cứu 

quan điểm, quy định của Tổ chức Lao động thế giới (ILO) về an sinh xã hội. 

2.35. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.35.    Tài liệu học tập: 

2.35.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ biên), Giáo trình luật an sinh xã h i, Trường  ại 

học Luật Hà Nội. NXB. CAND, Hà Nội, 2018. 

2.35.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] PGS.TS. Nguyễn Văn  ịnh (chủ biên), Giáo trình an sinh xã h i, Trường  ại 

học Kinh tế quốc dân, NXB   ại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2015. 

[2] Lê Thị Hoài Thu (chủ biên), Quy n an sinh xã h i và bảo đảm th c hiện 

trong pháp luật Việt Nam, NXB   ại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[1] Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 

[2] Nghị định số 143/2018/N -CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ Quy định chi 

tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đối với người lao động là công dân nước ngoàii làm việc tại Việt Nam. 

[3] Nghị định số 113/2018/N -CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều N  108/2014/N -CP về chính sách tinh giảm biên chế. 

[4] Nghị định số 44/2017/N -CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ qui định mức 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

[5] Nghị định số 166/2016/N -CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về giao dịch 

điện tử trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. 

[6] Nghị định số 37/2016/N -CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Luật an toàn, vệ sinh lao động, về chế độ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp bắt 

buộc. 

[7] Nghị định số 134/2016/N -CP ngày 29/12/2016 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số  iều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

[8] Nghị định số 115/2015/N -CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định 

một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

[9] Nghị định số 108/2015/N -CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Về chính 

sách tinh giản biên chế. 

[9] Nghị định số 958/2013/N -CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ Xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

[10] Thông tư số 42/2016/TT-BL TBXH ngày 28/12/2016 Hướng dẫn Nghị 

định 115/2015/N -CP và Nghị định 134/2015/N -CP về điều chỉnh tiền lương và thu 

nhập đ  đóng bảo hiểm xã hội. 

http://www.tracuuphapluat.info/2014/12/toan-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-2014.html
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-dinh---2016/nam-2018/ndh-so-143-2018-ndh-cp
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[11] Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 Hướng dẫn quản lý bệnh 

nghề nghiệp. 

[12] Thông tư số 59/2015/TT-BL TBXH ngày 29/12/2015 Hướng dẫn thi hành 

Nghị định 115/N -CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

[13] Thông tư số 01/2016/TT-BL TBXH ngày 18/02/2016 Hướng dẫn thi hành 

Nghị định 134/2015/N -CP về bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

2.35. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.35. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đ nh gi   hu n đ u ra của học ph n, chu n đ u ra củ   hương trình, 

phương ph p đ nh gi  

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phương pháp đánh giá 

và t  trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chương 

trình 

(SOs) 

Phương pháp đánh 

giá 

T  

trọng 

% 

1. Hiểu và phân tích được hệ thống qui định 

của pháp luật về an sinh xã hội của Việt Nam. 

Chuyên cần 5 

a3 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Áp dụng được những kiến thức đ  học về an 

sinh xã hội trong quá trình hoạt động nghề luật: 

thực hiện công tác, tư vấn pháp luật. 

 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đ nh gi  học ph n 

Phương pháp đánh giá T  trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng qui định pháp luật an sinh 

xã hội giải quyết vụ việc thực tiễn 
50 

2.35. 6  Nội dung học phần: 

2.35.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chương 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/thong-tu/bo-y-te/-2016-tt-28-2016-tt-byt
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/thong-tu/bo-ldhtbxh/-2015-tt-59-2015-tt-bldhtbxh
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/thong-tu/bo-ldhtbxh/-2016-tt-01-2016-tt-bldhtbxh
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1 
Lý luận chung về pháp luật 

an sinh x  hội 
21 5 0 2 0 14 

2 Pháp luật bảo hiểm x  hội 24 5 0 3 0 16 

3 Pháp luật ưu đ i x  hội 24 5 0 3 0 16 

4 Pháp luật cứu trợ x  hội 21 5 0 2 0 14 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.35.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Lý luận chung về pháp luật an sinh x  hội 

1 1  Nguồn gốc và ý nghĩa của an sinh x  hội  

1 1 1  Quá trình hình thành an sinh x  hội  

1 1 2  Ý nghĩa của an sinh x  hội 

1 2  Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của an sinh x  hội 

1 2 1  Khái niệm an sinh x  hội 

1 2 2  Các nguyên tắc cơ bản của an sinh x  hội 

1 3  Pháp luật an sinh x  hội 

1 3 1   ối tượng điều chỉnh 

1 3 2  Phương pháp điều chỉnh 

Chương 2  Pháp luật bảo hiểm x  hội 

2 1  Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo hiểm x  hội 

2 1 1  Khái niệm bảo hiểm x  hội 

2 1 2  Các nguyên tắc của bảo hiểm x  hội 

2 2  Nội dung của bảo hiểm x  hội  

2 2 1  Quỹ bảo hiểm x  hội  

2 2 2  Các loại hình bảo hiểm x  hội  

2 2 3  Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm x  hội  

2 2 4  Giải quyết tranh chấp về bảo hiểm x  hội  

2 3  Các chế độ bảo hiểm x  hội 

2 3 1  Chế độ ốm đau 

2 3 2  Chế độ thai sản 

2 3 3  Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

2 3 4  Chế độ hưu trí 

2 3 5  Chế độ tử tuất 

Chương 3  Pháp luật ưu đ i x  hội 

3 1  Một số vấn đề lý luận về pháp luật ưu đ i x  hội  

3 1 1  Khái niệm pháp luật ưu đ i x  hội  

3 1 2  Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật ưu đ i  

3 2  Các chế độ ưu đ i x  hội 

3 2 1  Chế độ ưu đ i trợ cấp 

3 2 1 1  Chế độ ưu đ i đối với người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 

1945  

3 2 1 2  Chế độ ưu đ i đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ  

3 2 1 3  Chế độ ưu đ i đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng  
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3 2 1 4  Chế độ ưu đ i đối với anh h ng lực lượng vũ trang, anh h ng lao động 

3 2 1 5  Chế độ ưu đ i đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh 

3 2 1 6  Chế độ ưu đ i đối với bệnh binh 

3 2 1 7 Chế độ ưu đ i đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng 

chiến bị địch bắt, t  đày 

3.2.1.8. Chế độ ưu đ i đối với người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, 

bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 

3 2 1 9  Chế độ ưu đ i đối với người có công giúp đỡ cách mạng 

3 2 1 10  Chế độ ưu đ i đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị 

nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam 

3 2 1 11  Chế độ ưu đ i đối với quân nhân, cán bộ, thanh niên xung phong trong 

kháng chiến  

3 2 2  Chế độ ưu đ i khác 

3 2 2 1  Chế độ ưu đ i về chăm sóc sức khoẻ 

3 2 2 2  Chế độ ưu đ i về giáo dục và đào tạo 

3 2 2 3  Chế độ ưu đ i về nhà ở, giải quyết việc làm, hỗ trợ người có công với 

cách mạng ổn định đời sống và phát triển kinh tế gia đình 

Chương 4  Pháp luật cứu trợ x  hội 

4 1  Một số vấn đề lý luận về pháp luật cứu trợ x  hội 

4 1 1  Khái niệm pháp luật cứu trợ x  hội 

4 1 2  Các đặc trưng cơ bản của pháp luật cứu trợ x  hội 

4 2  Các quy định của pháp luật về cứu trợ x  hội 

4 2 1  Chế độ cứu trợ x  hội thường xuyên 

4 2 2  Chế độ cứu trợ x  hội đột xuất 

2.35. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm..  

2.35. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 
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2.35.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.36. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

2.36.1. Tên học: Luật thi hành án dân sự 

2.36.2  M  học phần: ……  

2.36.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.36.4. Loại học phần: Bắt buộc, thay thế khóa luận tốt nghiệp 

2.36.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.36.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phước Thạc sĩ, NCS  Khoa LLCT 

2 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2.36.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.36.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật dân sự 1, Luật dân sự 2. Luật tố tụng dân sự 

- Học phần song hành: Không 

2.36.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Luật thi hành án dân sự trang bị cho người học kiến thức lý luận và 

pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu thi hành các bản án, 

quyết định dân sự của Toà án, phán quyết của Trọng tài thương mại; nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự, 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 thi hành án dân sự; các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi 

hành án dân sự; miễn giảm, hỗ trợ tài chính trong thi hành án dân sự, phí và chi phí 

cưỡng chế thi hành án dân sự; khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm trong thi 

hành án dân sự. 

2.36.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống các qui định của pháp luật thi hành án dân sự và kiến thức lí 

luận về xã hội hoá thi hành án dân sự. 

2. Khả năng tư vấn cho cá nhân, doanh nghiệp pháp luật về thi hành các bản án, 

quyết định của Tòa án, pháp quyết của Trọng tài thương mại. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2           ●      

2.36.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật thi hành án dân sự là môn học bắt buộc thay thế khóa luận tốt 

nghiệp của chương trình đào tạo cử nhân ngành luật kinh tế.  ối tượng nghiên cứu của 

học phần là những vấn đề lí luận về Luật thi hành án dân sự, nội dung các quy định 
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của pháp luật thi hành án dân sự và thực tế thi hành tại các cơ quan thi hành án bao 

gồm: Khái niệm chung về Luật thi hành án dân sự; vấn đề x  hội hoá thi hành án dân 

sự, thời hiệu, thẩm quyền và các nguyên tắc cơ bản của Luật thi hành án dân sự; nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự, 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 thi hành án dân sự; các biện pháp bảo đảm và 

cưỡng chế thi hành án dân sự; miễn giảm, hỗ trợ tài chính trong thi hành án dân sự, phí 

và chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự; khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm 

trong thi hành án dân sự. 

2.36. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.36.    Tài liệu học tập: 

2.36.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Công Bình (Chủ biên), Giáo trình  uật thi h nh  n d n s  Việt N m, 

Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB  CAND, Hà Nội, 2018  

2.36.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[2] Học viện tư pháp, Giáo trình luật tố tụng dân s , NXB. CAND, Hà Nội, 

2017. 

[3] Học viện tư pháp, Gi o trình  ĩ năng thi hành án dân s , NXB. Thống kê, Hà 

Nội, 2015. 

[4] Hoàng Thọ Khiêm (chủ biên), Đổi mới tổ chứ   ơ qu n thi h nh  n, NXB. 

Tư pháp, Hà Nội, 2006.  

[5] Nguyễn Công Bình (chủ biên), Luật thi hành án dân s  Việt Nam những vấn 

đ  lí luận và th c tiễn, NXB. CAND, Hà Nội, 2012. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[6] Hiến pháp năm 2013  

[7] Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015  

[8] Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015  

[9] Luật Thi hành án dân sự năm 2008  

[10] Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2014  

[11] Luật Phá sản năm 2014  

[12] Luật Trọng tài thương mại năm 2010  

[13] Luật Cạnh tranh năm 2004  

[14] Nghị định của Chính phủ số 116/2005/N -CP ngày 15/09/2005 quy định 

chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. 

[15] Nghị định của Chính phủ số 62/2015/N -CP ngày 18/07/2015 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. 

[16] Nghị định của Chính phủ số 61/2009/N -CP ngày 24/07/2009 quy định về tổ 

chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh và Nghị 

định số 135/2013/N -CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/N -

CP. 

[17] Thông tư liên tịch của Bộ tư pháp, Bộ quốc ph ng số 24/2011/TTLT-BTP-
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BQP ngày 15/12/2011 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong thi 

hành án dân sự. 

2.36.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.36. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống các qui định của pháp luật 

thi hành án dân sự và kiến thức lí luận về xã 

hội hoá thi hành án dân sự. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Khả năng tư vấn cho cá nhân, doanh nghiệp 

pháp luật về thi hành các bản án, quyết định 

của Tòa án, pháp quyết của Trọng tài thương 

mại. 

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích qui định của pháp luật thi 

hành án dân sự 
50 

2.36. 6  Nội dung học phần: 

2.36.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Những vấn đề chung về Luật 

thi hành án dân sự 
9 2 0 1 0 6 

2 
Các nguyên tắc cơ bản của 

Luật thi hành án dân sự Việt 
9 2 0 1 0 6 
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Nam 

3 
Chủ thể trong thi hành án dân 

sự 
12 3 0 1 0 8 

4 Thủ tục thi hành án dân sự 12 3 0 1 0 8 

5 

Thủ tục thi hành án dân sự 

trong một số trường hợp đặc 

biệt 

12 3 0 1 0 8 

6 

Biện pháp bảo đảm và biện 

pháp cưỡng chế thi hành án 

dân sự 

12 3 0 1 0 8 

7 
Tài chính trong thi hành án 

dân sự 
12 3 0 1 0 8 

8 

Khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và 

xử lí vi phạm về thi hành án 

dân sự 

12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 22 0 8 0 60 

2.36.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Những vấn đề chung về Luật thi hành án dân sự 

1 1  Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật thi hành án dân 

sự Việt Nam và nguồn của Luật thi hành án dân sự Việt Nam 

1 2  Vai tr , nhiệm vụ và sự phát triển của Luật thi hành án dân sự Việt Nam 

1 3  Quan hệ pháp luật thi hành án dân sự và x  hội hoá thi hành án dân sự 

1 4  Thời hiệu yêu cầu thi hành án và thẩm quyền thi hành án dân sự 

Chương 2  Các nguyên tắc cơ bản của Luật thi hành án dân sự Việt Nam 

2.1. Khái niệm nguyên tắc của Luật thi hành án dân sự Việt Nam 

2 2  Nội dung các nguyên tắc của Luật thi hành án dân sự Việt Nam 

Chương 3  Chủ thể trong thi hành án dân sự 

3 1  Khái niệm và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự 

3 2  Khái niệm và nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan 

thi hành án 

3 3  Khái niệm và quyền, nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự 

3 4  Khái niệm và quyền, nghĩa vụ của người đại diện của đương sự trong thi 

hành án dân sự 

3 5  Các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác trong thi hành án dân sự 

Chương 4  Thủ tục thi hành án dân sự 

4 1  Cấp, chuyển giao và giải thích bản án, quyết định 

4 2  Yêu cầu thi hành án và nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự 

4 3  Ra quyết định thi hành án, chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án và u  

thác thi hành án dân sự 

4.4. Thông báo và xác minh thi hành án dân sự 

4 5   p dụng các biện pháp thi hành án dân sự 

4 6  Ho n, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án dân sự 
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4 7  Bảo quản tài sản thi hành án, thanh toán tiền thi hành án, kết thúc thi hành án 

và xác nhận kết quả thi hành án dân sự 

Chương 5  Thủ tục thi hành án dân sự trong một số trường hợp đặc biệt 

5 1  Thi hành khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu hu  tài sản và hoàn trả tiền, 

tài sản kê biên, tạm giữ trong các bản án, quyết định hình sự 

5 2  Thi hành quyết định về biện pháp khẩn cấp tạm thời  

5 3  Thi hành quyết định Trưởng khoa thẩm tái thẩm 

5 4  Thi hành quyết định về phá sản 

Chương 6  Biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự 

6 1  Khái niệm, ý nghĩa biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự 

6 2  Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự 

6 3  Khái niệm, ý nghĩa các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự 

6 4  Các nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự 

6 5  Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự 

Chương 7  Tài chính trong thi hành án dân sự 

7.1. Miễn và giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự 

7.2. Bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự 

7.3. Phí và chi phí thi hành án dân sự 

Chương 8  Khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm về thi hành án dân sự 

8 1  Khiếu nại về thi hành án dân sự 

8 2  Tố cáo về thi hành án dân sự 

8 3  Kháng nghị về thi hành án dân sự 

8.4. Xử lí vi phạm thi hành án dân sự 

2.36. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

đề tài tiểu luận và bài tập nhóm. 

2.36. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 
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2.36.19. Phê duyệt 

 

Ngày 09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.37. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, KHIẾU NẠI, 

TỐ CÁO 

2.37.1. Tên học: Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo 

2.37.2  M  học phần: ……  

2.37.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.37.4. Loại học phần: Bắt buộc, thay thế khóa luận tốt nghiệp 

2.37.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.37.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1  ào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

2 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2.37.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.37.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp, Luật hành chính 

- Học phần song hành: Không 

2.37.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo trang bị cho người học kiến 

thức lý luận và pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy cơ quan thanh tra, 

về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lí hành chính nhà nước. 

Những kiến thức này cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện 

pháp luật trong quản lí hành chính nhà nước nói chung, trong lĩnh vực thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng; bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức trong quản lí hành chính nhà nước. 

2.37.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lí hành chính nhà nước. 

2. Khả năng vận dụng pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo để giải quyết vụ việc 

thực tiễn. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2           ●      

2.37.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo là môn học bắt buộc thay thế 

khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo cử nhân ngành luật kinh tế. Học phần 

gồm 5 vấn đề, tập trung vào 3 nội dung chính sau: 1)Những vấn đề lí luận và pháp luật 
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hiện hành về cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra; 2) Những 

vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong quản lí 

hành chính nhà nước; 3) Những vấn đề lí luận và pháp luật hiện hành về tố cáo và giải 

quyết tố cáo trong quản lí hành chính nhà nước 

2.37. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.37.    Tài liệu học tập: 

2.37.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Trường  ại học Luật Hà Nội, Gi o trình th nh tr  v  giải qu ết  hiếu nại, tố 

cáo, NXB  Công an nhân dân, Hà Nội, 2018  

2.37.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[2] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hành chính Việt Nam, NXB. 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2018. 

[3] Hoàng Ngọc Giao (chủ biên), Cơ  hế giải quyết khiếu nại - th c trạng và giải 

pháp, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 

[4] Trần Hậu Kiêm (chủ biên), Chứng cứ trong hoạt đ ng thanh tra, NXB. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 1999. 

[5] Trần Hậu Kiêm (chủ biên), Hoạt đ ng thanh tra nhân dân, NXB. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2000. 

[6]  inh Văn Minh, Hỏi - đ p Luật khiếu nại, tố cáo, NXB. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 1999. 

[7] Thanh tra Chính phủ, Viện Khoa học thanh tra, Khiếu nại, tố   o h nh  hính 

v  giải qu ết  hiếu nại, tố   o h nh  hính ở Việt N m hiện n  , NXB  Chính trị - 

Hành chính, Hà Nội, 2012  

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[8] Hiến pháp năm 2013  

[9] Luật thanh tra năm 2010  

[10] Luật khiếu nại năm 2011  

[11] Luật tố cáo năm 2011  

[12] Nghị định của Chính phủ số 86/2011/N -CP ngày 22/9/2011 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.  

[13] Nghị định của Chính phủ số 97/2011/N -CP ngày 21/10/2011 quy định về 

thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 

[14] Nghị định của Chính phủ số 07/2012/N -CP ngày 9/2/2012 quy định về cơ 

quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra 

chuyên ngành. 

[15] Nghị định của Chính phủ số 75/2012/N -CP ngày 3/10/2012 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại. 

[16] Nghị định của Chính phủ số 76/2012/N -CP ngày 3/10/2012 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo. 

[17] Nghị định 83/2012/N -CP ngày 09/10/2012 qui định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. 
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[18] Thông tư số 06/2013/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 

30/9/2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo. 

[19] Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 

31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

[20] Thông tư của Thanh tra Chính phủ số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của  oàn thanh tra và trình tự, thủ 

tục tiến hành một cuộc thanh tra. 

[21] Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

2.37. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.37. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định của pháp luật về 

thanh tra, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong quản lí hành chính nhà nước. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Khả năng vận dụng pháp luật thanh tra, 

khiếu nại, tố cáo để giải quyết vụ việc thực 

tiễn. 

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng pháp luật thanh tra, khiếu 

nại, tố cáo 
50 

2.37. 6  Nội dung học phần: 

2.37.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

306 
 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 Bộ máy thanh tra nhà nước 18 4 0 2 0 12 

2 Hoạt động thanh tra nhà nước 18 4 0 2 0 12 

3 

Khiếu nại và giải quyết khiếu 

nại quyết định hành chính, 

hành vi hành chính 

18 4 0 2 0 12 

4 

Khiếu nại và giải quyết khiếu 

nại quyết định k  luật của 

cán bộ, công chức 

18 4 0 2 0 12 

5 Tố cáo và giải quyết tố cáo 18 4 0 2 0 12 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.37.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Bộ máy thanh tra nhà nước 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của bộ máy thanh tra nhà nước 

1.2. Hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước 

1.2.1. Thanh tra Chính phủ 

1.2.2. Thanh tra Bộ 

1.2.3. Thanh tra tỉnh 

1.2.4. Thanh tra Sở 

1.2.5. Thanh tra huyện 

1 2 6  Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

1 3  Thanh tra viên, người được giao thực hiện chức năng thanh tra và cộng tác 

viên thanh tra 

Chương 2. Hoạt động thanh tra nhà nước 

2.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động thanh tra nhà nước  

2.2. Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước với một số hoạt động khác 

2.2.1. Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước với hoạt động giám sát của cơ quan 

quyền lực nhà nước 

2.2.2. Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước với hoạt động kiểm tra của cơ quan 

hành chính nhà nước 

2.2.3. Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước với hoạt động kiểm toán nhà nước 

2.2.4. Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước với hoạt động thanh tra nhân dân 

2.3. Các loại hoạt động thanh tra nhà nước 

2.3.1. Hoạt động thanh tra hành chính 

2.3.2. Hoạt động thanh tra chuyên ngành 

2.4. Nguyên tắc của hoạt động thanh tra nhà nước 

2.4.1. Nguyên tắc tuân theo pháp luật của hoạt động thanh tra nhà nước 

2.4.2. Nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ, công khai, kịp 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

307 
 

thời trong hoạt động thanh tra nhà nước 

2.4.3. Nguyên tắc không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian 

thanh tra 

2.4.4. Nguyên tắc không cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra 

2 5  Các bước tiến hành hoạt động thanh tra nhà nước  

2.5.1. Chuẩn bị hoạt động thanh tra nhà nước 

2.5.2. Tiến hành hoạt động thanh tra nhà nước 

2.5.3. Tổ chức thực hiện quyết định xử lí vụ việc thanh tra 

2.5.4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thanh tra nhà nước 

Chương 3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính 

3.1. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính 

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính 

3.1.2. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại  

3.1.3. Hình thức và trình tự khiếu nại  

3.2. Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính 

3.2.1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính 

3.2.2.Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính 

Chương 4. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định k  luật của cán bộ, công 

chức 

4.1. Khiếu nại quyết định k  luật  

4.1.1. Khái niệm và đặc điểm của khiếu nại quyết định k  luật 

4.1.2. Hình thức khiếu nại quyết định k  luật 

4.1.3. Phân biệt khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính với khiếu 

nại quyết định k  luật 

4.2. Giải quyết khiếu nại quyết định k  luật 

4.2.1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định k  luật 

4.2.2. Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định k  luật 

Chương 5. Tố cáo và giải quyết tố cáo 

5.1. Tố cáo 

5.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tố cáo 

5.1.2. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo 

5.1.3. Hình thức tố cáo.  

5.2. Giải quyết tố cáo 

5.2.1. Giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện 

công vụ, nhiệm vụ 

5.2.2. Giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước 

2.37. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

đề tài tiểu luận và bài tập nhóm. 

2.37. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 
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tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.37.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.38. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: TƢ PHÁP QUỐC TẾ 

2.38.1. Tên học phần: Tƣ pháp quốc tế 

2.38.2  M  học phần: ...... 

2.38.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.38.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.38.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

2.38.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phước Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Trần Thăng Long Tiến sĩ 
 ại học Luật 

TP.HCM 

2.38.7. Phân bố thời gian 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.38.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Lý luận nhà nước và pháp luật 

- Học phần song hành: Không 

2.38.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các vấn đề chung và một số nội 

dung cụ thể của tư pháp quốc tế như: nguồn của tư pháp quốc tế; các hệ thống cơ bản 

trong tư pháp quốc tế, quyền sở hữu, quyền thừa kế trong tư pháp quốc tế, quan hệ lao 

động, quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ trong 

tư pháp quốc tế  

2.38.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được các chế định tư pháp quốc tế: Năng lực pháp luật của cá nhân, pháp 

nhân; sở hữu; hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thừa kế; 

hôn nhân và gia đình; lao động; quyền sở hữu trí tuệ. 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, xác định 

luật áp dụng và phương thức giải quyết tranh chấp đối với các vụ việc dân sự có yếu tố 

nước ngoài. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2         ●        

2.38.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần tư pháp quốc tế tập trung giới thiệu những vấn đề chung về tư pháp 

quốc tế: Khái niệm, nguồn của tư pháp quốc tế; Các hệ thống cơ bản trong tư pháp 

quốc tế và vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài  Một số nội dung cụ thể, quan trọng 
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như: Quyền sở hữu, thừa kế trong tư pháp quốc tế; quan hệ lao động, quan hệ hôn 

nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế  

Những vấn đề tư pháp trong tư pháp quốc tế như: Tố tụng dân sự quốc tế, Trọng tài 

trong tư pháp quốc tế  

2.38. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (tối thiểu 80%). 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi giữa học phần và thi kết thúc học phần. 

2.38.    Tài liệu học tập: 

2.38.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Bùi Xuân Nhự (chủ biên), Trường  ại học Luật Hà Nội, Gi o trình Tư ph p 

quốc tế, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2015. 

2.38.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Bá Diến (chủ biên), Gi o trình Tư ph p quốc tế, NXB   ại học Quốc 

gia Hà Nội, 2014; 

[2] Trường  ại học Luật Hà Nội,  ướng dẫn họ  Tư ph p quốc tế, NXB. Công 

an nhân dân, Hà Nội, 2015; 

[3] Bộ luật Dân sự của Cộng hòa Pháp, NXB. Chính trị quốc gia, 1998; 

[4] Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015; 

[5] Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2015; 

[6] Luật Thương mại Việt Nam năm 2005; 

[7] Luật  ầu tư Việt Nam năm 2014; 

[8] Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005; 

[9] Công ước Paris về sở hữu công nghiệp; 

[10] Hiệp định Trips. 

2.38.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.38. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được các chế định tư pháp quốc tế: 

Năng lực pháp luật của cá nhân, pháp nhân; sở 

hữu; hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng; thừa kế; hôn nhân và gia 

đình; lao động; quyền sở hữu trí tuệ. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá các vụ việc dân 

sự có yếu tố nước ngoài, xác định luật áp dụng 

và phương thức giải quyết tranh chấp đối với 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

311 
 

các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích các vụ việc dân sự có yếu 

tố nước ngoài 

50 

2.38. 6  Nội dung học phần: 

2.38.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Tổng quan về tư pháp quốc tế 6 1 0 1 0 4 

2 
Những học thuyết cơ bản về tư 

pháp quốc tế 
6 1 0 1 0 4 

3 Chủ thể của tư pháp quốc tế 6 1 0 1 0 4 

4 Xung đột pháp luật 6 1 0 1 0 4 

5 

Thẩm quyền của Tòa án quốc 

gia đối với vụ việc dân sự có yếu 

tố nước ngoài 

6 1 0 1 0 4 

6 

Công nhận và thi hành bản án, 

quyết định dân sự của tòa án 

nước ngoài, quyết định của trọng 

tài nước ngoài 

6 1 0 1 0 4 

7 
Quyền sở hữu trong tư pháp 

quốc tế 
6 1 0 1 0 4 

8 Thừa kế trong tư pháp quốc tế 6 1 0 1 0 4 

9 Hợp đồng trong tư pháp quốc tế 9 2 0 1 0 6 

10 
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng trong tư pháp quốc tế 
6 1 0 1 0 4 

11 
Quyền sở hữu trí tuệ trong tư 

pháp quốc tế 
9 2 0 1 0 6 
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12 
Hôn nhân và gia nhân trong tư 

pháp quốc tế 
9 2 0 1 0 6 

13 
Quan hệ lao động trong tư pháp 

quốc tế 
9 2 0 1 0 6 

Tổng 90 17 0 13 0 60 

2.38.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Tổng quan về tư pháp quốc tế 

1 1   ối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế 

1.2. Phạm vi điều chỉnh của Tư pháp quốc tế 

1 3  Phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế 

1.3.1. Khái quát về phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế 

1 3 2  Phương pháp xung đột (phương pháp gián tiếp) 

1 3 3  Phương pháp thực chất (phương pháp trực tiếp) 

1.4. Tên gọi của Tư pháp quốc tế 

1.5. Nguồn điều chỉnh của Tư pháp quốc tế 

1.5.1. Các loại nguồn của Tư pháp quốc tế 

1 5 2   iều ước quốc tế 

1.5.3. Pháp luật của mỗi quốc gia – nguồn của tư pháp quốc tế 

1.5.4. Tập quán quốc tế 

1.6. Vị trí điều chỉnh của Tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật 

Chương 2: Những học thuyết cơ bản về tư pháp quốc tế 

2.1. Luật La Mã – nền tảng của các học thuyết Tư pháp quốc tế 

2 2  Trường phái chú thích – sự xuất hiện mầm mống của Tư pháp quốc tế thời 

trung cổ 

2 3  Trường phái quy chế 

2.4. Học thuyết lễ nhượng quốc tế ở Hà Lan 

2.5. Học thuyết lãnh thổ của Anh – Mỹ 

2.6. Học thuyết “Luật quốc tế chung” của Fryderyk Karl Von Savigni 

2.7. Học thuyết “Dân tộc” của Pasquale Stanislao Mancini 

2.8. Một số học thuyết về Tư pháp quốc tế giữa thế kỉ XX 

Chương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tế 

3.1. Khái quát về chủ thể Tư pháp quốc tế 

3 2  Người nước ngoài 

3.2.1. Khái niệm người nước ngoài và phân nhóm người nước ngoài 

3.2.2. Quy chế pháp lý dân sự của người nước ngoài 

3.2.3. Quy chế pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam 

3 3  Pháp nhân nước ngoài 

3.3.1. Khái niệm pháp nhân nước ngoài 

3.3.2. Quy chế pháp lý dân sự của pháp nhân nước ngoài 

3.3.3. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam 

3.4. Quốc gia – chủ thể của Tư pháp quốc tế 

3 4 1  Cơ sở xác định quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia trong Tư pháp quốc 

tế 

3.4.2. Nội dung quy chế pháp lý đặc biệt của quốc gia 

3.4.2.1. Quyền miễn trừ tài phán 
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Chương 4: Xung đột pháp luật 

4.1. Khái niệm về xung đột pháp luật 

4 2  Nguyên nhân phát sinh xung đột pháp luật 

4.2.1. Do các hệ thống pháp luật với nhau 

4.2.2. Do phong tục tập quán, truyền thống dân tộc, đạo đức, tôn giáo, trình độ 

phát triển 

4 3  Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật 

4.3.1. Áp dụng các quy phạm pháp luật thực chất thống nhất (áp dụng các quy 

phạm điều ước) 

4.3.2. Áp dụng quy phạm xung đột để giải quyết xung đột 

4.3.3. Chuẩn hóa luật thực chất trong nước 

4.3.4. Áp dụng tương tự pháp luật 

4.4. Quy phạm xung đột 

4.4.1. Khái niệm quy phạm xung đột 

4 4 2  Cơ cấu quy phạm xung đột 

4.4.3. Phân loại quy phạm xung đột 

4.5. Thống nhất hóa quy phạm Tư pháp quốc tế 

4.6. Một số kiểu hệ thuộc xung đột cơ bản 

4.6.1. Luật nhân thân (Lex péonalis) 

4.6.2. Luật quốc tịch của pháp nhân (Lex Societatus) 

4.6.3. Luật tòa án (Lex Fori) 

4.6.4. Luật nơi có vật (Lex rei stae) 

4.6.5. Luật nơi ký kết hợp đồng (Lex loci contractus). 

4.6.5. Luật nơi thục hiện nghĩa vụ (Lex loci solutionis). 

4.6.7. Luật nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật (Lex loci delicti commissi) 

4.6.8. Hệ thống luật của nước người bán (Lex venditoris) 

4.6.9. Hệ thuộc luật của người ký kết hợp đồng tự chọn (Lex vonluntatis) 

4.6.10. Hệ thuộc luật treo quốc kỳ (Lex flagi)  

4.7. Áp dụng pháp luật nước ngoài khi quy phạm xung đột dẫn chiếu đến 

4.7.1. Sự cần thiết phải áp dụng pháp luật nước ngoài 

4 7 2  Căn cứ áp dụng pháp luật nước ngoài 

4.7.3. Giới hạn áp dụng pháp luật nước ngoài 

4.8. Các trường hợp không sử dụng luật nước ngoài khi quy phạm xung đột dẫn 

chiếu đến 

4.8.1. Vấn đề bảo lưu trật tự công cộng 

4.8.2. Lẩn tránh pháp luật 

4.8.3. Dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thư ba 

(Renvoi I & Renvoi II) 

Chương 5: Thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố 

nước ngoài 

5.1. Thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

5.1.1. Khái niệm thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố 

nước ngoài 

5.1.2. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với thẩm quyền của tòa án quốc gia 

đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 
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5.2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động tố tụng của Tòa án Việt Nam khi giải quyết 

vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

5 2 1  Xác định pháp luật điều chỉnh hoạt động tố tụng của Tòa án Việt Nam 

5.2.2. Phạm vi của pháp luật điều chỉnh tố tụng của Tòa án Việt Nam 

Chương 6: Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của t a án nước 

ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài 

6.1. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của t a án nước ngoài 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của t a án nước ngoài 

6.2. Công nhận và thi hành quyết định dân sự của trọng tài nước ngoài 

6.2.1. Khái niệm quyết định của trọng tài nước ngoài. 

6.2.2 Thủ tục công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước 

ngoài 

6.2.3 Những trường hợp không công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định 

của trọng tài nước ngoài. 

Chương 7: Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế 

7.1. Khái niệm, đặc điểm của quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế 

7.1.1. Khái niệm về sở hữu và quyền sở hữu 

7.1.2. Khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế 

7 2  Xung đột và giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu trong tư pháp 

quốc tế 

7 2 1  Xung đột pháp luật về quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế 

7.2.2. Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế 

7 3  Xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu và rủi ro trong 

các hợp đồng mua bán tài sản 

7.4. Vấn đề quốc hữu hóa trong tư pháp quốc tế 

7.4.1. Khái niệm quốc hữu hóa 

7 4 2   ặc điểm của quốc hữu hóa 

7.4.3. Hiệu lực của đạo luật quốc hữu hóa 

7.5. Bảo hộ quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tư pháp quốc tế 

Chương 8: Thừa kế trong tư pháp quốc tế 

8.1. Những vấn đề lý luận chung về quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế 

8.1.1. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ thừa kế trong tư pháp quốc tế 

8.1.2. Nguồn 

8 2  Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực thừa kế 

8.2.1. Khái niệm xung đột pháp luật về thừa kế 

8.2.2. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế 

8.3. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế tại Việt Nam 

8.3.1. Theo các Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam ký với các nước 

8.3.2. Theo pháp luật Việt Nam 

8.4. Di sản không người thừa kế trong tư pháp quốc tế 

8.5. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc thừa kế có yếu tố nước 

ngoài 

8 5 1  Xác định thẩm quyền của tòa án Việt Nam theo các Hiệp định tương trợ tư 

pháp và pháp lý Việt Nam đ  ký vơi các nước 

8 5 2  Xác định thẩm quyền của tòa án Việt Nam theo pháp luật Việt Nam 
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Chương 9: Hợp đồng trong tư pháp quốc tế 

9.1. Những vấn đề lý luận chung về hợp đồng trong Tư pháp quốc tế 

9.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng trong Tư pháp quốc tế 

9.1.2. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng có yếu tố nước ngoài 

9.2. Thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài 

9.2.1. Thẩm quyền của Tòa án quốc gia ở một số nước và điều ước quốc tế 

9.2.2. Thẩm quyền của tòa án Việt Nam theo pháp luật Việt Nam 

9 3  Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố 

nước ngoài 

9.3.1. Khái niệm xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố nước ngoài 

9.3.2. Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố nước ngoài 

9 4  Xu hướng phát triển của chế định về hợp đồng trong tư pháp quốc tế 

Chương 10: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

10.1. Những vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp 

quốc tế 

10.1.1 Khái niệm, đặc điểm của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

trong tư pháp quốc tế 

10.1.2. Nguồn luật điều chỉnh quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong 

tư pháp quốc tế 

10.2. Giải quyết xung đột pháp luật trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

10.2.1. Khái niệm xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

10.2.2. Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo 

pháp luật một số quốc gia 

10.2.3. Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo 

pháp luật Việt Nam 

10.3. Thẩm quyền của tòa án quốc gia đối vơi các vụ việc về bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài 

Chương 11: Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế 

11.1. Những vấn đề lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế 

11.2. Nguồn luật điều chỉnh quan hệ sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài 

11.2.1. Khái quát về nguồn luật điều chỉnh quan hệ sở hữu trí tuệ có yếu tố nước 

ngoài 

11.2.2. Nội dung một số điều ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ 

11.2.3. Việt Nam với các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ 

11.3. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 

11 4  Khuynh hướng phát triển của chế định sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế 

Chương 12: Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế 

12.1. Những vấn đề lý luận chung về hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế 

12 1 1  Cơ sở lý luận về quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế 

12.1.2. Khái niệm hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

12 1 3   ặc điểm của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

12.1.4. Vấn đề xung đột pháp luật và xung đột thẩm quyền trong quan hệ hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

12.2. Kết hôn có yếu tố nước ngoài 

12.2.1. Khái niệm về kết hôn có yếu tố nước ngoài 
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12 2 2  Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố 

nước ngoài theo pháp luật các nước 

12.2.3. Kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam 

12.3. Ly hôn có yếu tố nước ngoài 

12.3.1. Khái niệm về ly hôn có yếu tố nước ngoài 

12 3 2  Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn có yếu tố 

nước ngoài 

12.3.3. Ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam 

12.4. Quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng 

12.4.1. Khái niệm 

12.4.2. Giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ 

và chồng theo điều ước quốc tế và pháp luật các nước 

12.4.3. Quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng có yếu tố nước ngoài theo 

pháp luật Việt Nam 

12.5. Quan hệ giữa cha mẹ và con 

12.5.1. Khái niệm về quan hệ pháp lý giữa cha mẹ và con có yếu tố nước ngoài 

12.5.2. Quan hệ giữa cha mẹ và con có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt 

Nam 

12.6. Quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

12.6.1. Khái niệm về quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

12.6.2. Quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 

12.7. Vấn đề giám hộ trong tư pháp quốc tế 

12.7.1. Khái niệm về giám hộ có yếu tố nước ngoài 

12.7.2. Giải quyết xung đột pháp luật về giám hộ có yếu tố nước ngoài theo pháp 

luật các nước 

12.7.3. Giám hộ có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 

12 8  Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa 

Chương 13: Quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế 

13.1. Khái niệm quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế 

13 2  Xung đột pháp luật trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài 

13.3. Giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài 

theo pháp luật quốc gia 

13.4. Chế độ pháp lý về lao động của các nhân viên trong các tổ chức quốc tế 

13.5. Một số điều ước quốc tế về lao động của Tổ chức lao động quốc tế 

13 5 1  Nhóm Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức bắt buộc và lao động trẻ 

em 

13 5 2  Nhóm Công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề 

nghiệp 

13 5 3  Nhóm Công ước về bảo vệ quyền tự do lập hội và quyền thương lượng 

tập thể 

13.6. Pháp luật Việt Nam về quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài 

13.6.1. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài theo các Hiệp định tương trợ tư 

pháp mà Việt Nam ký kết với các nước 

13.6.2. Pháp luật Việt Nam về lao động hợp tác có thời hạn ở nước ngoài 

2.38. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 
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- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm. 

2.38. 8  Hƣớng dẫn thực hiện: 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.38.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.39. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 

2.39.1. Tên học phần: Công pháp quốc tế 

2.39.2  M  học phần: ...... 

2.39.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.39.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.39.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

2.39.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Trần Thăng Long Tiến sĩ 
 ại học Luật 

TP.HCM 

2.39.7. Phân bố thời gian 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.39.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Lý luận nhà nước và pháp luật 

- Học phần song hành: Không 

2.39.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các vấn đề chung của công pháp 

quốc tế như: khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, các mối tương quan và quan hệ 

giữa luật quốc tế với luật quốc gia, vấn đề chủ quyền quốc gia, công nhận quốc gia, kế 

thừa quốc gia trong luật quốc tế. 

2.39.9. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được các vấn đề chung về công pháp quốc tế như: những khái niệm, đặc 

điểm của luật quốc tế, các mối tương quan và quan hệ giữa luật quốc tế với luật quốc 

gia, vấn đề chủ quyền quốc gia, công nhận quốc gia, kế thừa quốc gia trong luật quốc 

tế. 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện các vấn đề trong quan hệ quốc tế trên 

cơ sở công pháp quốc tế. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2         ●        

2.39. 0  M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Công pháp quốc tế nghiên cứu những quan điểm chung về công pháp 

quốc tế như: Khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, mối quan hệ giữa luật quốc tế với 

luật quốc gia; chủ thể của luật quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; luật 

điều ước quốc tế, vấn đề tuân thủ, thực thi luật quốc tế và trách nhiệm pháp lý quốc tế. 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

319 
 

Những vấn đề của công pháp quốc tế như: Chủ quyền quốc gia, công nhận quốc 

gia, kế thừa quốc gia trong luật quốc tế, mối quan hệ giữa quốc gia với các chủ thể 

khác trong luật quốc tế, luật quốc tế về l nh thổ và biên giới quốc gia, về dân cư, về 

ngoại giao và l nh sự  Những vấn đề cụ thể của luật quốc tế như: Khái niệm, các 

nguyên tắc và phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế, hội nghị quốc tế; các cơ 

quan tài phán quốc tế tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế  

2.39.11. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp (tối thiểu 80%). 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự thi giữa học phần và thi kết thúc học phần. 

2.39.    Tài liệu học tập: 

2.39.13.1. Sách, giáo trình chính: 

TS. Lê Mai Anh (chủ biên), Giáo trình Công pháp quốc tế, Trường  ại học luật 

Hà Nội, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2015. 

2.39.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Thị Th y Dương (chủ biên), Giáo trình Công pháp quốc tế, Trường  ại 

học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức-Hội Luật Gia Việt Nam, Hà Nội, 2015; 

[2] TS. Ngô Hữu Phước (chủ biên), Luật quốc tế, NXB. Chính trị Quốc gia, 

TPHCM, 2013; 

[3] Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945; 

[4] Quy chế Tòa án Công lý quốc tế năm 1945 

[5] Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948; 

[6] Công ước Vienna ngày 23/5/1969 về Luật điều ước quốc tế; 

[7] Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao ngày 18/4/1961; 

[8] Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự ngày 24/2/1963; 

[9] Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển quốc tế năm 1982; 

[10] Quy tắc ứng xử Biển  ông DOC 2002; 

[11] Quy chế Rome về Tòa án Hình sự quốc tế 2002; 

[12] Công ước La Haye 1930 về những vấn đề liên quan đến xung đột luật quốc 

tịch 

[13] Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 của Liên hợp quốc; 

[14] Nghị định thư Montreal năm 1987; 

[15] Hiến chương ASEAN năm 2007. 

2.39.12. Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.39.    Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được các vấn đề chung về công Chuyên cần 5 a3 
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pháp quốc tế như: những khái niệm, đặc điểm 

của luật quốc tế, các mối tương quan và quan 

hệ giữa luật quốc tế với luật quốc gia, vấn đề 

chủ quyền quốc gia, công nhận quốc gia, kế 

thừa quốc gia trong luật quốc tế. 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện các 

vấn đề trong quan hệ quốc tế trên cơ sở công 

pháp quốc tế. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, đánh giá, phản biện các 

vấn đề pháp lý trong quan hệ quốc tế 
50 

2.39. 6  Nội dung học phần: 

2.39.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 Lý luận chung về luật quốc tế 6 1 0 1 0 4 

2 Nguồn của luật quốc tế 6 1 0 1 0 4 

3 Chủ thể của luật quốc tế 6 1 0 1 0 4 

4 Lãnh thổ và biên giới quốc gia 6 1 0 1 0 4 

5 Luật biển quốc tế 6 1 0 1 0 4 

6 Luật hàng không quốc tế 6 1 0 1 0 4 

7 Dân cư trong luật quốc tế 6 1 0 1 0 4 

8 Luật ngoại giao và lãnh sự 6 1 0 1 0 4 

9 
Luật về các tổ chức quốc tế liên 

Chính phủ 
6 1 0 1 0 4 
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10 Luật quốc tế về quyền con người 6 1 0 1 0 4 

11 Luật hình sự quốc tế 6 1 0 1 0 4 

12 Luật môi trường quốc tế 6 1 0 1 0 4 

13 Luật kinh tế quốc tế 6 1 0 1 0 4 

14 
Giải quyết tranh chấp trong luật 

quốc tế 
6 1 0 1 0 4 

15 Trách nhiệm pháp lý quốc tế 6 1 0 1 0 4 

Tổng 90 15 0 15 0 60 

2.39.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Lí luận chung về luật quốc tế  

1.1. Khái niệm tuật quốc tế  

1 1 1   ịnh nghĩa luật quốc tế 

1.1.2. Thuật ngữ luật quốc tế 

1.1.3. Phân biệt công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế 

1.1.4. Quy phạm luật quốc tế 

1 2   ặc trưng của luật quốc tế 

1.2.1. Những khác biệt cơ bản của luật quốc tế so với luật quốc gia 

1.2.2. Bản chất của luật quốc tế  

1.2.3. Tranh luận về sự tồn tại của luật quốc tế 

1.2.4. Vai trò của luật quốc tế 

1.3. Lịch sử phát triển của Luật quốc tế  

1.3.1. Luật quốc tế thời kì cổ đại 

1.3.2. Luật quốc tế thời kì trung đại 

1.3.3. Luật quốc tế thời kì cận đại 

1.3.4. Luật quốc tế thời kì hiện đại 

1 3 5  Xu hướng phát triển của luật quốc tế thời kì hiện đại 

1.4. Quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia 

1.4.1. Phạm vi điều chỉnh của luật quốc tế và luật quốc gia 

1.4.2. Quan hệ thứ bậc giữa luật quốc tế và luật quốc gia 

1 4 3  Tương tác luật quốc tế và luật quốc gia 

1.5. Một số nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 

1.5 1  Cơ sở pháp lý và đặc điểm của các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 

1.5.2. Nội dung của một số nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 

Chương 2: Nguồn của luật quốc tế 

2.1. Lý luận chung về nguồn của luật quốc tế 

2.1.1. Khái niệm nguồn của luật quốc tế 

2.1.2. Các loại nguồn của luật quốc tế 

2 2   iều ước quốc tế 

2.2.1. Khái niệm điều ước quốc tế 

2.2.2. Phân loại điều ước quốc tế 

2.2.3. Tên gọi, ngôn ngữ và cấu trúc của điều ước quốc tế 
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2.2.4. Quy trình kí kết điều ước quốc tế 

2.2.5. Gia nhập điều ước quốc tế 

2.2.6. Bảo lưu điều ước quốc tế 

2.2.7. Hiệu lực của điều ước quốc tế 

2.2.8. Giải thích, công bố đăng kí và thực hiện điều ước quốc tế 

2.2.9. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia 

2.3. Tập quán quốc tế 

2.3.1. Khái niệm tập quán quốc tế 

2 3 2   iều kiện trở thành nguồn luật quốc tế của điều ước quốc tế 

2 3 3  So sánh điều ước quốc tế với tập quán quốc tế 

Chương 3: Chủ thể của luật quốc tế  

3.1. Khái niệm chủ thể của luật quốc tế 

3.2. Quốc gia – chủ thể cơ bản của luật quốc tế 

3.2.1. Các yếu tố cấu thành quốc gia với tư cách là chủ thể của luật quốc tế 

3.2.2. Các quyền và nghĩa vụ quốc tế cơ bản của quốc gia 

3.2.3. Công nhận quốc tế đối với quốc gia 

3.2.4. Vấn đề kế thừa của quốc gia trong luật quốc tế 

3.3. Các dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết 

3.3.1. Khái niệm dân tộc và nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết 

3.3.2. Quyền năng chủ thể và quyền cơ bản của các dân tộc đang đấu tranh giành 

độc lập 

3.4. Tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

3.4.1. Khái niệm 

3.4.2. Quyền năng cơ bản của tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

3.5. Thực thể đặc biệt trong luật quốc tế - Tòa thánh Vatican 

Chương 4: L nh thổ và biên giới quốc gia 

4.1. Những vấn đề pháp lý cơ bản về lãnh thổ quốc gia 

4.1.1. Khái niệm về lãnh thổ 

4.1.2. Phân loại lãnh thổ trong luật quốc tế 

4.1.3. Lãnh thổ quốc gia trong luật quốc tế 

4.1.4. Chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ 

4.1.5. Thay đổi và xác lập chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ 

4.1.6. Sơ lược về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

4.2. Những vấn đề pháp lý cơ bản về biên giới quốc gia 

4.2.1. Khái niệm, các bộ phận cấu thành và kiểu biên giới quốc gia 

4.2.2. Hoạch định biên giới quốc gia 

4.2.3. Quy chế pháp lý của biên giới quốc gia 

4.2.4. Khái quát về biên giới Việt Nam với các nước láng giềng 

Chương 5: Luật biển quốc tế  

5.1. Khái quát về luật biển quốc tế 

5.1.1. Khái niệm luật biển quốc tế 

5.1.2. Nguồn của luật biển quốc tế 

5.1.3. Các nguyên tắc của luật biển quốc tế 

5.2. Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia 

5.2.1. Nội thủy 

5.2.2. Lãnh hải 

5.3. Các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia 
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5.3.1. Vùng tiếp giáp lãnh hải 

5.3.2. V ng đặc quyền kinh tế 

5.3.3. Thềm lục địa 

5.3.4. Phân định v ng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 

5.4. Biển quốc tế và đáy đại dương 

5.4.1. Biển quốc tế 

5.4.2. Biển đại dương 

Chương 6: Luật hàng không quốc tế  

6.1. Khái niệm luật hàng không quốc tế 

6.1.1.  ịnh nghĩa luật hàng không quốc tế 

6.1.2. Các nguyên tắc của luật hàng không quốc tế 

6.1.3. Nguồn của luật hàng không quốc tế 

6.1.4. Chế định pháp lý quốc tế về vùng trời quốc gia, phương tiện bay và phi 

hành đoàn 

6.1.5. Vùng trời quốc gia 

6.1.6. Phương tiện bay hàng không  

6.1.7. Phi hành đoàn hàng không 

6.2.  iều chỉnh pháp lý việc vận chuyển hàng không quốc tế  

6.2.1. Các quyền thương mại hàng không 

6.2.2. Giám sát hoạt động các pháp nhân hàng không nước ngoài khi thực hiện 

quyền thương mại 

6.2.3. Chế độ pháp lý của các chuyến bay hàng không quốc tế 

6.2.4. Trách nhiệm pháp lý dân sự của người vận chuyển hàng không 

Chương 7: Dân cư trong luật quốc tế  

7.1. Khái niệm và địa vị pháp lý của dân cư 

7.1.1.  ịnh nghĩa dân cư trong luật quốc tế 

7.1.2. Quy định địa vị pháp lý của dân cư 

7.2. Một số vấn đề pháp lý về quốc tịch 

7.2.1. Khái niệm quốc tịch 

7.2.2. Các cách thức có quốc tịch 

7.2.3. Bằng chứng về việc có quốc tịch 

7.2.4. Chấm dứt mối quan hệ quốc tịch 

7.2.5. Hai quốc tịch 

7.2.6. Không quốc tịch 

7.3.  ịa vị pháp lý của người nước ngoài, cư trú chính trị và bảo hộ công dân 

7.3.1.  ịa vị pháp lý của người nước ngoài 

7.3.2. Cư trú chính trị 

7.3.3. Bảo hộ công dân 

Chương 8: Luật ngoại giao và lãnh sự 

8.1. Khái quát về luật ngoại giao và lãnh sự  

8.1.1 Khái niệm luật ngoại giao và lãnh sự 

8.1.2 Nguồn của luật ngoại giao và lãnh sự 

8.1.3 Các nguyên tắc của luật ngoại giao và lãnh sự 

8.1.4 Hệ thống cơ quan quan hệ đối ngoại của nhà nước  

8.2. Cơ quan đại diện ngoại giao 

8.2.1. Khái niệm và phân loại cơ quan đại diện ngoại giao 

8.2.2. Chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao 

8.2.3. Cấp, hàm và chức vụ ngoại giao 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

324 
 

8.2.4. Trình tự bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao 

8.2.5. Khởi đầu và kết thúc chức vụ của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại 

giao 

8.2.6. Thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao 

8.2.7.  oàn ngoại giao 

8.2.8. Quyền ưu đ i, miễn trừ ngoại giao 

8.3. Cơ quan l nh sự 

8.3.1. Khái niệm, chức năng của cơ quan l nh sự 

8.3.2. Cấp của cơ quan l nh sự và người đứng đầu cơ quan l nh sự 

8.3.3. Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan l nh sự 

8.3.4. Cơ cấu tổ chức và thành viên của cơ quan l nh sự 

8.3.5. Khởi đầu và kết thúc chức năng l nh sự 

8.3.6. Lãnh sự danh dự 

8.3.7.  oàn l nh sự 

8.3.8. Quyền ưu đ i và miễn trừ lãnh sự 

8.4. Phái đoàn đại diện của các quốc gia tại các tổ chức quốc tế, phái đoàn 

đại diện của tổ chức quốc tế tại các quốc gia 

8.4.1. Phái đoàn đại diện của các quốc gia tại các tổ chức quốc tế 

8.4.2. Phái đoàn đại diện của tổ chức quốc tế tại các quốc gia 

Chương 9: Luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ 

9.1. Khái niệm tổ chức quốc tế liên Chính phủ và luật các tổ chức quốc tế 

9.1.1. Khái niệm tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.1.2. Phân loại tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.1.3. Lịch sử phát triển của các tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.1.4. Luật các tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.1.5. Nguồn luật về các tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.2. Quyền năng chủ thể của tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9 2 1  Cơ sở lý luận 

9.2.2. Nội dung quyền năng chủ thể của tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.2.3. Thành viên của tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9 2 4   ại diện quốc gia tại tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.2.5. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của thành viên tổ chức quốc tế liên Chính 

phủ 

9.3. Quyền ưu đ i và miễn trừ đối với tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9 4  Cơ cấu tổ chức của tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.5. Việc chấm dứt tồn tại và sự kế thừa đối với tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.5.1. Tổ chức quốc tế liên Chính phủ chấm dứt tồn tại 

9.5.2. Vấn đề kế thừa đối với các tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.6. Trách nhiệm pháp lý quốc tế liên quan đến tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.6.1. Trách nhiệm pháp lý đối với tổ chức quốc tế liên Chính phủ 

9.6.2. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của tổ chức quốc tế 

Chương 10: Luật quốc tế đối với quyền con người 

10.1. Khái niệm quyền con người và luật quốc tế về quyền con người 

10.1.1. Khái niệm quyền con người 

10.1.2. Quyền con người trong tương quan so sánh với quyền công dân 

10.1.3. Khái niệm luật quốc tế về quyền con người 
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10 2   ối tượng, phương pháp và nguồn của luật quốc tế về quyền con người 

10 2 1   ối tượng điều chỉnh của luật quốc tế về quyền con người 

10 2 2  Phương pháp điều chỉnh của luật quốc tế về quyền con người 

10.2.3. Nguồn của luật quốc tế về quyền con người 

10.3. Mối quan hệ giữa luật quốc tế về quyền con người và luật nhân đạo quốc tế 

10.4. Các quyền con người cơ bản theo luật quốc tế 

10.4.1. Quyền con người trong lĩnh vực dân sự, chính trị 

10.4.2. Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 

10.4.3. Quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương trong luật quốc tế 

10 5  Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

10 5 1  Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên Hiệp Quốc 

10 5 2  Cơ chế khu vực về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

10 5 3  Cơ chế quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

Chương 11: Luật hình sự quốc tế 

11.1. Khái niệm luật hình sự quốc tế 

11 1 1   ịnh nghĩa 

11 1 2   ối tượng điều chỉnh và cấu trúc của luật hình sự quốc tế 

11.1.3. Các nguyên tắc của luật hình sự quốc tế 

11.1.4. Nguồn của luật hình sự quốc tế 

11.1.5. Mối quan hệ giữa luật hình sự quốc tế và luật hình sự quốc gia 

11.1.6. Mối quan hệ giữa luật hình sự quốc tế và các nhánh khác của Luật quốc tế 

11.2. Tội phạm theo quy định của luật hình sự quốc tế 

11.2.1. Khái niệm tội phạm quốc tế 

11.2.2. Khái niệm tội phạm có tính chất quốc tế 

11.2.3. Phân biệt tội phạm quốc tế và tội phạm có tính chất quốc tế 

11.3. Trách nhiệm hình sự quốc tế của cá nhân đối với tội phạm quốc tế 

11 3 1  Sơ lược về lịch sử phát triển của chế định trách nhiệm hình sự quốc tế của 

cá nhân đối với tội phạm quốc tế 

11.3.2. Các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự đối với tội phạm quốc tế 

11.4. Thẩm quyền xét xử tội phạm theo luật hình sự quốc tế 

11.4.1. Thẩm quyền xét xử tội phạm quốc tế 

11.4.2. Thẩm quyền xét xử tội phạm có tính chất quốc tế 

Chương 12: Luật môi trường quốc tế 

12.1. Khái quát về luật môi trường quốc tế 

12.1.1. Khái niệm về luật môi trường quốc tế 

12.1.2. Sự hình thành và phát triển của luật môi trường quốc tế 

12.1.3. Chủ thể của luật môi trường quốc tế 

12.1.4. Nguồn của luật môi trường quốc tế 

12.1.5. Một số nguyên tắc cơ bản của luật môi trường quốc tế 

12.2. Một số lĩnh vực điều chỉnh cơ bản của luật môi trường quốc tế 

11.2.1. Bảo vệ môi trường biển 

12.2.2. Bảo vệ khí quyển 

11.2.3. Bảo vệ đa dạng sinh học 

11.2.4. Kiểm soát quốc tế đối với các chất và chất thải độc hại 

Chương 13: Luật kinh tế quốc tế 
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13.1. Khái quát về luật kinh tế quốc tế 

13.1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển của luật kinh tế quốc tế 

13.1.2. Nguồn của luật kinh tế quốc tế 

13.1.3. Phạm vi điều chỉnh của luật kinh tế quốc tế 

13.1.4. Các nguyên tắc của luật kinh tế quốc tế 

13.2. Một số chủ thể chủ yếu của luật kinh tế quốc tế 

13.2.1. Các tổ chức kinh tế toàn cầu  

13.2.2. Các tổ chức kinh tế khu vực 

Chương 14: Giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế 

14.1. Khái niệm 

14 1 1   ịnh nghĩa và đặc điểm của tranh chấp quốc tế 

14.1.2. Phân loại tranh chấp quốc tế 

14.1.3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp quốc tế 

14 1 4  Cơ sở pháp lý của tranh chấp quốc tế 

14 1 5  Ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp quốc tế 

14 1 6  Các đảm bảo ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế 

14.2. Khái quát về các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế 

14.2.1. Khái niệm và phân loại các biện pháp hòa bình 

14.2.2. Các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế 

14.2.3. Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế 

14.2.4. Giải quyết tranh chấp quốc tế tại các tổ chức quốc tế 

14.3. Một số cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế 

14 3 1  Cơ chế giải quyết tranh chấp tại Liên hợp quốc 

14 3 2  Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN 

14 3 3  Cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước 1982 về luật biển 

Chương 15: Trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15 1 1   ịnh nghĩa và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15 1 2  Ý nghĩa của định chế “trách nhiệm pháp lý quốc tế” 

15.1.3. Bản chất pháp lý của trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15.1.4. Nguồn của chế định trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15.1.5. Chủ thể của quan hệ trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15.1.6. Các hành vi làm phát sinh quan hệ trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15.2. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia do hành vi trái pháp luật quốc tế 

(trách nhiệm pháp lý chủ quan) 

15.2.1. Vấn đề quy trách nhiệm pháp lý đối với quốc gia 

15 2 2  Căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15 2 3  Xác định quốc gia bị thiệt hại 

15.2.4. Thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế 

15 2 5  Trường hợp miễn trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia 

15.3. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của tổ chức quốc tế 

15 3 1  Cơ sở xác định trách nhiệm của tổ chức quốc tế 

15.3.2. Việc thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế của tổ chức quốc tế 

15.4. Trách nhiệm vật chất đối với thiệt hại gây ra bởi hành vi luật quốc tế không 

cấm 
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15.4.1. Sự hình thành và nguồn luật của định chế trách nhiệm pháp lý quốc tế 

khách quan 

15 4 2  Căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế khách quan 

15.4.3. Các hình thức thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế khách quan 

2.39. 4  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm. 

2.39. 5  Hƣớng dẫn thực hiện: 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ năm học 2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần. 

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

2.39.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 

 

  



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

328 
 

2.40. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN 

2.40.1. Tên học phần: Pháp luật Cộng đồng ASEAN 

2.40.2  M  học phần: ……  

2.40.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.40.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.40.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.40.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Trần Thăng Long Tiến sĩ 
 ại học Luật 

TP.HCM 

2.40.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.40.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.40.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Pháp luật Cộng đồng ASEAN nhằm trang bị cho sinh viên các kiến 

thức pháp lý về quá trình hình thành, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và hệ thống thiết 

chế pháp lý của cộng đồng ASEAN; các vấn đề pháp lý cụ thể về tự do hoá thương 

mại hàng hoá, đầu tư, dịch vụ và lao động lành nghề trong cộng đồng ASEAN. 

2.40.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Trình bày và phân tích được khái niệm, tính chất, nguồn, hệ thống pháp luật 

Cộng đồng ASEAN. 

2. Kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật Cộng đồng ASEAN trong thực tiễn. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2         ●        

2.40.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Pháp luật Cộng đồng ASEAN là môn học cung cấp cho người học các 

kiến thức cơ bản và các kiến thức pháp lý chuyên ngành về ASEAN và pháp luật Cộng 

đồng ASEAN. 

Môn học gồm 5 nhóm vấn đề chính: 1) Khái quát về ASEAN, Cộng đồng 

ASEAN và pháp luật Cộng đồng ASEAN; 2) Luật Cộng đồng chính trị - an ninh 

ASEAN; 3) Luật Cộng đồng kinh tế ASEAN; 4) Luật Cộng đồng văn hoá - xã hội 

ASEAN; 5) Các vấn đề pháp lý cơ bản về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh 
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chấp và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam. Thông qua những vấn đề này, 

môn học không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lí luận cơ bản về pháp 

luật Cộng đồng ASEAN mà còn trang bị cho người học những kiến thức pháp lý cụ 

thể và quan trọng về: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), hợp tác quốc ph ng, tương 

trợ tư pháp hình sự, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; Khu vực thương 

mại tự do ASEAN, Khu vực đầu tư ASEAN, tự do hoá dịch vụ và lao động lành 

nghề; thu hẹp khoảng cách phát triển, xoá đói giảm nghèo, phát triển con người, xã 

hội và đảm bảo bền vững môi trường, tạo dựng bản sắc ASEAN; hợp tác ngoại khối; 

cơ chế giải quyết tranh chấp; thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam, 

vai trò của ASEAN trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo chủ quyền quốc gia và 

chủ trương, định hướng hội nhập ASEAN của Việt Nam. 

2.40. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.40.13. Tài liệu học tập: 

2.40.13.1. Sách, giáo trình chính: 

TS  Nguyễn Thị Thuận (Chủ biên), Giáo trình ph p  uật C ng đồng ASEAN, 

Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB  Công an nhân dân, Hà Nội, 2018. 

2.40.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] PGS TS Nguyễn Hồng Sơn; TS Nguyễn Anh Thu (đồng chủ biên), Hỏi đáp 

về Cộng đồng kinh tế ASEAN, NXB. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016  

[2] Viện nghiên cứu  ông Nam  , Hiện th c hoá C ng đồng kinh tế ASEAN và 

t   đ ng tới Việt Nam, NXB. Khoa học xã hội, 2012. 

[3] Tuyên bố Băng - cốc năm 1967  

[4] Tuyên bố về khu vực hoà bình, tự do và trung lập năm 1971 - ZOPFAN 

(Tuyên bố Kuala Lumpur). 

[5] Tuyên bố hoà hợp ASEAN năm 1976 (Tuyên bố Bali). 

[6] Hiệp ước thân thiện và hợp tác  ông Nam   năm 1976 (Hiệp ước Bali). 

[7] Hiệp định về các thoả thuận thương mại ưu đ i năm 1977  

[8] Nghị định thư sửa đổi Hiệp ước thân thiện và hợp tác  ông Nam   năm 

1987. 

[9] Hiệp định về Chương trình ưu đ i thuế quan chung cho khu vực mậu dịch tự 

do ASEAN (AFTA) năm 1992  

[10] Tuyên bố Singapore năm 1992  

[11] Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN năm 1992  

[12] Hiệp ước về  ông Nam   không có vũ khí hạt nhân năm 1995  

[13] Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế 

ASEAN năm 1995  

[14] Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Chương trình ưu đ i thuế quan chung cho 

khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 1995  

[15] Bộ Quy tắc hải quan ASEAN năm 1995  

[16] Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ năm 1995  

[17] Hiệp định khung ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ năm 1995  

[18] Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp (Nghị định thư Manila) năm 

https://tiki.vn/author/pgs-ts-nguyen-hong-son-ts-nguyen-anh-thu-dong-chu-bien.html
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1996. 

[19] Hiệp định cơ bản về chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN năm 1996  

[20] Tầm nhìn ASEAN năm 2020, 1997  

[21] Tuyên bố Hà Nội năm 1998  

[22] Kế hoạch hành động Hà Nội năm 1998 

[23] Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp ước thân thiện và hợp tác  ông Nam   

năm 1998  

[24] Hiệp định khung về Khu vực đầu tư ASEAN năm 1998  

[25] Hiệp định khung ASEAN về thoả thuận công nhận lẫn nhau năm 1998  

[26] Tuyên bố chung về hợp tác  ông   năm 1999  

[27] Nghị định thư về việc thực hiện Danh mục loại trừ tạm thời của Chương 

trình CEPT năm 2000  

[28] Hiệp định ASEAN về du lịch năm 2002  

[29] Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển  ông năm 2002  

[30] Tuyên bố hoà hợp ASEAN II (Tuyên bố Bali II) năm 2003  

[31] Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về chương trình ưu đ i thuế quan chung 

cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) về xoá bỏ nghĩa vụ thuế nhập khẩu năm 

2003. 

[32] Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ năm 2003. 

[33] Chương trình hành động Viên Chăn 2004 - 2010. 

[34] Kế hoạch hành động về Cộng đồng an ninh ASEAN năm 2004  

[35] Kế hoạch hành động về Cộng đồng văn hoá x  hội ASEAN năm 2004  

[36] Hiệp định khung ASEAN về hội nhập trong các lĩnh vực ưu tiên năm 2004  

[37] Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia ASEAN 2004. 

[38] Nghị định thư ASEAN về tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp năm 

2004. 

[39] Nghị định thư sửa đổi Hiệp định cơ bản về chương trình hợp tác công 

nghiệp ASEAN năm 2004  

[40] Nghị định thư (sửa đổi) về hội nhập của ASEAN trong các lĩnh vực ưu tiên 

năm 2006  

[41] Hiệp định khung ASEAN (sửa đổi) về hội nhập trong các lĩnh vực ưu tiên 

năm 2006  

[42] Hiến chương ASEAN năm 2007  

[43] Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2007  

[44] Công ước của ASEAN về chống khủng bố năm 2007  

[45] Tuyên bố Cebu về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư 2007  

[46] Hiệp định của ASEAN về đầu tư toàn diện (ACIA) năm 2009  

[47] Hiệp định của ASEAN về thương mại hàng hoá (ATIGA) năm 2009  

[48] Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN năm 2009  

[49] Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN năm 2009  

[50] Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiến chương ASEAN 

năm 2010  

[51] Hiệp định về quyền ưu đ i và miễn trừ của ASEAN năm 2010  

[52] Tuyên bố nhân quyền ASEAN năm 2012  

[53] Hiệp định khung ASEAN về di chuyển thể nhân năm 2012  

[54] Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển  ông (DOC) và Quy tắc Hướng 

http://asean.mofa.gov.vn/thong-tin/27/tuyen-bo-ve-ung-xu-cua-cac-ben-o-bien-dong-doc-va-quy-tac-huong-dan-thuc-thi-doc.html
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dẫn thực thi DOC 2015 

[55] Tuyên bố Cua-la lăm-pơ về việc thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015; 

[56] Kế hoạch tổng thể Cộng đồng văn hóa x  hội ASEAN 2025 

[57] kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 

[58] kế hoạch tổng thể Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN 2025 

[59] Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. 

2.40. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.40. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Trình bày và phân tích được khái niệm, tính 

chất, nguồn, hệ thống pháp luật Cộng đồng 

ASEAN. 

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật 

Cộng đồng ASEAN trong thực tiễn. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng các quy định pháp luật 

Cộng đồng ASEAN trong thực tiễn 
50 

2.40. 6  Nội dung học phần: 

2.40.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

http://asean.mofa.gov.vn/thong-tin/27/tuyen-bo-ve-ung-xu-cua-cac-ben-o-bien-dong-doc-va-quy-tac-huong-dan-thuc-thi-doc.html
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1 
Nhập môn pháp luật Cộng 

đồng ASEAN 
18 3 0 3 0 12 

2 
Luật Cộng đồng chính trị-an 

ninh ASEAN 
18 3 0 3 0 12 

3 
Luật Cộng đồng kinh tế 

ASEAN 
18 3 0 3 0 12 

4 
Luật Cộng đồng văn hoá-xã 

hội ASEAN 
18 3 0 3 0 12 

5 

Các vấn đề pháp lý về hợp tác 

ngoại khối, cơ chế giải quyết 

tranh chấp và thực hiện nghĩa 

vụ thành viên của Việt Nam 

18 3 0 3 0 12 

Tổng 90 15 0 15 0 60 

2.40.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Nhập môn pháp luật Cộng đồng ASEAN 

1.1. Khái quát về ASEAN 

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

1.1.2. Mục đích và nguyên tắc hoạt động 

1 1 3  Cơ cấu tổ chức 

1.2. Khái quát về Cộng đồng ASEAN và Pháp luật Cộng đồng ASEAN 

1.2.1. Khái niệm Cộng đồng ASEAN 

1.2.2. Mô hình liên kết  

1.2.3. Pháp luật Cộng đồng ASEAN 

Chương 2  Luật Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN 

2.1. Khái quát về Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Cơ sở hình thành 

2.1.3. Mục tiêu 

2.2. Mô hình liên kết 

2.2.1. Cấu trúc nội dung 

2 2 2  Phương thức thực hiện 

2.2.3. Thiết chế pháp lý 

2.2.4. Cấp độ liên kết 

2.3. Diễn đàn khu vực ASEAN - ARF 

2.3.1. Khái quát 

2 3 2  Cơ chế hợp tác 

2.4. Hợp tác quốc phòng ASEAN 

2.4.1. Khái quát 

2.4 2  Cơ chế hợp tác 

2 5  Tương trợ tư pháp hình sự ASEAN  

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2. Nội dung pháp lý 

2.6. Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ASEAN 

2.6.1. Khái niệm 
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2.6.2. Nội dung pháp lý 

Chương 3  Luật Cộng đồng kinh tế ASEAN 

3.1. Khái quát về Cộng đồng kinh tế ASEAN 

3 1 1   ịnh nghĩa AEC 

3.1.2. Tiền đề hình thành AEC 

3.1.3. Mục tiêu của AEC 

3 1 4  Cơ sở pháp lý của AEC 

3.2. Mô hình liên kết của AEC 

3.2.1. Cấu trúc nội dung 

3 2 2  Phương thức xây dựng và thực hiện 

3.2.3. Thiết chế pháp lý 

3.2.4. Cấp độ liên kết 

3.3. Tự do hoá thương mại hàng hoá 

3.3.1. Khái quát về khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) 

3.3.2. Nội dung pháp lý của AFTA 

3.4. Tự do hoá thương mại dịch vụ trong ASEAN 

3.4.1. Khái quát về dịch vụ và thương mại dịch vụ 

3.4.2. Xoá bỏ các rào cản thương mại dịch vụ 

3.4.3. Công nhận lẫn nhau 

3.5. Tự do hoá đầu tư 

3.5.1. Khái quát về khu vực đầu tư ASEAN 

3.5.2. Nội dung pháp lý của Khu vực đầu tư ASEAN 

Chương 4  Luật Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN 

4.1. Khái quát về Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Tiền đề hình thành 

4.1.3. Mục tiêu của ASCC 

4.1.4. Vai trò của ASCC 

4.2. Hợp tác chuyên ngành 

4.2.1. Phát triển con người 

4.2.2. Bảo trợ và phúc lợi xã hội 

4.2.3. Các quyền và công bằng xã hội 

4 2 4   ảm bảo môi trường bền vững 

4.2.5. Tạo dựng bản sắc ASEAN 

4.2.6. Thu hẹp khoảng cách phát triển 

Chương 5  Các vấn đề pháp lý về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh chấp và 

thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam 

5.1. Hợp tác ngoại khối 

5.1.1. Khái quát 

5 1 2  Cơ chế hợp tác 

5.1.3. Khuôn khổ hợp tác 

5.1.3.1. ASEAN+1 

5.1.3.2. ASEAN+3 

5.1.3.3. Cấp cao  ông   

5 1 4  Vai tr  và định hướng trong hợp tác ngoại khối 
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5 2  Cơ chế giải quyết tranh chấp 

5.2.1. Khái quát 

5.2.2. Giải quyết tranh chấp chính trị - an ninh 

5.2.3. Giải quyết tranh chấp kinh tế-thương mại 

5.2.4. Nhận xét, đánh giá 

5.3. Thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam 

5.3.1. Vai trò của ASEAN đối với Việt Nam 

5.3.2. Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam 

5.3.3. Chủ trương và định hướng hội nhập ASEAN của Việt Nam 

5 3  Các vấn đề pháp lý về hợp tác thương mại ngoại khối 

5.3.1.  ịnh hướng của ASEAN về phát triển hợp tác thương mại ngoại khối 

5.3.2. Hiệp định thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc 

5 3 3  Hiệp định thương mại Tự do ASEAN – Úc và New Zealand 

5 3 4  Hiệp định thương mại Tự do ASEAN – Nhật Bản 

5.3.5. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc 

2.40. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

các chuyên đề và bài tập nhóm. 

2.40. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.40.19. Phê duyệt 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 

 

 

 

  

http://aecvcci.vn/tin-tuc-n1547/tom-luoc-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean--han-quoc-akfta.htm
http://aecvcci.vn/tin-tuc-n1547/tom-luoc-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-asean--han-quoc-akfta.htm
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2.41. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT CHỦ THỂ KINH DOANH VÀ 

PHÁ SẢN 

2.41.1. Tên học phần: Pháp luật chủ thể kinh doanh và phá sản 

2.41.2  M  học phần: ……  

2.41.   Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.41.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.41.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.41.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phước Thạc sĩ, NCS  Khoa LLCT 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.41.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:    90 tiết 

- Lý thuyết:    45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.41.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hành chính 

- Học phần song hành: Không 

2.41.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần trang bị cho người học: 1) Kiến thức pháp luật chuyên ngành về các 

loại hình chủ thể kinh doanh tham gia thị trường, hiểu rõ về địa vị pháp lý của từng 

loại hình chủ thể kinh doanh trong cơ chế pháp luật kinh tế thị trường định hướng 

XHCN hiện nay; 2) Hệ thống kiến thức lý luận và kiến thức pháp luật về phá sản như 

quyền yêu cầu tuyên bố doanh nghiệp phá sản, thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản, 

biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thủ tục giải 

quyết vụ việc phá sản. 

2.41.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ địa vị pháp lý, quy định của pháp luật về thành lập, đăng ký kinh 

doanh, cơ cấu tổ chức quản lý, chế độ vốn tài chính của các loại hình tổ chức kinh tế, 

pháp luật về phá sản tổ chức kinh tế. 

2. Vận dụng kiến thức pháp luật đ  học để tiến hành thủ tục pháp lý về đăng ký 

thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức kinh tế. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2           ●      

2.41.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Pháp luật chủ thể kinh doanh là định chế pháp luật quan trọng hàng đầu trong hệ 

thống pháp luật kinh doanh, thương mại. Học phần pháp luật về chủ thể kinh doanh là 
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học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành luật kinh tế, nghiên cứu các kiến thức pháp 

luật chuyên ngành về thỏa thuận thành lập, đăng ký thành lập và ngành nghề kinh 

doanh, tổ chức bộ máy quản trị, xây dựng chế độ huy động vốn, phát triển thành viên, 

điều hành hoạt động, kiểm soát nội bộ, giải quyết tranh chấp nội bộ, giải thể các loại 

hình chủ thể kinh doanh được công nhận tại Việt Nam hiện nay. 

2.41. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.41.    Tài liệu học tập: 

2.41.13.1. Sách, giáo trình chính: 

PGS. TS. Bùi Xuân Hải (chủ biên), Giáo trình pháp luật v  chủ thể kinh doanh, 

Trường  ại học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2015. 

2.41.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Th S   ào Thị Thu Hằng, Pháp luật v  chủ thể kinh doanh, sách tham khảo, 

Trường  ại học Kinh tế-Luật, NXB   ại học Quốc gia TP.HCM, 2015. 

[2] PGS.TS. Nguyễn Viết Tý, TS. Nguyễn Thị Dung (Chủ biên), Giáo trình Luật 

thương mại, Tập 1, Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân dân, 2018. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[3] Luật Doanh nghiệp năm 2014  

[4] Luật Hợp tác x  năm 2012  

[5] Luật Phá sản năm 2014 

[6] Nghị định số 78/2015/N -CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp 

[7] Nghị định 81/2015/N -CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông 

tin của doanh nghiệp Nhà nước. 

[8] Nghị định 96/2015/N -CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Doanh nghiệp 

[9] Thông tư 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp 

mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh 

nghiệp. 

[10] Nghị định 193/2013/N -CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hợp tác xã. 

[11] Nghị định 110/2013/N -CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá 

sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

[12] Thông tư 03/2014/TT-BKH T của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và  ầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo hình hoạt động của hợp tác xã 

[13] Nghị định số 22/2015/N -CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật phá sản, quy định về quản tài viên và hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản 

[14] Nghị quyết số 03/2016/NQ-H TP ngày 26/08/2016 của H TP T a án nhân 

dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản 

[15] Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=81%2f2015%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96%2f2015%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=127%2f2015%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/nghi-quyet-quyet-dinh-huong-dan-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo/02-toa-an-nhan-dan-toi-cao/-2016-nq-so-03-2016-nq-hdhtp
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tháng 6 năm 2018 Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải 

quyết phá sản. 

+ Văn bản hành chính quản lý nhà nước: 

[16] Công văn số 4211/BKH T- KKD ngày 26/6/2015 của Bộ KH& T hướng 

dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp. 

2.41. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.41. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ địa vị pháp lý, quy định của pháp 

luật về thành lập, đăng ký kinh doanh, cơ cấu 

tổ chức quản lý, chế độ vốn tài chính của các 

loại hình tổ chức kinh tế, pháp luật về phá sản 

tổ chức kinh tế. 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Vận dụng kiến thức pháp luật đ  học để tiến 

hành thủ tục pháp lý về đăng ký thành lập, tổ 

chức lại, giải thể, phá sản tổ chức kinh tế. 

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng kiến thức pháp luật về doanh nghiệp 

giải quyết vụ việc thực tiễn 
50 

2.41. 6  Nội dung học phần: 

2.41.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Pháp luật về chủ thể kinh 105 24 0 11 0 70 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4211%2fBKH%c4%90T-%c4%90KKD&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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doanh 

1 
Những vấn đề chung về chủ 

thể kinh doanh 
9 2 0 1 0 6 

2 Công ty cổ phần 15 4 0 1 0 10 

3 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 
9 2 0 1 0 6 

4 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên 
9 2 0 1 0 6 

5 Công ty hợp danh 9 2 0 1 0 6 

6 Doanh nghiệp tư nhân 9 2 0 1 0 6 

7 
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 
9 2 0 1 0 6 

8 Hộ kinh doanh 9 2 0 1 0 6 

9 
Tổ chức lại và giải thể các 

loại hình chủ thể kinh doanh 
9 2 0 1 0 6 

10 
Qui định về doanh nghiệp 

nhà nước 
9 2 0 1 0 6 

11 Qui định về nhóm công ty 9 2 0 1 0 6 

II Pháp luật phá sản 30 8 0 2 0 20 

12 
Những vấn đề chung về phá 

sản và pháp luật phá sản 
15 4 0 1 0 10 

13 
Thủ tục phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã 
15 4 0 1 0 10 

Tổng 135 32 0 13 0 90 

2.41.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Phần I. Pháp luật về chủ thể kinh doanh 

Chương 1  Những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh 

1.1. Khái quát về các loại hình chủ thể kinh doanh ở Việt Nam 

1 1 1  Sơ lược quá trình phát triển của pháp luật điều chỉnh các loại hình chủ thể 

kinh doanh ở Việt Nam 

1.1.2. Khái niệm kinh doanh 

1.1.3. Khái niệm chủ thể kinh doanh 

1 1 4   ặc điểm pháp lý của chủ thể kinh doanh 

1.1.5. Các loại hình chủ thể kinh doanh tại Việt Nam hiện nay 

1 1 5  Ý nghĩa của các loại hình chủ thể kinh doanh đối với pháp luật kinh tế thị 

trường định hướng XHCN 

1.2. Thành lập và góp vốn vào các loại hình chủ thể kinh doanh  

1.2.1. Quyền thành lập, quản lý các loại hình chủ thể kinh doanh  

1.2.2. Quyền góp vốn vào các loại hình chủ thể kinh doanh 
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1 2 3  Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

1.2.4. Thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh 

1.3. Quyền và nghĩa vụ của các loại hình chủ thể kinh doanh 

1.3.1. Quyền của các loại hình chủ thể kinh doanh 

1 3 2  Nghĩa vụ của các loại hình chủ thể kinh doanh 

Chương 2  Công ty cổ phần 

2.1. Khái niệm, đặc điểm pháp lý và lịch sử phát triển của loại hình công ty cổ 

phần 

2.1.1. Khái niệm công ty cổ phần 

2 1 2   ặc điểm pháp lý của công ty cổ phần 

2.1.3. Lịch sử phát triển của loại hình công ty cổ phần và pháp luật về công ty cổ 

phần 

2 1 4  Ý nghĩa của loại hình công ty cổ phần đối với hệ thống các loại hình chủ 

thể kinh doanh 

2.2. Qui chế cổ đông công ty cổ phần 

2.2.1. Cấu trúc cổ phần của công ty cổ phần 

2.2.2. Cổ phần phổ thông 

2.2.3. Cổ phần ưu đ i 

2.2.4. Xác lập và chấm dứt tư cách cổ đông 

2.2.5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

2.2.5. Quyền đặc biệt của cổ đông lớn 

2 3  Qui định về vốn, tài chính của loại hình công ty cổ phần 

2 3 1  Huy động vốn cổ phần 

2.3.2. Các biện pháp huy động vốn khác 

2 3 3  Tăng, giảm vốn điều lệ 

2.3.4. Phân phối lợi nhuận 

2.3.5. Công khai thông tin về tài chính 

2.4. Tổ chức quản lý công ty cổ phần 

2 4 1   ại hội đồng cổ đông 

2.4.2. Hội đồng quản trị 

2.4.3. Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm toán nội bộ 

2.4.4. Trưởng khoa 

Chương 3  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

3.1. Những vấn đề chung về công ty TNHH một thành viên 

3.1.1. Khái niệm công ty TNHH một thành viên 

3 1 2   ặc điểm pháp lý của công ty TNHH một thành viên 

3 1 3  Sơ lược quá trình hình thành và phát triển loại hình công ty TNHH một 

thành viên tại Việt Nam 

3 1 4  Sơ lược quá trình hình thành và phát triển loại hình công ty TNHH một 

thành viên trên thế giới 

3 1 5  Ý nghĩa của loại hình công ty TNHH một thành viên đối với hệ thống các 

loại hình chủ thể kinh doanh 

3.2. Thành lập và đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên 

3 3  Qui định về chế độ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên 

3 4  Qui định về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên 
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3.5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 

3.6. Giải thể công ty TNHH một thành viên 

Chương 4  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

4.1. Những vấn đề chung về công ty TNHH hai thành viên trở lên 

4.1.1. Khái niệm công ty TNHH hai thành viên trở lên 

4.1 2   ặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên 

4 1 3  Sơ lược quá trình hình thành và phát triển loại hình công ty TNHH hai 

thành viên trở lên tại Việt Nam 

4 1 4  Sơ lược quá trình hình thành và phát triển loại hình công ty TNHH hai 

thành viên trở lên trên thế giới 

4 1 5  Ý nghĩa của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với hệ 

thống các loại hình chủ thể kinh doanh 

4.2. Thành lập và đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên 

4 3  Qui định về chế độ vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên 

4 4  Qui định về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên 

4.5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 

4.6. Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Chương 5  Công ty hợp danh 

5.1. Khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh, quá trình hình thành và phát 

triển của pháp luật về công ty hợp danh 

5.1.1. Khái niệm công ty hợp danh 

5 1 2   ặc điểm của công ty hợp danh 

5.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của loại hình công ty hợp danh và pháp 

luật về công ty hợp danh tại Việt Nam 

5.1.4. Quá trình hình thành và phát triển của loại hình công ty hợp danh và pháp 

luật về công ty hợp danh trên thế giới 

5 1 5  Ý nghĩa của loại hình công ty hợp danh đối với hệ thống các loại hình chủ 

thể kinh doanh 

5.2. Qui chế thành viên công ty hợp danh 

5.2.1. Qui chế thành viên công ty hợp danh 

5.2.2. Qui chế thành viên góp vốn 

5 3  Qui định về vốn, tài chính của công ty hợp danh 

5 3 1  Qui định về góp vốn của thành viên hợp danh 

5 3 2  Qui định về góp vốn của thành viên góp vốn 

5 3 3  Qui định về tăng giảm vốn điều lệ 

5 3 4  Qui định về phân chia lợi nhuận, chịu lỗ 

5 4  Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty hợp danh 

5.4.1. Hội đồng thành viên 

5.4.2. Chủ tịch hội đồng thành viên và Trưởng khoa công ty 

5 4 3  Qui định về quyền nhân danh công ty trong hoạt động kinh doanh của các 

thành viên hợp danh  

Chương 6  Doanh nghiệp tư nhân 

6.1. Khái niệm doanh nghiệp tư nhân 

6 2   ặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân 

6.3. Quá trình hình thành và phát triển của loại hình công ty hợp danh và pháp 

luật về công ty hợp danh tại Việt Nam 
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6.4. Quá trình hình thành và phát triển của loại hình công ty hợp danh và pháp 

luật về công ty hợp danh trên thế giới 

6 3  Qui định về tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân 

6 4  Qui định về quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân 

6 5  Ý nghĩa của loại hình doanh nghiệp tư nhân đối với hệ thống các loại hình 

chủ thể kinh doanh. 

Chương 7  Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.1. Những vấn đề chung về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

7.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã 

7.2. Thành lập, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.2.1. Thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7 2 2   ăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.3. Qui chế thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.3.1. Xác lập tư cách thành viên 

7.3.2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên 

7.3.3. Chấm dứt tư cách thành viên 

7.4. Tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7 4 1   ại hội thành viên 

7.4.2. Hội đồng quản trị 

7 4 3  Trưởng khoa 

7.4.4. Ban kiểm soát, kiểm soát viên 

7.5. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.5.1. Quyền của hợp tác xã 

7 5 2  Nghĩa vụ của hợp tác xã 

7.6. Chế độ tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.6.1. Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

7.6.2. Tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Chương 8  Hộ kinh doanh 

8.1. Khái niệm hộ kinh doanh 

8 2   ặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh 

8.3. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

8.4. Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh 

8.5. Chấm dứt hoạt động của chủ hộ kinh doanh 

8 6  Ý nghĩa của loại hình hộ kinh doanh đối với hệ thống các loại hình chủ thể 

kinh doanh. 

Chương 9  Tổ chức lại và giải thể các loại hình chủ thể kinh doanh 

9.1. Tổ chức lại và giải thể các loại hình doanh nghiệp 

9.1.1. Khái luận về tổ chức lại doanh nghiệp và điều chỉnh pháp luật đối với hoạt 

động tổ chức lại doanh nghiệp 

9.1.1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản 

9 1 1 2   iều chỉnh pháp luật đối với hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp 

9.1.2. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp 

9.1.2.1. Chia doanh nghiệp 

9.1.2.2. Tách doanh nghiệp 
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9.1.2.3. Sáp nhập doanh nghiệp 

9.1.2.4. Hợp nhất doanh nghiệp 

9.1.2.5. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

9.1.3. Giải thể doanh nghiệp 

9.1.3.1. Khái niệm và đặc điểm giải thể doanh nghiệp 

9 1 3 2  Các trường hợp giải thể giải thể doanh nghiệp 

9.1.3.4. Thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp 

9.1.3.5. Thủ tục giải thể doanh nghiệp 

9.1.3.6. Hậu quả pháp lý của việc giải thể các loại hình chủ thể kinh doanh 

9.2. Tổ chức lại, giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

9.7.1. Tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

9.7.2. Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Chương 10  Qui định về doanh nghiệp nhà nước 

10.1. Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước 

10 2   ặc điểm pháp lý của doanh nghiệp nhà nước 

10 3  Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước 

10 3 1  Qui định theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

10.3.2. Hội đồng thành viên 

10.3.3. Chủ tịch công ty 

10 3 4  Trưởng khoa, tổng Trưởng khoa 

10.3.5. Kiểm soát viên 

Chương 11  Qui định về nhóm công ty 

11 1  Quy định về mô hình tập đoàn kinh tế, nhóm công ty 

11 2  Qui định về công ty mẹ, công ty con 

11.2.1. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con 

11.2.2. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con. 

Phần II. Pháp luật phá sản 
Chương 5  Những vấn đề chung về phá sản và pháp luật phá sản 

5.1. Những vấn đề lý luận về phá sản 

5.1.1. Khái niệm phá sản và tình trạng phá sản 

5.1.2. Khái niệm thủ tục phá sản 

5.1.3. Phân loại phá sản 

5.2. Khái quát về pháp luật phá sản 

5.2.1. Khái quát về sự ra đời, phát triển của pháp luật phá sản 

5.2.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật phá sản 

5.2.3. Mục đích, vai tr  của pháp luật phá sản 

Chương 6  Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

6.1. Chủ thể tiến hành và tham gia thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

6.1.1. Chủ thể tiến hành 

6.1.2. Các chủ thể tham gia vào quá trình giải quyết phá sản 

6.2. Trình tự, thủ tục giải quyết doanh nghiệp, hợp tác xã 

6.2.1. Thủ tục nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

6.2.2. Mở thủ tục phá sản 

6.2.3. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 

6.2.4. Thủ tục thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ 
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6.2.5. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 

2.41. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, máy tính, máy chiếu, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục đề tài tiểu 

luận, chủ đề thảo luận nhóm..  

2.41. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.41.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.42. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ 

2.42.1. Tên học phần: Pháp luật thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ 

2.42.2  M  học phần: ……  

2.42.   Số tín chỉ: 3 (3,0,6) 

2.42.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.42.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.42.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Nguyễn Phước Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.42.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    45 tiết 

- Tự học:    90 tiết 

- Lý thuyết:    45 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.42.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hành chính 

- Học phần song hành: Không 

2.42.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần pháp luật thương mại hàng hóa, dịch vụ trang bị cho người học kiến 

thức về pháp luật thương mại Việt Nam, trong đó có các nội dung cơ bản như pháp 

luật thương mại hàng hóa, pháp luật thương mại dịch vụ, hoạt động trung gian thương 

mại, hoạt động xúc tiến thương mại, chế tài trong hoạt động thương mại  

2.42.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Trình bày và phân tích được hệ thống qui phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt 

động thương mại hàng hóa và dịch vụ hiện nay. 

2. Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1   ●              

2         ●        

2.42.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần pháp luật thương mại hàng hóa, dịch vụ nghiên cứu những nội dung 

sau: Khái quát về thương nhân và hoat động thương mại; mua bán hàng hoá trong 

thương mại; dịch vụ thương mại; hoạt động trung gian thương mại; các hoạt động xúc 

tiến thương mại; một số hoạt động thương mại khác; chế tài trong hoạt động thương 

mại. 

2.42. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 
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- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.42.    Tài liệu học tập: 

2.42.13.1. Sách, giáo trình chính: 

TS. Phan Huy Hồng, Giáo trình pháp luật v  thương mại hàng hóa và dịch 

vụ, Trường  ại học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà 

Nội, 2015. 

2.42.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] ThS   ào Thị Thu Hằng, Pháp luật v  thương mại hàng hóa và dịch vụ (Sách 

tham khảo), NXB   HQGTPHCM, 2015  

[2] TS. Nguyễn Viết Tý (chủ biên), Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình 

Luật thương mại, Tập 2, tái bản lần thứ 5, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2012. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[3] Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực từ 01/1/2006; 

[4] Nghị định 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động 

đại lý, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; 

[5] Nghị định 72/2006/N -CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Thương mại về Văn ph ng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước 

ngoài ở Việt Nam; 

[6] Nghị định 20/2006/N -CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định; 

[7] Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn 

đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại; 

[8] Nghị định 37/2006/N -CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Thương mại về xúc tiến thương mại; 

[9] Nghị định 158/2006/N -CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch. 

[10] Nghị định 23/2007/N -CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương 

mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 

2.42. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.42. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Trình bày và phân tích được hệ thống qui Chuyên cần 5 a3 
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phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động 

thương mại hàng hóa và dịch vụ hiện nay. 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt 

động thương mại hàng hóa và dịch vụ. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt 

động thương mại hàng hóa và dịch vụ 
50 

2.42. 6  Nội dung học phần: 

2.42.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Khái quát về thương nhân và 

hoat động thương mại 
18 4 1 1 0 12 

2 
Mua bán hàng hoá trong hoạt 

động thương mại 
21 5 1 1 0 14 

3 Dịch vụ thương mại 21 5 1 1 0 14 

4 
Hoạt động trung gian thương 

mại 
18 4 1 1 0 12 

5 
Hoạt động xúc tiến thương 

mại 
18 4 1 1 0 12 

6 
Một số hoạt động thương mại 

khác 
21 5 1 1 0 14 

7 
Chế tài trong hoạt động 

thương mại 
18 4 1 1 0 12 

Tổng 135 31 7 7 0 90 

2.42.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái quát về thương nhân và hoat động thương mại 
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1 1  Thương nhân 

1.1. Khái niệm thương nhân 

1.1.1. Khái niệm thương nhân 

1.1.2.  ặc điểm của thương nhân 

1.2. Phân loại thương nhân 

12 1  Căn cứ vào tư cách pháp lý gồm có 

1 2 2  Căn cứ vào hình thức tổ chức hoạt động gồm 

1 2 3  Căn cứ vào chế độ trách nhiệm gồm 

1 3  Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam 

1 3 1   ịnh nghĩa thương nhân nước ngoài 

1.3.2. Các hình thức hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

1.4. Hoạt động thương mại 

1.4.1. Khái niệm hoạt động thương mại 

1.4.2. Các loại hoạt động thương mại 

1.4.3. Phạm vi áp dụng của Luật Thương mại và các nguyên tắc cơ bản trong 

hoạt động thương mại 

Chương 2  Mua bán hàng hoá trong hoạt động thương mại 

2.1. Khái quát về mua bán hàng hóa 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Các hoạt động mua bán hàng hoá 

2.1.2.1. Mua bán hàng hoá trong nước 

2.1.2.2. Mua bán hàng hoá quốc tế 

2.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.1.1. Khái niệm 

2 2 1 2   ặc điểm 

2 2 2   iều kiện để hợp đồng có hiệu lực 

2.2.3.Xác lập hợp đồng 

2.2.4. Nội dung của hợp đồng 

2.2.5. Thực hiện hợp đồng 

2.2.5.1. Thực hiện nghĩa vụ của bên bán 

2.2.5.2. Nghĩa vụ của bên mua 

2.3. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 

2 3 3  Cơ chế bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 

hàng hóa 

Chương 3  Dịch vụ thương mại 

3.1. Khái quát về hoạt động cung ứng dịch vụ 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Hợp đồng dịch vụ 

3.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng dịch vụ 

3.1.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

3.2. Các hoạt động dịch vụ thương mại chủ yếu 

3.2.1. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa 

3.2.1.1. Khái niệm dịch vụ quá cảnh hàng hóa 

3 2 1 2   iều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh 

3.2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên 
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3.2.2. Dịch vụ giám định thương mại 

3.2.2.1. Khái niệm 

3 2 2 2   ặc điểm 

3.2.2.3. Hoạt động dịch vụ giám định hàng hóa 

Chương 4  Hoạt động trung gian thương mại 

4 1   ại diện cho thương nhân 

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm 

4.1.1.1. Khái niệm 

4 1 1 2   ặc điểm 

4.1.2. Hợp đồng đại diện thương nhân 

4.1.2.1. Thời hạn đại diện và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hoạt động đại 

diện 

4.1.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

4.2. Môi giới thương mại 

4.2.1. Khái niệm, đặc điểm 

4.2.2. Hợp đồng môi giới thương mại 

4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

4.3. Ủy thác mua bán hàng hóa 

4.3.1. Khái niệm và đặc điểm 

4.3.1.1. Khái niệm 

4 3 1 2   ặc điểm 

4.3.2. Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa 

4.3.2.1. Chủ thể 

4.3.2.2. Hình thức hợp đồng 

4.3.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

4 4   ại lý thương mại 

4.4.1. Khái niệm, đặc điểm 

4.4.1.1. Khái niệm 

4 4 1 2   ặc điểm 

4.4.2. Các hình thức đại lý 

4.4.3. Hợp đồng đại lý thương mại 

4.4.3.1. Khái niệm 

4.4.3.2. Chủ thể 

4.4.3.3. Hình thức hợp đồng 

4.4.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

4 4 5  Th  lao đại lý và thời hạn đại lý 

4 4 5 1  Th  lao đại lý 

4.4.5.2. Thời hạn đại lý 

Chương 5  Hoạt động xúc tiến thương mại 

5.1. Khái niệm và đăc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại 

5.1.1. Khái niệm 

5 1 2   ặc điểm 

5.2. Các hoạt động xúc tiến thương mại 

5.2.1. Khuyến mại 

5.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động khuyến mại 

5.2.1.2. Các hình thức khuyến mại 

5.2.1.3. Trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động khuyến mại 

5.2.2. Quảng cáo thương mại 
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5.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động quảng cáo thương mại 

5 2 2 2   ối tượng của hoạt động quảng cáo thương mại 

5.2.2.3. Sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại 

5.2.2.4. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại 

5.2.2.5. Các quảng cáo thương mại bị cấm 

5 2 3  Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

5.2.3.1. Khái niệm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

5 2 3 2   ặc điểm của hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

5.2.3.3. Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

5.2.3.4. Kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

5 2 3 5  Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

5.2.4. Hội chợ, triển l m thương mại 

5.2.4.1. Khái niệm hội chợ, triển l m thương mại: 

5 2 4 2   ặc điểm của hội chợ và triển l m thương mại 

5.2.4.3. Thủ tục tổ chức hội chợ, triển l m thương mại 

5.2.4.4. Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển l m thương mại 

Chương 6  Một số hoạt động thương mại khác 

6 1   ấu giá hàng hóa 

6.1.1. Khái niệm 

6 1 2  Phương thức đấu giá 

6.1.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá 

6.1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

6.1.5. Thủ tục đấu giá 

6 2   ấu thầu hàng hóa 

6.2.1. Khái niệm, đặc điểm 

6.2.1.1. Khái niệm 

6 2 1 2   ặc điểm 

6.2.2. Các hình thức và phương thức đấu thầu 

6.2.2.1. Hình thức đấu thầu 

6 2 2 2  Phương thức đấu thầu 

6.2.3. Các nguyên tắc đấu thầu 

6.2.4. Thủ tục thực hiện việc đấu thầu 

6.3. Cho thuê hàng hóa 

6.3.1. Khái niệm 

6.3.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

6.3.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê 

6.3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê 

6.3.3. Một số lưu ý đối với hoạt động cho thuê hàng hoá trong thương mại 

6.3.3.1. Vấn đề chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê 

6.3.3.2. Lợi ích phát sinh trong thời gian thuê 

6.3.3.3. Vấn đề chuyển quyền sở hữu trong thời hạn thuê 

6 4  Nhượng quyền thương mại 

6.4.1. Khái niệm, đặc điểm 

6.4.1.1. Khái niệm 

6 4 1 2   ặc điểm 

6.4.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

6.4.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền 

6.4.2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền 
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6 4 3   ăng ký việc nhượng quyền 

6 5  Gia công trong thương mại 

6.5.1. Khái niệm 

6.5.2. Hàng hóa gia công 

6.5.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

6.5.3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công 

6.5.3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công 

6 6  Giám định thương mại 

6.6.1. Khái niệm giám định thương mại 

6 6 2   ặc điểm giám định thương mại 

6.6.3. Hợp đồng giám định thương mại 

6.6.4. Chứng thư giám định thương mại 

Chương 7  Chế tài trong hoạt động thương mại 

7.1. Khái niệm chế tài thương mại 

7 2  Căn cứ áp dụng chế tài thương mại 

7.3. Các hình thức chế tài thương mại 

7.4. Miễn trách nhiệm 

2.42. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, văn bản qui phạm pháp luật, danh mục 

đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.42. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

- Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.42.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.43. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT ĐẦU TƢ 

2.43.1. Tên học phần: Luật đầu tƣ 

2.43.2  M  học phần: ……  

2.43.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.43.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.43.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.43.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ 
 ại học Công nghiệp 

TP.HCM 

2.43.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.43.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.43.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần luật đầu tư trang bị cho người học kiến thức pháp luật về các hoạt động 

đầu tư kinh doanh tại Việt Nam như hình thức đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, đảm bảo, 

ưu đ i, hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư vào các tổ chức kinh tế, quy chế pháp lí về các 

khu kinh tế đặc biệt, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư trong 

nước và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài  

2.43.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định pháp luật về đầu tư kinh doanh  

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý trong các dự án đầu tư kinh 

doanh. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2           ●      

2.43.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật đầu tư là học phần 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, ưu đ i, hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư vào các tổ chức kinh tế, quy 

chế pháp lí về các khu kinh tế đặc biệt, hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.  

2.43. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 
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- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.43.    Tài liệu học tập: 

2.43.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đ u tư, NXB. CAND, Hà Nội, 

2018. 

2.43.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Trường  ại học kinh tế quốc dân, Giáo trình kinh tế đ u tư, NXB. Thống kê, 

Hà Nội, 2018. 

[2] Nguyễn  ình Thái, Phạm Hoài Huấn, C m nang tra cứu pháp luật v  đ u tư, 

NXB. Chính trị quốc gia sự thật, 2018 

[3] Viện quản lí kinh tế trung ương và Tổ chức hợp tác kĩ thuật  ức, Tìm hiểu 

luật đ u tư, Hà Nội, 2007. 

[4] Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Ph p  uật v  hợp đồng trong thương mại v  

đ u tư - Những vấn đ  ph p  í  ơ bản, NXB  Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. 

[5] Trường  ại học Luật Hà Nội, Pháp luật Việt Nam trong tiến trình h i nhập 

quốc tế và phát triển b n vững, NXB. CAND, Hà Nội, 2009. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[6] Luật  ầu tư năm 2014  

[7] Luật Doanh nghiệp năm 2014  

[8] Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2004, Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp sửa đổi năm 2008  

[9] Luật Bảo vệ môi trường năm 2014  

[10] Luật  ất đai năm 2013  

[11] Luật  ấu thầu năm 2013  

[12] Nghị định của Chính phủ số 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư  

[13] Nghị định của Chính phủ số 78/2006/N -CP ngày 9/8/2006 về việc đầu tư 

trực tiếp ra nước ngoài.  

[14] Nghị định của Chính phủ số 194/2013/N -CP ngày 21/11/2013 quy định 

việc đăng kí lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép 

đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

[15] Nghị định của Chính phủ số 15/2015/N -CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư 

[16] Nghị định số 30/2015/N -CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

[17] Nghị định của Chính phủ số 121/2007/N -CP ngày 25/7/2007 về đầu tư 

trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. 

[18] Nghị định số 38/2013/N -CP ngày 23/4/ 2013 của Chính phủ về quản lí và 

sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đ i của các 

nhà tài trợ  

[19] Nghị định của Chính phủ số 17/2009/N -CP về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 121/2007/N -CP ngày 25/07/2007 quy định về đầu tư trực tiếp 

ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. 

https://sachsuthattphcm.com.vn/brands/nguyen-dinh-thai/
https://sachsuthattphcm.com.vn/brands/pham-hoai-huan/
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[20] Nghị định của Chính phủ số 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 về khu công 

nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

[21] Nghị định của Chính phủ số 164/2013/N -CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 về khu công 

nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

[22] Nghị định của Chính phủ số 33/2013/N -CP ngày 22/4/2013 về ban hành 

hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. 

[23] Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư năm 2014  

[24] Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp năm 2014  

[25] Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, 

xúc tiến và bảo hộ đầu tư  

[26] Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ Liên hiệp Vương quốc Anh về khuyến khích và bảo hộ đầu tư  

[27] Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN (tháng 10/1998)  

[28] Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 

2.43. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.43. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống qui định pháp luật về đầu 

tư kinh doanh  

Chuyên cần 5 

a3 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề pháp 

lý trong các dự án đầu tư kinh doanh  

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

phân tích, đánh giá các vấn đề pháp 

lý trong các dự án đầu tư kinh doanh  
50 
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2.43. 6  Nội dung học phần: 

2.43.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Những vấn đề chung về luật 

đầu tư 
12 3 0 1 0 8 

2 Pháp luật về thủ tục đầu tư 15 4 0 1 0 10 

3 

Pháp luật về các biện pháp 

bảo đảm, ưu đ i và hỗ trợ đầu 

tư 

15 4 0 1 0 10 

4 

Pháp luật điều chỉnh hoạt 

động đầu tư vào các tổ chức 

kinh tế 

12 3 0 1 0 8 

5 
Pháp luật điều chỉnh hoạt 

động đầu tư theo hợp đồng 
12 3 0 1 0 8 

6 

Pháp luật điều chỉnh hoạt 

động đầu tư vào các khu kinh 

tế đặc biệt 

12 3 0 1 0 8 

7 
Pháp luật điều chỉnh hoạt 

động đầu tư ra nước ngoài 
12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 23 0 7 0 60 

2.43.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Những vấn đề chung về luật đầu tư 

1. Khái quát về đầu tư 

1.1. Khái niệm đầu tư  

1.2. Phân loại đầu tư  

1.3. Các hình thức đầu tư  

2. Khái quát về pháp luật đầu tư  

2.1. Khái niệm pháp luật đầu tư  

 2 2   ối tượng điều chỉnh của pháp luật đầu tư  

 2 3  Phương pháp điều chỉnh của pháp luật đầu tư  

Chương 2  Pháp luật về thủ tục đầu tư 

2.1. Khái quát về dự án đầu tư  

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm dự án đầu tư 

2.1.2  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 

2 2 1  Chuẩn bị đầu tư 

2 2 2  Thủ tục đầu tư 

2 2 3  Triển khai dự án đầu tư 
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Chương 3  Pháp luật về các biện pháp bảo đảm, ưu đ i và hỗ trợ đầu tư 

3.1. Bảo đảm đầu tư 

3.1.1. Những vấn đề chung về biện pháp bảo đảm đầu tư 

3.1.2. Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư 

3 2   u đ i đầu tư 

3.2.1. Những vấn đề chung về biện pháp ưu đ i đầu tư 

3.2.2. Nội dung các biện pháp ưu đ i đầu tư 

3.3. Hỗ trợ đầu tư 

3.3.1. Những vấn đề chung về biện pháp hỗ trợ đầu tư 

3.3.2. Nội dung các biện pháp hỗ trợ đầu tư 

Chương 4  Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư vào các tổ chức kinh tế 

4 1   ầu tư thành lập tổ chức kinh tế 

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm của đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 

4.1.2. Tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ 

4.1.3. Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 

4 2   ầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức 

kinh tế 

4.2.1. Khái niệm, đặc điểm của hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

vào tổ chức kinh tế 

4.2.2. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức 

kinh tế 

4.2.3. Thủ tục đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 

Chương 5  Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư theo hợp đồng 

5 1   ầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (hợp đồng PPP) 

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng PPP 

5.1.2. Các loại hợp đồng PPP 

5.1.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng PPP 

5 2   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) 

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BCC 

5.1.2. Nội dung hợp đồng BCC 

5.1.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BCC 

5 3   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp xây dựng – kinh doanh – chuyển giao 

(hợp đồng BOT) 

5.3.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BOT 

5.3.2. Nội dung hợp đồng BOT 

5.3.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT 

5 4   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp xây dựng – chuyển giao – kinh doanh 

(hợp đồng BTO) 

5.4.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BTO 

5.4.2. Nội dung hợp đồng BTO 

5.4.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BTO 

5 5   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp xây dựng – chuyển giao (hợp đồng 

BT) 

5.5.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BT 

5.5.2. Nội dung hợp đồng BT 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

356 
 

5.5.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BT 

5 6   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp xây dựng - sở hữu - kinh doanh 

(BOO) 

5.6.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BOO 

5.6.2. Nội dung hợp đồng BOO 

5.6.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOO 

5 7   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ 

(BTL) 

5.7.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BTL 

5.7.2. Nội dung hợp đồng BTL 

5.7.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BTL 

5 8   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao 

(BLT) 

5.8.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BLT 

5.8.2. Nội dung hợp đồng BLT 

5.8.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BLT 

5 9   ầu tư theo hình thức hợp đồng hợp kinh doanh – quản lý (O&M) 

5.9.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng O&M 

5.9.2. Nội dung hợp đồng O&M 

5.9.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng O&M 

Chương 6  Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt 

6.1. Sự hình thành, phát triển các khu kinh tế đặc biệt 

6.2. Khái niệm và đặc điểm của các khu kinh tế đặc biệt 

6.2.1. Khu công nghiệp 

6.2.2. Khu chế xuất 

6.2.3. Khu công nghệ cao 

6.2.4. Khu kinh tế  

6.3. Những quy định cơ bản về hoạt động đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt 

6 3 1  Quy định về nhà đầu tư  

6 3 2  Quy định về các doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế đặc biệt 

6 3 3  Quy định về lĩnh vực đầu tư 

6 3 4  Quy định về thủ tục đầu tư 

6 3 5  Quy định về ưu đ i đầu tư 

6 4   ặc khu kinh tế (Dự thảo Luật  ơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân 

 ồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) 

6.4.1. Khái niệm, đặc điểm 

6 4 2  Qui định về thủ tục đầu tư 

6 4 3  Qui định về ưu đ i đầu tư 

Chương 7  Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài 

7.1. Khái quát về hoạt động đầu tư ra nước ngoài  

7.2. Những nội dung cơ bản của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài. 

2.43. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, phấn, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.43. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 
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-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.43.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.44. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT NGÂN HÀNG 

2.44.1. Tên học phần: Luật ngân hàng 

2.44.2  M  học phần: ……  

2.44.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.44.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.44.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.44.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.44.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.44.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.44.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần luật ngân hàng trang bị cho người học kiến thức pháp luật về hoạt động 

ngân hàng: những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật về ngân hàng, địa vị 

pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, những yếu tố chi phối nội dung quản lý 

nhà nước đối với hoạt động ngân hang, điều kiện để các chủ thể kinh doanh ngân hàng 

được phép thực hiện hoạt động ngân hàng, các hoạt động kinh doanh của ngân hàng và 

các tổ chức tín dụng khác, vấn đề quản lý ngoại hối. 

2.44.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được hệ pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng 

2. Kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật ngân hàng để giải quyết những 

tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực ngân hàng. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2           ●      

2.44.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Luật ngân hàng là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp 

những kiến thức cơ bản về địa vị pháp lí của các chủ thể tiến hành hoạt động kinh 

doanh ngân hàng, nội dung pháp lí chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng và quản lí nhà 

nước trong lĩnh vực ngân hàng. Nội dung học phần gồm 7 vấn đề chính: 1) Những vấn 

đề lí luận về ngân hàng và luật ngân hàng; 2) Pháp luật về tổ chức và hoạt động của 

Ngân hàng Nhà nước; 3) Pháp luật về chủ thể kinh doanh ngân hàng; 4) Pháp luật về 
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huy động vốn của tổ chức tín dụng; 5) Pháp luật về cấp tín dụng của tổ chức tín dụng; 

6) Pháp luật về dịch vụ thanh toán; 7) Pháp luật về hoạt động ngoại hối. 

2.44. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.44.    Tài liệu học tập: 

2.44.13.1. Sách, giáo trình chính: 

TS  Võ  ình Toàn (Chủ biên), Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam, Trường  ại 

học Luật Hà Nội, NXB. CAND, Hà Nội, 2018. 

2.44.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] PGS.TS. Nguyễn Văn Vân (chủ biên),  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình 

Luật Ngân hàng, NXB. Hồng  ức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2015. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[2] Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 16/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01/1/2011; 

[3] Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 16/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01/1/2011; 

[4] Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/1/2013; 

[5] Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. 

2.44. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.44. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phương pháp đánh 

giá 

T  

trọng 

% 

1. Hiểu được hệ pháp luật trong lĩnh vực ngân 

hàng. 

Chuyên cần 5 

a4 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng vận dụng các quy định của pháp 

luật ngân hàng để giải quyết những tình huống 

cơ bản, điển hình trong lĩnh vực ngân hàng. 

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 
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Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng qui định pháp luật giải 

quyết những tình huống cơ bản, điển 

hình trong lĩnh vực ngân hàng. 

50 

2.44. 6  Nội dung học phần: 

2.44.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Những vấn đề lí luận về ngân 

hàng và pháp luật ngân hàng 
12 3 0 1 0 8 

2 
Pháp luật về tổ chức và hoạt 

động của Ngân hàng Nhà nước 
12 3 0 1 0 8 

3 
Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh ngân hàng 
12 3 0 1 0 8 

4 
Pháp luật về huy động vốn 

của tổ chức tín dụng 
15 4 0 1 0 10 

5 
Pháp luật về hoạt động cấp tín 

dụng của tổ chức tín dụng 
15 4 0 1 0 10 

6 
Pháp luật về dịch vụ thanh 

toán 
12 3 0 1 0 8 

7 
Pháp luật về hoạt động ngoại 

hối 
12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 23 0 7 0 60 

2.44.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Những vấn đề lí luận về ngân hàng và pháp luật ngân hàng 

1.1. Những vấn đề lí luận về ngân hàng 

1.2. Những vấn đề lí luận về luật ngân hàng 

Chương 2  Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước 

2.1. Vị trí pháp lí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước 

2.2. Tổ chức, quản trị và điều hành Ngân hàng Nhà nước 

2.3. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước 

Chương 3  Pháp luật về chủ thể kinh doanh ngân hàng 

2.1. Thành lập, tổ chức, quản trị và điều hành 

2.2. Hoạt động của các chủ thể kinh doanh ngân hàng 
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2.3. Kiểm soát đặc biệt, giải thể, phá sản đối với các chủ thể kinh doanh ngân 

hàng 

Chương 4  Pháp luật về huy động vốn của tổ chức tín dụng 

3.1. Pháp luật về nhận tiền gửi 

3.2. Pháp luật về vay vốn ngân hàng trung ương 

3.3. Pháp luật về vay vốn các tổ chức tín dụng khác 

Chương 5  Pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng 

4.1. Pháp luật về cho vay 

4.2. Pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá 

4.3. Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng 

4.4. Pháp luật về cho thuê tài chính 

4.5. Pháp luật về bao thanh toán 

Chương 6  Pháp luật về dịch vụ thanh toán 

6.1. Tổng quan về dịch vụ thanh toán 

6.2. Pháp luật về dịch vụ thanh toán 

Chương 7  Pháp luật về hoạt động ngoại hối 

7.1. Khái quát chung về ngoại hối và hoạt động ngoại hối 

7.2. Pháp luật về hoạt động ngoại hối 

2.44. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.44. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.44.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.45. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ 

TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 

2.45.1. Tên học phần: Pháp luật về chứng khoán và thị trƣờng chứng khoán 

2.45.2  M  học phần: ……  

2.45.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.45.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.45.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.45.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Lê Vũ Nam PGS.TS 
 ại học Kinh tế - 

Luật TP.HCM 

2.45.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.45.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Pháp luật về chủ thể kinh doanh 

- Học phần song hành: Không 

2.45.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường chứng 

khoán trang bị cho người học kiến thức pháp luật về những vấn đề lý luận chung về 

chứng khoán, thị trường chứng khoán và pháp luật về chứng khoán, lịch sử hình thành 

và phát triển của pháp Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt 

Nam, địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, các quy định về 

tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán, quy định của pháp luật hiện hành về 

chào bán chứng khoán, kinh doanh chứng khoán và quản lý nhà nước đối với thị 

trường chứng khoán  

2.45.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu hệ thống qui phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Kỹ năng phân tích những vấn đề pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2           ●      

2.45.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán nghiên cứu 

những vấn đề lý luận chung về chứng khoán, thị trường chứng khoán và pháp luật về 
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chứng khoán, lịch sử hình thành và phát triển của pháp Pháp luật về chứng khoán và 

thị trường chứng khoán tại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị 

trường chứng khoán; các quy định về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng 

khoán; quy định của pháp luật hiện hành về chào bán chứng khoán, kinh doanh chứng 

khoán và quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán. 

2.45. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.45.    Tài liệu học tập: 

2.45.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình Pháp luật v  chứng khoán và thị 

trường chứng khoán, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2013. 

2.45.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Viện đại học Mở Hà Nội, Giáo trình Pháp luật v  chứng khoán và thị trường 

chứng khoán, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2014. 

[2] Phạm Thị Giang Thu, M t số vấn đ  v  pháp Pháp luật v  chứng khoán và thị 

trường chứng khoán và thị trường chứng khoán, NXB. CTQG, Hà Nội, 2004. 

[3] Phạm Thị Giang Thu (chủ biên), Hỏi đ p Ph p  uật v  chứng khoán và thị 

trường chứng khoán ở Việt Nam, NXB. CTQG, Hà Nội, 2007. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[4] Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015  

[5] Luật Thương mại Việt Nam năm 2005  

[6] Luật Doanh nghiệp năm 2014  

[7] Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2006  

[8] Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán năm 2010  

[9] Nghị định của Chính phủ số 59/2011/N -CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

[10] Nghị định của Chính phủ số 90/2011/N -CP ngày 14/10/2011 về việc phát 

hành trái phiếu doanh nghiệp. 

[11] Nghị định của Chính phủ số 58/2012/N -CP ngày 20/7/2012 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp luật về chứng khoán và 

thị trường chứng khoán. 

[12] Nghị định của Chính phủ số 60/2015/N -CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 58/2012/N -CP ngày 20/7/2012. 

[13] Nghị định của Chính phủ số 42/2015/N -CP ngày 5/5/2015 quy định về 

chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 

[14] Nghị định của Chính phủ số 108/2013/N -CP ngày 23/9/2013 về xử lí vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

[15] Nghị số 71/2017/N -CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản 

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

[16] Nghị định số 145/2016/N -CP ngày 1/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Nghị định số 108/2013/N -CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

[17] Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/BTC hợp nhất Nghị định số 145/2016/N -

CP và Nghị định số 108/2013/N -CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 

[18] Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 01/2009/Q -TTg ngày 02/01/2009 

về việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  

[19] Thông tư của Bộ Tài chính số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 quy định về 

công bố thông tin. 

[20] Thông tư của Bộ Tài chính số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng 

dẫn về thành lập và hoạt động công ti chứng khoán. 

[21] Thông tư của Bộ Tài chính số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 hướng dẫn 

về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ti quản lí quỹ.  

[22] Thông tư của Bộ Tài chính số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định 

về quản trị công ti áp dụng cho công ti đại chúng. 

[23] Thông tư của Bộ Tài chính số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng 

dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng. 

[24] Thông tư của Bộ Tài chính số 34/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 hướng dẫn 

về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. 

[25] Thông tư của Bộ Tài chính số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 giám sát 

giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. 

[26] Thông tư của Bộ Tài chính số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 hướng dẫn 

hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

2.45. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10  

2.45.15. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu hệ thống qui phạm pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích những vấn đề pháp lý về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

javascript:doSubmitPage(document.vppl_search_new_frm,'1','1275')
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Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích những vấn đề pháp lý về 

chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

50 

2.45. 6  Nội dung học phần: 

2.45.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 

Khái niệm chứng khoán và 

Pháp luật về chứng khoán và 

thị trường chứng khoán 

9 2 0 1 0 6 

2 
Pháp luật về chào bán chứng 

khoán 
12 3 0 1 0 8 

3 
Pháp luật về tổ chức thị 

trường chứng khoán 
12 3 0 1 0 8 

4 
Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh chứng khoán 
9 2 0 1 0 6 

5 
Pháp luật về kinh doanh 

chứng khoán 
12 3 0 1 0 8 

6 

Pháp luật về công ty đầu tư 

chứng khoán và quỹ đầu tư 

chứng khoán 

12 3 0 1 0 8 

7 
Pháp luật về quản lí nhà nước 

đối với thị trường chứng khoán 
12 3 0 1 0 8 

8 

Xử lí vi phạm, giải quyết 

tranh chấp trên thị trường 

chứng khoán 

12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 22 0 8 0 60 

2.45.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái niệm chứng khoán và pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán 

1.1. Khái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

1.2. Khái niệm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

Chương 2. Pháp luật về chào bán chứng khoán 

2.1. Khái niệm về chào bán chứng khoán 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

367 
 

2.2. Nội dung pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng 

2.3. Nội dung pháp luật chào bán riêng lẻ 

Chương 3. Pháp luật về tổ chức thị trường chứng khoán 

3.1. Pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch tập trung 

3.2. Thị trường phi tập trung và pháp luật về thị trường giao dịch phi tập trung 

Chương 4. Pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán 

4.1. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ti chứng khoán 

4.2. Pháp luật về công ti quản lí quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát 

4.3. Pháp luật về tổ chức lưu kí, thanh toán b  trừ chứng khoán 

Chương 5  Pháp luật về kinh doanh chứng khoán 

5.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh chứng khoán 

5.2. Nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán 

Chương 6  Pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán 

6.1. Pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán 

6.2. Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán 

Chương 7. Pháp luật về quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán 

7.1. Những vấn đề cơ bản về quản lí nhà nước đối với chứng khoán và thị trường 

chứng khoán 

7.2. Pháp luật quản lí nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

Chương 8  Xử lí vi phạm, giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán 

8.1. Vi phạm và xử lí vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán  

8.2. Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán 

2.45. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.45. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.45.19. Phê duyệt 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.46. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ 

QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG 

2.46.1. Tên học phần: Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng 

2.46.2  M  học phần: ……  

2.46.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.46.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.46.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.46.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ 
 ại học Công nghiệp 

TP.HCM 

2.46.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.46.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hành chính và tố tụng hành chính 

- Học phần song hành: Không 

2.46.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu d ng trang bị cho 

người học kiến thức lý luận và kiến thức pháp luật về cạnh tranh như hành vi hạn chế 

cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu d ng, vấn đề quản lý nhà nước 

về cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh; kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng.  

2.46.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được hệ thống qui phạm pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá, xác định hướng giải quyết các vụ việc cạnh tranh 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2           ●      

2.46.11. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Pháp luật cạnh tranh, phá sản là môn học ghép nghiên cứu hai vấn đề 

chính: 1) Hệ thống kiến thức lý luận và kiến thức pháp luật về cạnh tranh, hành vi hạn 

chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của nhà nước, 
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quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, vấn đề quản lý nhà nước 

về cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh; 2) Hệ thống kiến thức lý luận và kiến thức pháp 

luật về pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2.46. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.46.    Tài liệu học tập: 

2.46.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS. Nguyễn Thị Vân Anh (chủ biên), Giáo trình Luật cạnh tranh, Trường  ại 

học Luật Hà Nội, NXB. Công an nhân dân Hà Nội, 2016. 

[2] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật bảo vệ quy n lợi người tiêu 

dùng, NXB. Công an nhân dân, Hà Nội, 2012 

2.46.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] TS. Hà Thị Thanh Bình (chủ biên), Giáo trình Pháp luật v  cạnh tranh và 

giải quyết tranh chấp thương mại, Trường  ại học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức, 

Hà Nội, 2014. 

[2] TS  Nguyễn Thị Vân Anh, TS  Nguyễn Văn Cương (đồng chủ biên), Giáo 

trình  uật bảo vệ qu  n  ợi người tiêu dùng, NXB  Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012  

[3] Nguyễn Thị Vân Anh (chủ biên), Vai trò của H i bảo vệ quy n lợi người tiêu 

dùng, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[1] Luật Cạnh tranh năm 2004  

[2] Luật Cạnh tranh năm 2018  

[3] Nghị định số 116/2005/N -CP ngày 15-9-2005 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh  

[4] Nghị định số 119/2011/N -CP ngày 16-12-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005 N -CP ngày 15-9-2005 của Chính 

phủ quy đình chi tiết thi hành một số điều của Luật canh tranh  

[5] Nghị định số 71/2014/N -CP ngày 21-07-2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh  

[6] Nghị định số 07/2015/ N -CP của Chính phủ ngày 16-01-2015 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hội đồng cạnh tranh  

[7] Nghị định số 42/2014/ N -CP ngày 14-5-2014 của chính phủ về quản lý hoạt 

động bán hàng đa cấp  

[8] Quyết định số 16/Q -QLCL của Cục quản lý cạnh tranh ngày 07-03-2007 về 

việc ban hành quy chế làm việc của Cục quản lý cạnh tranh 

[9] Quy chế làm việc của cục quản lý cạnh tranh. 

[10] Quyết định số 24/2015/Q -TTG ngày 30-06-2015 của Thủ tướng chính phủ 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh  

[11] Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh   

[12] Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30-07-2014 của Bộ Công thương quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/ N -CP ngày 14 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp  
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[13] Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCT ngày 26-09-2015 của Bộ Công thương 

Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

[14] Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu d ng năm 2010  

[15] Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007  

[16] Luật an toàn thực phẩm năm 2010  

[17] Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật 2006. 

[18] Luật quảng cáo năm 2012  

[19] Nghị định của Chính phủ số 99/2011/N -CP ngày 27/10/2011 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

[20] Nghị định của Chính phủ số 19/2012/N -CP ngày 16/3/2012 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

[21] Nghị định của Chính phủ số 185/2013/N -CP ngày 15/11/2013 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong họat động thuơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

[22] Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 02/2012/ Q -TTg ngày 13/01/2012 

về việc ban hành danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng kí hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

2.46. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.46. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được hệ thống qui phạm pháp luật về 

cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá, xác định hướng 

giải quyết các vụ việc cạnh tranh và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

 

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

http://www.vca.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=286&ID=176
http://www.vca.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=286&ID=176
http://www.vca.gov.vn/Docdetail.aspx?CateID=286&ID=176
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Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, xác định hướng giải quyết 

các vụ việc cạnh tranh và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dung. 

50 

2.46. 6  Nội dung học phần: 

2.46.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Pháp luật cạnh tranh 42 11 0 3 0 28 

1 
Những vấn đề chung về cạnh 

tranh vả pháp luật cạnh tranh 
15 2 0 0 0 10 

2 
Pháp luật về chống cạnh 

tranh không lành mạnh 
15 3 0 1 0 10 

3 
Pháp luật về kiểm soát hành 

vi hạn chế cạnh tranh 
15 3 0 1 0 10 

4 
Cơ quan quản lý cạnh tranh 

và tố tụng cạnh tranh 
15 3 0 1 0 10 

II 
Pháp luật về bảo vệ người 

tiêu dùng 
48 10 1 5 0 32 

5 

Những vấn đề lí luận về bảo 

vệ người tiêu dùng và pháp 

luật bảo vệ người tiêu dùng 

9 2 0 1 0 6 

6 

Các thiết chế thực thi pháp 

luật bảo vệ người tiêu dùng ở 

Việt Nam 

9 2 0 1 0 6 

7 

Trách nhiệm của các tổ chức, 

cá nhân kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ đối với người tiêu 

dùng 

9 2 0 1 0 6 

8 

Chế tài xử lí đối với hành vi vi 

phạm pháp luật bảo vệ người 

tiêu dùng 

9 2 0 1 0 6 

9 

Phương thức giải quyết tranh 

chấp giữa người tiêu dùng 

với tổ chức, cá nhân kinh 

doanh 

12 2 1 1 0 8 

Tổng 90 21 1 8 0 60 

2.46.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 
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Phần I. Pháp luật cạnh tranh 

Chương 1  Những vấn đề chung về cạnh tranh vả pháp luật cạnh tranh 

1.1. Lý luận về cạnh tranh và vai trò của pháp luật cạnh tranh 

1.1.1. Khái niệm cạnh tranh trong kinh doanh 

1.1.2. Các hình thức tồn tại của cạnh tranh 

1 1 3  Vai tr , ý nghĩa của cạnh tranh và sự cần thiết bảo vệ cạnh tranh 

1.1.4. Hệ thống các công cụ bảo vệ cạnh tranh và vai trò của pháp luật cạnh tranh 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh 

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển pháp luật cạnh tranh trên thế giới 

1.2.2. Sự hình thành và phát triển pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam 

1.3. Phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của pháp 

luật cạnh tranh ở Việt Nam. 

1.3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.3.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật cạnh tranh 

Chương 2  Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh 

2.1. Khái luận về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh 

2.1.1. Khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

2 1 2  Phương thức chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

2.2. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

2.2.1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn  

2.2.2. Xâm phạm bí mật kinh doanh 

2.2.3. Ép buộc trong kinh doanh 

2.2.4. Gièm pha doanh nghiệp khác 

2.2.5. Gây rối hoạt động kinh doanh 

2.2.6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh 

2.2.7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh 

2.2.8. Phân biệt đối xử của hiệp hội 

2 2 9  Bán hàng đa cấp bất chính 

2.2.9. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác 

2.3. Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

2.3.1. Nguyên tắc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

2.3.2. Thẩm quyền xử lý 

2.3.3. Chế tài 

Chương 3  Pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh 

3.1. Khái quát về hành vi hạn chế cạnh tranh 

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của các hành vi hạn chế cạnh tranh 

3.1.2. Thị trường liên quan và thị phần của các doanh nghiệp 

3 2   iều chỉnh pháp luật đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh 

3.2.1. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 

3.2.2. Lạm dụng vị trí thống lĩnh và vị trí độc quyền 

3.2.3. Tập trung kinh tế 

3.3. Xử lý các hành vi vi phạm 

3.3.1. Thẩm quyền và nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm 

3.3.2. Chế tài đối với hành vi vi phạm  

Chương 4  Cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh 
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4 1  Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh 

4.1.1. Khái quát về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh 

4 1 2   ịa vị pháp lý của cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam 

4 1 3   ịa vị pháp lý của Hội đồng cạnh tranh 

4.2. Thủ tục tố tụng cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam 

4.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tố tụng cạnh tranh 

4.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng cạnh tranh 

4 2 3  Người tiến hành và người tham gia tố tụng cạnh tranh 

4.2.4. Trình tự, thủ tục tố tụng cạnh tranh 

Phần II. Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 

Chương 5. Những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ 

người tiêu dùng 

5.1. Tổng quan về bảo vệ người tiêu dùng và chính sách của nhà nước về bảo 

vệ người tiêu dùng 

5.1.1. Khái niệm người tiêu dùng 

5.1.2. Sự cần thiết phải bảo vệ người tiêu dùng 

5.1.3. Chính sách của nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng 

5.2. Lí luận về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 

5.2.1. Sự ra đời và phát triển của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 

5 2 2   ặc trưng của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 

5.2.3. Nội dung của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 

5.2.4. Nguồn của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 

Chương 6. Các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam 

6.1. Khái niệm thiết chế bảo vệ người tiêu dùng 

6 2  Cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

6.2.1. Bộ công thương 

6.2.2. Bộ khoa học và công nghệ 

6.2.3. Bộ y tế 

6.2.4. U  ban nhân dân các cấp 

6.3. Hệ thống cơ quan tài phán về bảo vệ người tiêu dùng 

6.4. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng 

Chương 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

đối với người tiêu dùng 

7.1. Khái quát về trách nhiệm pháp lí của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ đối với người tiêu dùng 

7.1.1. Khái niệm, đặc điểm của chế định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng 

7.2. Pháp luật về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

đối với người tiêu dùng 

7.2.1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với 

người tiêu dùng trong pháp luật của một số nước trên thế giới 

7.2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với 

người tiêu d ng theo quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam 

Chương 8. Chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 

8.1. Khái niệm, đặc điểm của chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo 

vệ người tiêu dùng 
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8.1.1. Khái niệm chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người tiêu 

dùng 

8 1 2   ặc điểm của chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ người 

tiêu dùng 

8.2. Các loại chế tài 

8.2.1. Chế tài hành chính 

8.2.2. Chế tài hình sự 

8.2.3. Chế tài dân sự 

Chương 9  Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, 

cá nhân kinh doanh 

9.1. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân 

kinh doanh và phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá 

nhân kinh doanh 

9.1.1. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân 

kinh doanh 

9 1 2  Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá 

nhân kinh doanh 

9.2. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh 

bằng thương lượng 

9.2.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng thương lượng 

9.2.2. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng ở Việt Nam hiện nay 

9.3. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh 

bằng hoà giải 

9.3.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng hoà giải 

9.3.2. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh 

doanh bằng hoà giải (ngoài tố tụng) ở Việt Nam hiện nay 

9.4. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh 

bằng toà án 

9.4.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng toà án 

9.4.2. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh 

doanh bằng toà án ở Việt Nam hiện nay 

9.5. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh 

bằng trọng tài 

9.5.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

9.5.2. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh 

doanh bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay 

9.6. giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh 

bằng biện pháp hành chính 

2.46. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.46. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 
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đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.46.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.47. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT NG N SÁCH NHÀ NƢỚC, 

THUẾ  

2.47.1. Tên học phần: Pháp luật ngân sách nhà nƣớc, thuế 

2.47.2  M  học phần: ……  

2.47.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.47.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.47.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.47.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Phước Thạc sĩ, NCS  Khoa LLCT 

2  ào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

2.47.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.47.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp, Luật hành chính  

- Học phần song hành: Không 

2.47.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Pháp luật ngân sách nhà nước, thuế trang bị cho người học kiến thức 

pháp luật về tài chính công, pháp luật về ngân sách nhà nước, những vấn đề lý luận 

chung về thuế và hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam, các sắc thuế thu vào hàng 

hóa và dịch vụ, thuế thu nhập, thuế sử dụng đất, thuế môi trường, pháp luật về quản lý 

thuế  

2.47.9. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được các kiến thức về tài chính công, pháp luật về ngân sách nhà nước và 

pháp luật về thuế. 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện các vấn đề pháp luật về ngân sách nhà 

nước và thuế. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2           ●      

2.47. 0  M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Pháp luật ngân sách nhà nước, thuế được thiết kế là môn học ghép bắt 

buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật kinh tế. Học phần này cung cấp những 

kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính công, pháp luật về ngân sách nhà nước và 

pháp luật về thuế. Qua môn học này, người học s  được trang bị những kiến thức nền 

tảng về chính sách tài chính công cũng như nội dung pháp luật về các sắc thuế hiện 
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nay của Nhà nước Việt Nam. Nhằm mục tiêu trên, môn học được thiết kế thành 2 phần 

bao gồm: pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. 

2.47.    Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.47.    Tài liệu học tập: 

2.47.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ng n s  h nh  nước, NXB. 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2012. 

[2] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, NXB. Công an 

nhân dân, Hà Nội, 2012. 

2.47.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Trường  ại học Luật TP.HCM, Giáo trình luật thuế, NXB. Hồng  ức – Hội 

luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2015. 

[2] Nguyễn Minh Hằng (chủ biên), Giáo trình Pháp luật tài chính công Việt 

Nam, NXB. Giáo dục, 2012 

[3] TS. Phạm Thị Giang Thu (chủ nhiệm), Tài chính công Việt Nam: Th c trạng 

và giải pháp hoàn thiện,  ề tài Khoa học cấp Bộ, Bộ Tư pháp, 2013 

[4] Michel Bouvier, Nhập môn luật thuế đại  ương v   í thu ết thuế, NXB. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 2005.  

[5] Michel Bouvier (chủ biên), Tài chính công, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2005.  

[6] Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Kinh tế học, Tập I, II, NXB. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 1997. 

[7] Trần Vũ Hải, Tìm hiểu thuật ngữ pháp luật tài chính công, NXB  Tư pháp, 

Hà Nội, 2009. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[8] Hiến pháp năm 2013 

[9] Luật NSNN năm 2002 

[10] Luật Quản lí nợ công năm 2009 

[11] Luật Quản lí, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008  

[12] Luật Quản lí thuế năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) 

[13] Luật Thuế XK, thuế NK năm 2005  

[14] Luật Thuế TT B năm 2008. 

[15] Luật Thuế GTGT năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) 

[16] Luật Thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) 

[17] Luật Thuế TNCN năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) 

[18] Luật Thuế tài nguyên năm 2009  

[19] Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010  

[20] Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010  

[21] Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 & 

2013). 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

378 
 

2.47. 2  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.47.    Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được các kiến thức về tài chính công, 

pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật 

về thuế. 

 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện các 

vấn đề pháp luật về ngân sách nhà nước và thuế  

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, đánh giá, phản biện các 

vấn đề pháp luật về ngân sách nhà 

nước và thuế. 

50 

2.47. 6  Nội dung học phần: 

2.47.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Pháp luật ngân sách nhà nước       

1 

Những vấn đề lí luận về ngân 

sách nhà nước và pháp luật 

ngân sách nhà nước 

6 1 0 1 0 4 
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2 
Pháp luật về tổ chức ngân 

sách nhà nước 
6 1 0 1 0 4 

3 
Pháp luật về quá trình ngân 

sách nhà nước 
6 1 0 1 0 4 

4 
Pháp luật về thu ngân sách 

nhà nước 
6 1 0 1 0 4 

5 
Pháp luật về chi ngân sách 

nhà nước 
6 1 0 1 0 4 

6 
Pháp luật về quản lí quỹ ngân 

sách nhà nước 
6 1 0 1 0 4 

II Pháp luật thuế       

7 
Những vấn đề lí luận về thuế 

và pháp luật thuế 
6 1 0 1 0 4 

8 
Pháp luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu 
6 1 0 1 0 4 

9 
Pháp luật thuế tiêu thụ đặc 

biệt 
6 1 0 1 0 4 

10 Pháp luật thuế GTGT 6 1 0 1 0 4 

11 
Pháp luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
6 1 0 1 0 4 

12 
Pháp luật thuế thu nhập cá 

nhân 
6 1 0 1 0 4 

13 
Pháp luật về thuế liên quan 

đến đất đai 
6 1 0 1 0 4 

14 
Pháp luật về các loại thuế 

khác 
6 1 0 1 0 4 

15 Pháp luật về quản lí thuế 6 1 0 1 0 4 

Tổng 90 15 0 15 0 60 

2.47.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Phần I  Pháp luật ngân sách nhà nước 

Chương 1  Những vấn đề lí luận về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách 

nhà nước 

1.1. Những vấn đề lí luận về ngân sách nhà nước 

1.2. Tổng quan về luật ngân sách 

Chương 2. Pháp luật về tổ chức ngân sách nhà nước 

2.1. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước 

2.2. Chế độ phân cấp quản lí ngân sách nhà nước 

Chương 3. Pháp luật về quá trình ngân sách nhà nước 

3.1. Chế độ lập dự toán ngân sách nhà nước 

3.2. Chế độ chấp hành dự toán ngân sách nhà nước 

3.3. Chế độ quyết toán ngân sách nhà nước 

Chương 4. Pháp luật về thu ngân sách nhà nước 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

380 
 

4.1. Khái niệm và phân loại thu ngân sách nhà nước 

4.2. Chế độ thu thuế, lệ phí và phí 

4.3. Chế độ thu ngân sách từ vay nợ, viện trợ và các khoản thu khác 

Chương 5. Pháp luật về chi ngân sách nhà nước 

5.1. Khái niệm và phân loại chi ngân sách nhà nước 

5.2. Chế độ chi thường xuyên 

5.3. Chế độ chi ngân sách cho đầu tư phát triển 

Chương 6. Pháp luật về quản lí quỹ ngân sách nhà nước 

6.1. Khái niệm quỹ ngân sách nhà nước và quản lí quỹ ngân sách nhà nước 

6.2. Pháp luật về quản lí quỹ ngân sách nhà nước 

Phần II  Pháp luật thuế 

Chương 7. Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế 

7.1. Những vấn đề lí luận về thuế  

7.2. Quyền thu thuế của nhà nước và các nguyên tắc đánh thuế 

7.3. Tổng quan về pháp luật thuế Việt Nam 

Chương 8. Pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

8.1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

8.2. Nội dung pháp lí về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Chương 9. Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

9.1. Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt 

9.2. Nội dung pháp lí về thuế tiêu thụ đặc biệt 

Chương 10. Pháp luật thuế GTGT 

10.1. Khái niệm thuế GTGT 

10.2. Nội dung pháp lí về thuế GTGT 

Chương 11. Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

11.1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp 

11.2. Nội dung pháp lí về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chương 12. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân  

12.1. Khái niệm thuế thu nhập cá nhân 

12.2. Nội dung pháp lí về thuế thu nhập cá nhân 

Chương 13. Pháp luật về thuế liên quan đến đất đai 

13.1. Khái niệm thuế liên quan đến đất đai 

13.2. Nội dung pháp lí về thuế sử dụng đất nông nghiệp  

13.3. Nội dung pháp lí về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Chương 14. Pháp luật về các loại thuế khác 

14.1. Pháp luật thuế tài nguyên  

14.2. Pháp luật thuế môn bài  

14.3. Pháp luật về thuế bảo vệ môi trường 

Chương 15. Pháp luật về quản lí thuế  

15.1. Khái niệm pháp luật về quản lí thuế  

15.2. Những nội dung chủ yếu trong pháp luật về quản lí thuế 

2.47. 4  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, phấn, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.47. 5  Hƣớng dẫn thực hiện 
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-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.47.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.48. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT VÀ KỸ N NG TƢ 

VẤN PHÁP LUẬT 

2.48.1. Tên học: Đạo đức nghề luật và kỹ năng tƣ vấn pháp luật 

2.48.2  M  học phần: ……  

2.48.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.48.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.48.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.48.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Lê Thị Hồng Thơm Luật sư 
G  Công ty TNHH 

Luật Dương Nữ 

2.48.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.48.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Pháp luật chủ thể kinh doanh; Pháp luật thương mại hàng hóa, 

dịch vụ; Luật đầu tư, Pháp luật cạnh tranh, phá sản.  

- Học phần song hành: Không 

2.48.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần  ạo đức nghề luật và kỹ năng tư vấn pháp luật trang bị cho người học 

kiến thức lý luận và pháp luật về đạo đức nghề luật, những kiến thức cơ bản và kĩ năng 

tư vấn về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại và đầu tư  

2.48.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ và phân tích được các tiêu chuẩn đạo đức đối với cá nhân hành nghề 

luật theo pháp luật hiện hành và Quy tắc đạo đức của các tổ chức hành nghề luật. 

2. Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật. 

3. Khả năng tổ chức, hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công tác chuyên 

môn nghề luật  

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1      ●           

2        ●         

3              ●   

2.48.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần  ạo đức nghề luật và kỹ năng tư vấn pháp luật là môn học ghép nghiên 

cứu các chuẩn mực đạo đức nghề luật và rèn luyện cho người học kỹ năng tư vấn pháp 

luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Môn học gồm hai phần:  
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- Phần 1: Nghiên cứu về các chuẩn mực, quy tắc đạo đức đặt ra cho những cá 

nhân và tổ chức hành nghề luật, trong đó trọng tâm nghiên cứu là các tiêu chuẩn đạo 

đức đối với luật sư và thẩm phán, mối quan hệ giữa các chuẩn mực đạo đức nghề luật 

với sự biến động không ngừng của các hiện tượng xã hội.  

- Phần 2: Cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn về tư vấn pháp luật trong 

lĩnh vực thương mại nói chung và kĩ năng tư vấn từng loại việc cụ thể trong lĩnh vực 

thương mại nói riêng như: Tư vấn thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp 

và tổ chức lại doanh nghiệp; tư vấn về quản lí nội bộ doanh nghiệp; tư vấn đàm phán, 

soạn thảo hợp đồng thương mại; tư vấn thực hiện một số hoạt động thương mại thông 

dụng; tư vấn pháp luật về đầu tư; tư vấn pháp luật về giải thể, phá sản doanh nghiệp. 

2.48. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.48.    Tài liệu học tập: 

2.48.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS  Phan Chí Hiếu, PGS TS Nguyễn Văn Huyên (chủ biên), Đạo đứ  ngh  

 uật, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2011  

[2] Học viện Tư pháp, Gi o trình  ỹ năng tư vấn ph p  uật  ho do nh nghiệp 

(ph n  hu ên s u), NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2016  

2.48.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Học viện Tư pháp, Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ  n  inh do nh thương 

mại,   o đ ng, NXB  Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2014. 

[2] Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nghệ thuật hành ngh  luật sư, NXB. Thanh niên, 

Hà Nội, 2018. 

[3] Trương Nhật Quang, Kỹ năng h nh ngh   uật sư tư vấn, NXB  Lao  ộng, Hà 

Nội, 2017  

[4] Trung tâm Phát triển & Hội nhập, Sổ t    ỹ năng tư vấn ph p  uật, Hà Nội, 

2011. 

[5] TS  Phan Chí Hiếu, Gi o trình  ĩ năng tư vấn ph p  uật, Học viện Tư pháp, 

NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2012 [1] TS. 

[6] Nguyễn Văn Tuân, Luật sư v  vấn đ  đạo đức ngh  nghiệp, NXB. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2004; 

[7] TS. Nguyễn Văn Tuân, Ph p  uật v   uật sư v  đạo đứ  ngh  nghiệp  uật sư, 

NXB  Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014; 

[8] ThS. Nguyễn Bá Bình (chủ biên), Ngh  luật - những nghĩ su , NXB  Tư 

pháp, Hà Nội, 2007; 

(9) Bộ quy tắc mẫu về đạo đức tư pháp của Hiệp hội Luật sư quốc tế năm 1988 - 

IBA International Code of Ethics. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[10] Luật Tổ chức T a án nhân dân năm 2014; 

[11] Luật Luật sư năm 2006; 

[12] Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012; 

[13] Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 
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[14] Nghị định số 144/2017/N -CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

[15] Nghị định số 123/2013/N -CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

[16] Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định 

của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư; 

[17] Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp 

quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư; 

[18] Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên 

tịch ban hành; 

[19] Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 87/Q -H TC ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng tuyển chọn, giám sát 

thẩm phán quốc gia); 

[20] Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành k m 

theo Quyết định số 68/Q -H LSTQ ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Luật sư 

toàn quốc)  

[21] Bộ quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ - 

ABA Model Rules of Professional Conduct 1983  Nguồn: 

https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_r

ules_of_professional_conduct.html 

[22] Bộ luật về ứng xử và đạo đức đối với thẩm phán Hoa Kỳ- Code of Conduct 

for United States Judges 1973  Nguồn: http://www.uscourts.gov/judges-

judgeships/code-conduct-united-states-judges 

2.48. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.48. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ và phân tích được các tiêu chuẩn đạo 

đức đối với cá nhân hành nghề luật theo pháp 

luật hiện hành và Quy tắc đạo đức của các tổ 

chức hành nghề luật. 

Chuyên cần 5 

a6 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật. Thảo luận 10 

b2 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct.html
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct.html
http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges
http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges
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3. Khả năng tổ chức, hướng dẫn, giám sát người 

khác thực hiện công tác chuyên môn nghề luật  

 

Thảo luận 10 

c2 
Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Tư vấn pháp luật 50 

Tổ chức, hướng dẫn, giám sát người 

khác thực hiện công tác chuyên môn 

nghề luật 

50 

2.48. 6  Nội dung học phần: 

2.48.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

I Đạo đức nghề luật 18 4 0 2 0 12 

1 
Khái quát về nghề luật và đạo 

đức nghề luật 
6 2 0 0 0 4 

2 
Quy tắc ứng xử và đạo đức 

nghề nghiệp luật sư 
6 1 0 1 0 4 

3 
Quy tắc ứng xử và đạo đức 

thẩm phán 
6 1 0 1 0 4 

II 

Kỹ năng tư vấn pháp luật 

trong lĩnh vực kinh doanh, 

thương mại 

72 16 0 8 0 48 

4 

Những vấn đề chung về tư vấn 

pháp luật trong lĩnh vực thương 

mại 

9 2 0 1 0 6 

5 

Kĩ năng tiếp xúc khách hàng, 

nghiên cứu hồ sơ, phân tích 

vụ việc thương mại và xác 

định các vấn đề pháp lí 

9 2 0 1 0 6 

6 
Tư vấn thành lập doanh 

nghiệp, góp vốn vào doanh 

nghiệp và tổ chức lại doanh 

9 2 0 1 0 6 
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nghiệp 

7 
Tư vấn về quản lí nội bộ 

doanh nghiệp 
9 2 0 1 0 6 

8 
Tư vấn đàm phán, soạn thảo 

hợp đồng thương mại 
9 2 0 1 0 6 

9 
Tư vấn thực hiện một số hoạt 

động thương mại thông dụng 
9 2 0 1 0 6 

10 Tư vấn pháp luật về đầu tư 9 2 0 1 0 6 

11 
Tư vấn pháp luật về giải thể, 

phá sản 
9 2 0 1 0 6 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.48.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Phần I. Đạo dức nghề luật 

Chương 1  Khái quát về nghề luật và đạo đức nghề luật 

1.1. Khái niệm nghề luật 

1.1.1. ịnh nghĩa 

1.1.2. Phân loại nghề luật 

1.2. Vị trí của nghề luật trong xã hội 

1.3. Khái niệm, nguồn gốc và bản chất của đạo đức 

1.3.1. Khái niệm đạo đức 

1.3.2. Nguồn gốc và bản chất của đạo đức 

1 4   ạo đức nghề luật 

1.4.1. Khái niệm đạo đức nghề luật 

1.4.2. Các nguyên tắc chung về đạo đức nghề luật 

1.4.3. Vai trò của đạo đức nghề luật trong xã hội 

1.4.3. Nguồn điều chỉnh các chuẩn mực đạo đức nghề luật 

Chương 2. Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư 

2.1. Khái quát chung về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư 

2.1.1. Khái niệm luật sư 

2.1.2. Vị trí của luật sư trong x  hội  

2.1.3. Khái niệm đạo đức nghề luật sư 

2.1.4. Những nguyên tắc chung về đạo đức nghề nghiệp luật sư 

2.2. Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam 

2.2.1. Quy tắc trong quan hệ luật sư với khách hàng 

2.2.2. Quy tắctrong quan hệ luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan 

nhà nước khác 

2.2.3. Quy tắc trong quan hệ luật sư với đồng nghiệp 

2.2.4. Quy tắc trong các mối quan hệ xã hội khác 

2.2.5. Xử lý vi phạm quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam 

2.3.Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Hoa Kỳ (ABA Model Rules 

of Professional Conduct 1983) 

2.3.1. Quy tắc trong quan hệ luật sư với khách hàng 
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2.3.2. Quy tắc đối với luật sư tư vấn 

2.3.3. Quy tắc đối với luật sư tranh tụng 

2.3.4. Quy tắc trong quan hệ luật sư với các bên ngoài khách hàng 

2.3.5. Quy tắc trong các mối quan hệ xã hội khác 

2.3.6. Xử lý vi phạm quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp 

Chương 3  Quy tắc ứng xử và đạo đức thẩm phán 

3.1. Khái quát chung về thẩm phán và đạo đức thẩm phán 

3.1.1. Khái niệm thẩm phán 

3.1.2. Vị trí của thẩm phán trong xã hội 

3.1.3. Khái niệm đạo đức thẩm phán 

3.1.4. Những nguyên tắc chung về đạo đức thẩm phán 

3.2. Quy tắc ứng xử và đạo đức thẩm phán Việt Nam 

3.2.1. Yêu cầu chung 

3.2.2. Quy tắc về chuẩn mực đạo đức 

3.2.3. Quy tắc về ứng xử 

3.2.4. Xử lý vi phạm quy tắc ứng xử và đạo đức thẩm phán 

3.2.5. Các quy tắc theo Dự thảo “Bộ quy tắc đạo đức thẩm phán” 

3 3  Quy tắc ứng xử và đạo đức của thẩm phán Hoa Kỳ (Code of Conduct for 

United States Judges 1973) 

3.3.1. Bảo vệ tính độc lập và toàn vẹn của bộ máy tư pháp 

3 3 2  Tránh có thái độ không đúng đắn hoặc sự xuất hiện không phù hợp tại tất 

cả hoạt động 

3.3.3. Thực hiện nhiệm vụ một cách công bằng, mẫn cán và khẩn trương 

3.3.4. Tham gia các hoạt động khác phù hợp với nghĩa vụ của thẩm phán 

3.3.5. Kiềm chế các hoạt động chính trị 

3.3.6. Xử lý vi phạm quy tắc ứng xử và đạo đức của thẩm phán. 

Phần II. Kỹ năng tư vấn pháp luật  

Chương 4. Những vấn đề chung về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 

4.1. Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng của tư vấn pháp luật trong lĩnh vực 

thương mại 

4.2. Các yêu cầu cơ bản của tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 

4.3. Các hình thức tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 

4 4  Các bước cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật 

4 4 1  Kĩ năng tiếp xúc khách hàng 

4 4 2  Xác định vấn đề pháp lí cần tư vấn 

4.4.3. Thoả thuận hợp đồng dịch vụ tư vấn 

4 4 4  Xác định nguồn luật áp dụng 

4.4.5. Trả lời tư vấn 

Chương 5  Kĩ năng tiếp xúc khách hàng, nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc 

thương mại và xác định các vấn đề pháp lí 

5 1  Kĩ năng tiếp xúc khách hàng 

5 2  Kĩ năng nghiên cứu hồ sơ 

5 3  Kĩ năng phân tích vụ việc thương mại  

5 4  Kĩ năng xác định các vấn đề pháp lí 

 Chương 6  Tư vấn thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp và tổ chức 

lại doanh nghiệp 
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6 1  Tư vấn thành lập doanh nghiệp 

6.1.1. Nhận và phân tích yêu cầu, nguyên vọng của khách hàng 

6 1 2  Cơ sở pháp lí  

6 1 3  Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp 

6 1 4  Tư vấn các hợp đồng trong thành lập doanh nghiệp  

6 1 5  Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp  

6 1 6  Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lí  

6 2  Tư vấn góp vốn và chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp 

6 2 1  Tư vấn góp vốn vào doanh nghiệp 

6.2.2. Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp 

6 3  Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp 

6.3.1. Nhận và phân tích yêu cầu, nguyên vọng của khách hàng 

6 3 2  Xác định hình thức tổ chức lại doanh nghiệp 

6 3 3  Tư vấn các hợp đồng trong tổ chức lại doanh nghiệp 

6 3 4  Tư vấn hồ sơ và thủ tục pháp lí 

Chương 7  Tư vấn về quản lí nội bộ doanh nghiệp 

7 1  Tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức quản lí phù hợp  

7 2  Tư vấn soạn thảo, hoàn thiện điều lệ và một số văn bản thường sử dụng trong 

quản lí nội bộ doanh nghiệp 

7 3  Tư vấn kiểm soát giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi 

7.4. Tư vấn xử lí tình huống tranh chấp trong quản lí nội bộ doanh nghiệp 

Chương 8  Tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại 

8.1. Nhận diện các loại hợp đồng thương mại và xác định nguồn luật áp dụng 

8 2  Tư vấn đàm phán hợp đồng  

8 3  Tư vấn soạn thảo hợp đồng 

8 4  Tư vấn thực hiện hợp đồng thương mại 

Chương 9  Tư vấn thực hiện một số hợp đồng thương mại thông dụng 

9 1  Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá 

9 1 1  Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá giữa thương nhân với 

thương nhân 

9 1 2  Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá giữa thương nhân với người 

tiêu dùng 

9 1 3  Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá qua phương tiện điện tử 

9 2  Tư vấn thủ tục và những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện các hành vi 

khuyến mại 

9 2 1  Tư vấn lựa chọn hình thức khuyến mại 

9 2 2  Tư vấn thủ tục khuyến mại  

9 2 3  Tư vấn thực hiện hành vi khuyến mại (tư vấn kiểm soát rủi ro trong hoạt 

động khuyến mại) 

9 3  Tư vấn thủ tục và những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện các hành vi quảng 

cáo 

9 3 1  Tư vấn lựa chọn hình thức quảng cáo 

9 3 2  Tư vấn thủ tục quảng cáo 

9 3 3  Tư vấn thực hiện hành vi quảng cáo (tư vấn kiểm soát rủi ro trong hoạt 

động quảng cáo) 

Chương 10  Tư vấn pháp luật về đầu tư 

10 1  Tư vấn về các hình đầu tư 
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10 1 1  Tư vấn đầu tư vào tổ chức kinh tế 

10 1 2  Tư vấn đầu tư trực tiếp theo hợp đồng 

10 1 3  Tư vấn đầu tư vào khu kinh tế đặc biệt 

10 1 4  Tư vấn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 

10 2  Tư vấn thủ tục đầu tư 

10 2 1  Tư vấn thủ tục quyết định chủ trương đầu tư 

10 2 2  Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

10 3  Tư vấn về đảm bảo, ưu đ i, hỗ trợ đầu tư 

Chương 11  Tư vấn pháp luật về giải thể, phá sản 

11 1  Tư vấn pháp luật về giải thể 

11 1 1  Tư vấn trường hợp và điều kiện giải thể 

11 1 2  Tư vấn thủ tục giải thể 

11 2  Tư vấn pháp luật về phá sản 

11 2 1  Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của chủ nợ, người lao động, doanh nghiệp 

mất khả năng thanh toán 

11.2.2. Tư vấn về nộp đơn, mở thủ tục phá sản, tổ chức hội nghị chủ nợ… 

11.2.3. Tư vấn về việc bảo vệ quyền lợi của các chủ thể trong từng giai đoạn của 

thủ tục phá sản: Chủ nợ, người lao động, con nợ 

11 2 4  Tư vấn đề nghị xem xét lại các quyết định trong thủ tục phá sản, khiếu nại 

việc thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

2.48. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.48. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.48.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.49  ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI 

2.49.1. Tên học phần: Giải quyết tranh chấp thƣơng mại 

2.49.2  M  học phần: ……  

2.49.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.49.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.49.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.49.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Lê Vũ Nam PGS.TS 
 ại học Kinh Tế - 

Luật TP.HCM 

2.49.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.49.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Pháp luật về chủ thể kinh doanh 

- Học phần song hành: Không 

2.49.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Giải quyết tranh chấp thương mại nhằm trang bị cho người học kiến 

thức chuyên sâu về pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại bằng 

trọng tài thương mại và thực tiễn áp dụng giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương 

mại bằng trọng tài thương mại trong hoạt động thương mại của các thương nhân tại 

các trung tâm trọng tài thương mại trong nước và quốc tế có uy tín trên thế giới. Song 

song đó, học phần cũng trang bị cho người học kiến thức pháp luật và thực tiễn giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng các phương thức giải quyết tranh chấp 

thương mại ngoài Tòa án như thương lượng, hòa giải thương mại. 

2.49.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ các quy định của pháp luật về trọng tài thương mại và hòa giải thương 

mại. 

2. Khả năng tham gia tố tụng giải quyết vụ tranh chấp thương mại bằng trọng tài 

thương mại và hòa giải thương mại. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2       ●          

2.49.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần giải quyết tranh chấp thương mại nghiên cứu kiến thức lý luận và pháp 

luật chuyên ngành 2 vấn đề sau: 1) Chế định trọng tài thương mại, qui trình tố tụng 
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giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại tại trung tâm trọng tài thương mại; 2) 

Chế định hòa giải thương mại, kiến thức lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại bằng hòa giải thương mại. 

2.49. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.49.    Tài liệu học tập: 

2.49.13.1. Sách, giáo trình chính: 

Trường  ại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Pháp luật v  cạnh tranh và 

giải quyết tranh chấp thương mại, NXB. Hồng  ức – Hội Luật Gia Việt Nam, Hà Nội, 

2012. 

2.49.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] PGS TS   ỗ Văn  ại, Pháp luật trọng t i thương mại Việt Nam – Bản án và 

bình luận bản án, Tập 1, Tập 2, NXB. Hồng  ức – Hội Luật Gia Việt Nam, Hà Nội, 

2012. 

[2] Trường  ại học Luật TP. HCM, Giáo trình Luật Trọng t i thương mại quốc tế. 

NXB. Hồng  ức – Hội Luật Gia Việt Nam, Hà Nội, 2015. 

[3] Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Trọng t i v  phương thức giải 

quyết tranh chấp l a chọn, 2004. 

[4] Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, 2004. 50 phán quyết trọng tài quốc tế 

chọn lọc.  

[5] Albert Jan van den Berg, 1981. Công ước New York 1958. NXB. Kluwer Law 

and Taxation Publishers, Deventer. (Bản dịch của VCCI).  

[6] Alan Redfern, Martin Hunter,2004. Pháp luật và th c tiễn trọng t i thương 

mại quốc tế. NXB. London Sweet & Maxwell.  

[7] Nguyễn Ngọc Lâm, Giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại quốc tế: 

Nhận dạng tranh chấp; Biện ph p ngăn ngử  v  Phương ph p giải quyết. Tái bản lần 

thứ hai 2014. NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2012. 

[8] Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Trường Sơn, 2014  Tuyển tập đi u ước quốc tế v  

Hợp đồng – Vận chuyển và Thanh toán quốc tế. NXB. Chính trị Quốc gia. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật, công ước quốc tế, tập quán quốc tế: 

[9] Luật Trọng tài thương mại năm 2010.  

[10] Nghị định của Chính phủ số 63/2011/N -CP ngày 28/7/2011 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

[11] Nghị định của Chính phủ số 124/2018/N -CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số  iều của Nghị định số 63/2011/N -CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 

[12] Nghị quyết số 01/2014/NQ-H TP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương 

mại. 

[13] Nghị định của Chính phủ số 22/2017/N -CP ngày 24/02/2017 về hòa giải 

thương mại. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-63-2011-nd-cp-huong-dan-luat-trong-tai-thuong-mai-127118.aspx
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[14] Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài 

nước ngoài.  

[15] Bộ nguyên tắc Hợp đồng thương mại quốc tế- UNIDROIT 2004. NXB. Việt 

Pháp.  

[16] Incoterms 2010 của Ph ng Thương mại quốc tế (ICC).  

[17] UCP 600- ICC 

2.49.14. Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.49. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ các quy định của pháp luật về trọng 

tài thương mại và hòa giải thương mại. 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Khả năng tham gia tố tụng giải quyết vụ 

tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương 

mại và hòa giải thương mại. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Tham gia tố tụng trọng tài thương 

mại và hòa giải thương mại. 
50 

2.49. 6  Nội dung học phần: 

2.49.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 
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1 
Tổng quan về trọng tài 

thương mại 
9 2 0 1 0 6 

2 

Thỏa thuận trọng tài – cơ sở 

pháp lý giải quyết tranh chấp 

bằng trọng tài 

9 2 0 1 0 6 

3 

Hội đồng trọng tài và thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp 

của Hội đồng trọng tài 

9 2 0 1 0 6 

4 Tố tụng trọng tài 9 2 0 1 0 6 

5 Phán quyết trọng tài 9 2 0 1 0 6 

6 
Công nhận và thi hành phán 

quyết trọng tài nước ngoài 
9 2 0 1 0 6 

7 

Thực tiễn giải quyết tranh 

chấp bằng trọng tài trong 

hoạt động kinh doanh, 

thương mại quốc tế tại các 

Trung tâm trọng tài thương 

mại quốc tế 

9 2 0 1 0 6 

8 

Bài học kinh nghiệm – Bình 

luận một số phán quyết chọn 

lọc của các Trung tâm trọng 

tài thương mại quốc tế 

9 2 0 1 0 6 

9 

Phương thức giải quyết tranh 

chấp thương mại bằng 

thương lượng 

9 1 0 0 0 6 

10 

Phương thức giải quyết tranh 

chấp thương mại bằng hòa 

giải thương mại 

9 3 0 2 0 6 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.49.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Tổng quan về trọng tài thương mại 

1.1. Khái niệm về trọng tài thương mại 

1.2.  ặc điểm pháp lý của tổ chức trọng tài thương mại 

1.3. Các hình thức trọng tài thương mại 

1.4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại 

1 4 1  Căn cứ xác lập thẩm quyền của trọng tài 

1.4.2. Xác định thẩm quyền của trọng tài 

1.4.3. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

1.4.3.1. Nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận của các bên tranh chấp 

1.4.3.2. Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo 

pháp luật 

1.4.3.3. Nguyên tắc các bên tranh chấp đều bình đ ng về quyền và nghĩa vụ 

1.4.3.4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp không công khai 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

394 
 

1.4.3.5. Nguyên tắc phán quyết trọng tài là chung thẩm 

1.5. Xu hướng phát triển của trọng tài thương mại trong giải quyết các tranh chấp 

thương mại trong nước và quốc tế 

1 6  Vai tr  của trọng tài thương mại trong giải quyết các tranh chấp thương mại 

trong nước và quốc tế 

Chương 2  Thỏa thuận trọng tài – cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp bằng trọng 

tài 

2.1. Khái niệm, các hình thức, thỏa thuận trọng tài.  

2.2 Phạm vi thẩm quyền của trọng tài.  

2 3  Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại quốc tế.  

2.4. Quyền lựa chọn phương thức của người tiêu d ng trong trường hợp có thỏa 

thuận trọng tài. 

2.5. Hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. 

Chương 3  Hội đồng trọng tài và thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Hội đồng 

trọng tài 

3.1. Khái niệm 

3.2. Thành phần Hội đồng trọng tài 

3 2 1  Quy định chung đối với trọng tài viên trong Hội đồng trọng tài 

3 2 2  Thay đổi trọng tài viên.  

3.3. Thành lập hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài 

3.4. Thành lập hội đồng trọng tài Ad hoc.  

3.5. Thẩm quyền của hội đồng trọng tài.  

3.5.1. Thẩm quyền của hội đồng trọng tài về xác minh sự việc, thu thập chứng cứ 

và triệu tập người làm chứng.  

3.5.2. Thẩm quyền của trọng tài về áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Chương 4  Tố tụng trọng tài 

4.1. Khái niệm 

4.2. Trình tự tố tụng trọng tài.  

4 2 1  Nguyên đơn đưa đơn kiện.  

4.2.2. Bản tự bảo vệ và đơn kiện lại của Bị đơn   

4.3. Quyền của các bên trong tố tụng trọng tài liên quan đến việc thương lượng, 

rút hồ sơ, bổ sung đơn kiện và đơn kiện lại.  

4.4. Ngôn ngữ, địa điểm giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.  

4.5. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài.  

4.6. Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp.  

4.7. Hội đồng trọng tài ra quyết định. 

Chương 5  Phán quyết trọng tài 

5.1. Khái niệm, nguyên tắc ra phán quyết trọng tài.  

5.2. Nội dung, hình thức và hiệu lực phán quyết trọng tài.  

5.3. Phán quyết trọng tài Ad-hoc.  

5.4. Phán quyết trọng tài quy chế.  

5.5. Hủy phán quyết trọng tài.  

5.6. Giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài. 

Chương 6  Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài 

6.1. Khái niệm về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài.  
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6.2. Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài theo pháp luật quốc 

gia.  

6.3. Công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài theo  iều ước quốc 

tế- Công ước New york 1958 về Công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước 

ngoài. 

Chương 7. Thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong hoạt động kinh 

doanh, thương mại quốc tế tại các Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế 

7.1. Quy tắc tố tụng và thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm 

trọng tài quốc tế ICC 

7.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm trọng tài quốc tế 

Việt Nam (VIAC) 

7.3. Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại tại Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ 

(AAA). 

7.4. Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại tại một số Trung tâm trọng tài 

khác (JCAA – Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật Bản); SCC (Trọng tài Ph ng thương 

mại Stockholm); LCIA (Tòa án Trọng tài quốc tế London); SIAC (Trung tâm trọng tài 

quốc tế thương mại Singapore); KLRCA (Trung tâm trọng tài Kuala Lumpur)… 

Chương 8  Bài học kinh nghiệm – Bình luận một số phán quyết chọn lọc của các 

Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế  

8.1. Bình luận chọn lọc một số phán quyết trọng tài quốc tế.  

8.2. Bài học về thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài. 

8.3. Chuẩn bị hồ sơ vụ kiện 

8.3.1. Thu thập chứng cứ, tài liệu 

8.3.2. Xây dựng hồ sơ 

8 4   ánh giá các khả năng để bảo vệ quyền lợi 

8.4.1. Giá trị vụ tranh chấp 

8.4.2. Chi phí vụ cho vụ kiện 

8.4.3. Khả năng về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài 

8.5. Tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp 

8.5.1. Tham gia tranh tụng 

8 5 2   ưa ra các yêu cầu tại phiên họp 

8.6. Thi hành phán quyết trọng tài tại quốc gia được yêu cầu công nhận và thi 

hành. 

Chương 9  Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng 

9.1. Khái niệm và đặc điểm của thương lượng 

9.1.1. Khái niệm thương lượng 

9 1 2   ặc điểm của thương lượng 

9 2   u điểm của thương lượng 

9 3  Nhược điểm của thương lượng 

9.4. Vai trò của thương lượng trong giải quyết tranh chấp thương mại 

Chương 10  Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải thương 

mại 

10.1. Khái niệm và đặc điểm của hòa giải thương mại 

10.1.1. Khái niệm hòa giải thương mại 

10 1 2   ặc điểm của hòa giải thương mại 

10 2   u điểm của hòa giải thương mại 

10 3  Nhược điểm của hòa giải thương mại 
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10.4. Vai trò của hòa giải trong giải quyết tranh chấp thương mại thương mại 

10.5. Tổ chức hòa giải thương mại 

10.6. Trình tự, thủ tục hòa giải thương mại 

10.7. Thực thi kết quả hòa giải thương mại. 

10.8. Hoạt động của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

2.49.17  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.49. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.49.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.50. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

2.50.1. Tên học: Pháp luật thƣơng mại điện tử 

2.50.2  M  học phần: ……  

2.50.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.50.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.50.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.50.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.50.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.50.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Pháp luật thương mại hàng hóa, dịch vụ 

- Học phần song hành: Không 

2.50.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần trang bị cho người học kiến thức pháp luật về thương mại điện tử, các 

vấn đề pháp lý trong giao kết hợp đồng thương mại điện tử, chứng cứ trong giao dịch 

điện tử, quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và vấn đề quyền lợi của người 

tiêu dùng trong thương mại điện tử. 

2.50.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử tại Việt 

Nam hiện nay. 

2. Kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật giải quyết các vấn đề pháp lý 

phát sinh trong thực tế hoạt động thương mại điện tử. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2       ●          

2.50.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần pháp luật về thương mại điện tử nghiên cứu 5 vấn đề sau: 1) Khái quát 

về thương mại điện tử và pháp luật điều chỉnh; 2) Giao kết, thực hiện hợp đồng thương 

mại điện tử và chữ ký số; 3) Chứng cứ trong giao dịch điện tử; 4) quyền sở hữu trí tuệ 

trong thương mại điện tử; 5) Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong 

thương mại điện tử. 

2.50. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 
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- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.50.    Tài liệu học tập: 

2.50.13.1. Sách, giáo trình chính: 

TS. Trần Văn H e (Chủ biên), Gi o trình Thương mại điện tử  ăn bản, Trường 

 ại học Kinh tế quốc dân, NXB.  ại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2015. 

2.50.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách, Tạp chí: 

[1] PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Văn Thoan (Chủ biên), Giáo trình 

Thương mại điện tử  ăn bản, Trường  ại học Ngoại thương, NXB. Bách khoa, Hà 

Nội, 2013. 

[2] Nguyễn Thị Mơ (chủ biên), C m nang pháp luật v  giao kết hợp đồng điện 

tử, NXB  Lao động – Xã hội, Hà Nội 2006 

[3] Trần Văn Biên (2010), V  khái niệm hợp đồng điện tử, Tạp chí Nhà nước và 

pháp luật, số 8(268)/2010, tr. 30-36 

[4] Trần Văn Biên (2010), S  thỏa thuận trong giao kết hợp đồng điện tử qua 

mạng internet, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10 (270)/2010, tr. 55-66 

[5] Trần Văn Biên (2010), Pháp luật và hợp đồng điện tử, Tạp chí Tòa án nhân 

dân, số 20/2010, tr. 17-24 

[6] Trần Văn Biên, Bảo vệ quy n lợi người tiêu dùng trong giao kết hợp đồng 

điện tử qua internet, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20/10/2010, tr. 29-33 

[7] Trần Văn Biên, Những vấn đ  pháp lý v  giao kết hợp đồng điện tử, Tạp chí 

Tòa án nhân dân, số 1 tháng 1/2007, tr. 26-35 

[8] Phí Mạnh Cường, M t số vấn đ  pháp lý v  chữ  ý điện tử ở Việt Nam, Tạp 

chí luật học, số 8/2008, tr. 3 

[9] Phạm Quốc Chính, M t số biện pháp phòng ngừa gian lận thanh toán trong 

thương mại điện tử, Tạp chí Ngân hàng, số 22/11/2008 

[10] Lê Thị Kim Hoa (2008), Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháp hạn 

chế rủi ro, Tạp chí Luật học, số 8/2008 

[11] Nguyễn Thị Mơ, Luật Giao dị h điện tử năm 2005 v  những qu  định v  

giao kết hợp đồng điện tử, Tạp chí Nghề luật, số 6/2006, tr.8-13. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[12] Luật Giao dịch điện tử năm 2005 

[13] Luật Công nghệ thông tin năm 2006 

[14] Nghị định số 52/2013/N -CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại 

điện tử 

[15] Nghị định 72/2013/N -CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 

[16] Nghị định 174/2013/N -CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tầng số 

vô tuyến điện 

[17] Thông tư 47/2014/BCT của Bộ Công thương ngày 05/12/2014 về quản lý 

website thương mại điện tử. 

[18] Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21/7/2008 hướng dẫn Nghị định số 

57/2006/N -CP về thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng 

trên website thương mại điện tử 



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

399 
 

[19] Nghị định số 26/2007/N -CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

[20] Nghị định 106/2011/N -CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/N -CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 

quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số. 

[21] Nghị định 170/2013/M -CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 sửa đổi bổ 

sung Nghị định 26/2007/N -CP và Nghị định 106/2011/N -CP. 

[22] Quyết định 59/2008/Q -BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số 

[23] Thông tư 37/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 

14/12/2009 quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận 

các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

[24] Thông tư 08/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 

31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 

14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục 

liên quan đến cấp giấy phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số 

[25] Nghị định 101/2012/N -CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

[26] Nghị định số 35/2007/N -CP ngày 08/3/2007 về giao dịch điện tử trong 

hoạt động ngân hàng 

[27] Quyết định 04/2008/Q -NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành 

Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ 

ký số của Ngân hàng Nhà nước 

[28] Nghị định 90/2008/N -CP của Chính phủ ngày 13/8/2008 về chống thư rác 

[29] Nghị định 77/2012/N -CP của Chính phủ ngày 5/10/2012 sửa đổi, bổ sung 

N  90/2008/N -CP 

[30] Thông tư 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/N -CP ngày 13/8/2008 của 

Chính phủ về chống thư rác 

[31] Thông tư 03/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ 

quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung 

cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet 

[32] Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 

24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

90/2008/N -CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác  

+ Văn bản quản lý hành chính nhà nước: 

[33] Quyết định 59/2008/Q -BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số 
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[34] Quyết định 40/2008/Q -BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ 

Công Thương 

[35] Quyết định số 891/Q -BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia 

[36] Quyết định của Bộ BCVT số 20/2007/Q -BBCVT ngày 19/6/2007 về việc 

ban hành mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số. 

2.50. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.50. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu rõ hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt 

động thương mại điện tử tại Việt Nam hiện nay. 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng vận dụng các quy định của pháp 

luật giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh 

trong thực tế hoạt động thương mại điện tử. 

Thảo luận 10 

b5 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng qui định pháp luật giải 

quyết vụ việc thực tiễn 
50 

2.50. 6  Nội dung học phần: 

2.50.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 
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hoặc 

giờ 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Khái quát về thương mại điện 

tử và pháp luật điều chỉnh 
18 4 0 2 0 12 

2 

Giao kết, thực hiện hợp đồng 

thương mại điện tử và chữ ký 

số 

18 4 0 2 0 12 

3 
Chứng cứ trong giao dịch 

điện tử 
18 4 0 2 0 12 

4 
Khái quát về quyền sở hữu trí 

tuệ trong thương mại điện tử 
18 4 0 2 0 12 

5 

Vấn đề bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu d ng trong thương 

mại điện tử 

18 4 0 2 0 12 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.50.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Khái quát về thương mại điện tử và pháp luật điều chỉnh 

1.1. Khái niệm, đặc điểm của thương mại điện tử 

1.2. Các hình thức thương mại điện tử 

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật điều chỉnh thương mại điện tử 

1.3.1. Trên bình diện quốc tế 

1.3.2. Tại Việt Nam 

1 4   iều chỉnh pháp luật đối với thương mại điện tử 

1.4.1. Mục tiêu điều chỉnh 

1 4 2  Phương pháp điều chỉnh 

1.4.3. Các nội dung chủ yếu của pháp luật điều chỉnh thương mại điện tử 

Chương 2  Giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử và chữ ký số 

2.1. Giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử 

2.1.1. Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử 

2 1 2   ặc điểm hợp đồng thương mại điện tử 

2.1.3. Nguyên tắc giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử 

2.1.4. Các vấn đề pháp lý trong giao kết hợp đồng thương mại điện tử 

2.1.5. Các vấn đề pháp lý trong thực hiện hợp đồng thương mại điện tử 

2.2. Chữ ký số và vấn đề chứng thực chữ ký số 

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của chữ ký số 

2.2.2. Vấn đề chứng thực chữ ký số 

Chương 3  Chứng cứ trong giao dịch điện tử 

3.1. Khái quát về chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh trong giao dịch thương mại 

điện tử 

3.1.1. Khái niệm chứng cứ: 

3 1 2  Nghĩa vụ chứng minh. 

3.1.3. Nguồn chứng cứ và và vấn đề xác định chứng cứ 

3 2  Thông điệp dữ liệu và giá trị chứng minh của thông điệp dữ liệu 
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3.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thông điệp dữ liệu 

3.2.2. Giá trị chứng minh của thông điệp dữ liệu: Quy định của pháp luật và thực 

tiễn xét xử 

Chương 4  Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử 

4.1. Tên miền (domain name) 

4.1.1. Giá trị của tên miền trong thương mại điện tử 

4 1 2   ăng ký tên miền 

4.1.3. Sử dụng và vấn đề bảo vệ tên miền. 

4.2. Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm số hóa. 

4 2 1   ặc điểm của các sản phẩm số hóa 

4.2.2. Pháp luật hiện hành điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm 

số hóa 

Chương 5  Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu d ng trong thương mại điện 

tử 

5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong giao 

dịch bằng các phương tiện tiện tử 

5 2  Hướng dẫn của OECD về bảo vệ quyền lợi của người tiêu d ng trong thương 

mại điện tử 

5 3   iều chỉnh của pháp luật Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu dùng 

5.3.1. Các quyền cơ bản của người tiêu d ng trong thương mại điện tử 

5 3 2  Các quy định pháp luật cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

và hiệu quả áp dụng. 

2.50. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, mạng Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.50. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.50.19. Phê duyệt 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.51. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

2.51.1. Tên học phần: Luật thƣơng mại quốc tế 

2.51.2  M  học phần: ……  

2.51.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.51.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.51.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.51.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.51.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.51.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Pháp luật về thương mại hàng hóa, dịch vụ 

- Học phần song hành: Không 

2.51.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần luật thương mại quốc tế trang bị cho sinh viên ngành luật kinh tế kiến 

thức pháp luật của Tổ chức thương mại thế giới về hệ thống thương mại đa phương 

GATT/WTO, các nguyên tắc cơ bản của Luật WTO, những quy định của WTO trong 

thương mại hàng hóa và dịch vụ, những quy định của WTO trong lĩnh vực thương mại 

liên quan đến sở hữu trí tuệ; quy định của WTO về các biện pháp ph ng vệ thương 

mại, giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thành viên trong khuôn khổ 

qui định của WTO  

2.51.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu rõ hệ thống kiến thức cơ bản về luật thương mại quốc tế, các thiết chế 

điều chỉnh thương mại quốc tế, khung pháp lý của WTO. 

2. Có khả năng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thương mại quốc tế 

liên quan khung pháp lý của WTO. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2         ●        

2.51.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần luật thương mại quốc tế nghiên cứu những vấn đề cơ bản về luật của 

Tổ chức thương mại thế giới, như: hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO, các 

nguyên tắc cơ bản của Luật WTO, những quy định của WTO trong thương mại hàng 

hóa và dịch vụ; những quy định của WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan đến sở 
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hữu trí tuệ; quy định của WTO về các biện pháp phòng vệ thương mại; giải quyết 

tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thành viên trong khuôn khổ qui định của 

WTO. 

2.51. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.51.    Tài liệu học tập: 

2.51.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] PGS.TS. Nông Quốc Bình, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, PGS.TS. Nguyễn Bá 

Diến, Giáo trình Luật thương mại quốc tế, Trường Ðại học Luật Hà Nội, NXB. Công 

an nhân dân, Hà Nội, 2016. 

2.51.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] Trần Việt Dũng (chủ biên), Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Tập 1, 

Trường  ại học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 

2015; 

[2] Trần Việt Dũng (chủ biên), Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Tập 2, 

Trường  ại học Luật TP.HCM, NXB. Hồng  ức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 

2015; 

[3]  ại học quốc gia TP.HCM, Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế, 

NXB   ại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2007;  

[4] Trường  ại học Luật TP. HCM, Giáo trình Luật kinh doanh quốc tế. NXB. 

Hồng  ức, Hà Nội, 2015.  

[5] Hanoi Law University, 2012. Textbook International Trade and Business 

Law  Hanoi: People’s Public Security Publishing House  (Giáo trình song ngữ Anh-Việt 

do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III, link download: 

http://intertradelaw.hlu.edu.vn/files/GiaotrinhLuatThuongmaiquocte.pdf); 

[6] GS Raj Bhala, Luật thương mại quốc tế, Những vấn đ  lý luận và th c tiễn. 

NXB. LexisNexis 2001. (Bản dịch tiếng Việt  NXB  Tư pháp 2006)   

[7] GS. TS Nguyễn Thị Mơ, 2002  Hoàn thiện pháp luật v  thương mại và hàng 

hải trong đi u kiện Việt Nam h i nhập kinh tế. NXB. Chính trị quốc gia.  

[8] Bộ nguyên tắc Unidroit, NXB. Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2010; 

[9] Các điều ước quốc tế: Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa 

quốc tế (CISG), GATT, TRIPS, TRIMS, BTA, DSU; 

[10] Hiệp định thương mại Việt Mỹ năm 2000; 

[11] Tập quán thương mại quốc tế,  iều kiện thương mại quốc tế Incoterms 

2000, Quy tắc thực hành thống nhất về chứng từ UCP 500. 

2.51. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.51. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 
Chuẩn 

đầu ra 

của Phƣơng pháp Tỷ 

http://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/56081
http://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/56081
http://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/56081
http://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/56081
http://intertradelaw.hlu.edu.vn/files/Giao%20trinh%20Luat%20Thuong%20mai%20quoc%20te.%20pdf
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đánh giá trọng 

% 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

1. Hiểu rõ hệ thống kiến thức cơ bản về luật 

thương mại quốc tế, các thiết chế điều chỉnh 

thương mại quốc tế, khung pháp lý của WTO. 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Có khả năng giải quyết các vấn đề pháp lý 

phát sinh trong thương mại quốc tế liên quan 

khung pháp lý của WTO. 

Thảo luận 10 

b3 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Vận dụng qui định pháp luật giải 

quyết tình huống thực tiễn 
50 

2.51. 6  Nội dung học phần: 

2.51.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Nhập môn luật thương mại 

quốc tế 
9 3 0 0 0 6 

2 
Hệ thống thương mại đa 

phương GATT/WTO 
9 3 0 0 0 6 

3 
Các nguyên tắc cơ bản của 

luật WTO 
12 3 0 1 0 8 

4 
Luật WTO trong lĩnh vực 

thương mại hàng hóa 
12 3 0 1 0 8 

5 
Luật WTO trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ 
12 3 0 1 0 8 

6 

Luật WTO trong lĩnh vực 

thương mại liên quan đến sở 

hữu trí tuệ 

12 3 0 1 0 8 
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7 
Pháp luật về các biện pháp 

phòng vệ thương mại 
12 3 0 1 0 8 

8 
Giải quyết tranh chấp trong 

khuôn khổ WTO 
12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 24 0 6 0 60 

2.51.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Nhập môn luật thương mại quốc tế 

1.1. Khái luận về thương mại và luật thương mại quốc tế 

1.1.1. Khái niệm thương mại quốc tế 

1.1.2. Luật thương mại quốc tế 

1.1.3. Chủ thể của Luật thương mại quốc tế 

1.1.4. Nguồn của luật thương mại quốc tế 

1 2   ối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học Luật thương 

mại quốc tế 

1 2 1   ối tượng, nhiệm vụ và các nội dung môn học 

1.2.2. Kết cấu của giáo trình 

Chương 2  Hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO 

2.1. Tổng quan về hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO 

2.1.1. Khái niệm hệ thống thương mại đa phương và hệ thống thương mại 

GATT/WTO 

2.1.2. Vai trò của hệ thống thương mại đa phương  

2.2. Hệ thống thương mại GATT 

2.2.1. Bối cảnh ra đời của hệ thống thương mại GATT 

2.2.2. GATT – một chế định thương mại ad-hoc 

2 2 3  Nghĩa vụ cơ bản của quốc gia trong khuôn khổ hệ thống thương mại 

GATT 

2 2 4  Sơ lược về các v ng đàm phán đa phương trong khuôn khổ GATT 

2.3. Tổ chức thương mại thế giới  

2.3.1. Giới thiệu tổng quan 

2.3.2. Mục tiêu, chức năng và cơ cấu tổ chức của WTO 

2.3.3. Khung pháp lý của hệ thống thương mại WTO 

2.3.4. Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO 

2.3.5. Mối quan hệ giữa luật của tổ chức thương mại thế giới và luật quốc gia 

2.3.6. Quy chế thành viên WTO 

Chương 3  Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO 

3.1. Nguyên tắc không phân biệt đối xử 

3 1 1    i ngộ tối huệ quốc 

3 1 2    i ngộ quốc gia  

3.2. Nguyên tắc minh bạch  

3.2.1. Khái niệm  

3.2.2. Nguyên tắc minh bạch trong khuôn khổ WTO 

3.3. Nguyên tắc cân bằng hợp lý 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Nguyên tắc cân bằng – hợp lý trong khuôn khổ WTO 
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Chương 4  Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa 

4.1. Dẫn nhập 

4.2. GATT và các hiệp định đa phương liên quan của WTO 

4.2.1. Hiệp định GATT 

4.2.2. Các hiệp định đa phương khác của WTO điều chỉnh thương mại hàng hóa 

4.2.3. Cắt giảm hàng rào thương mại trong lĩnh vực thương mại hàng hóa 

4.3. Mua sắm chính phủ và thương mại đầu tư 

4.3.1. Mua sắm chính phủ 

4 3 2  Thương mại và đầu tư 

Chương 5  Luật WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ 

5.1. Dẫn nhập 

5.2. Tổng quan về dịch vụ và thương mại dịch vụ quốc tế 

5.2.1. Khái niệm dịch vụ 

5 2 2  Thương mại dịch vụ quốc tế 

5.2.3. Tự do hóa thương mại trong lĩnh vực dịch vụ 

5.3. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ 

5.3.1. Tổng quan về Hiệp định GATS 

5.3.2. Mục tiêu, đối tượng của Hiệp định GATS 

5.3.3. Mối quan hệ giữa GATT và GATS 

5 3 4  Hàng rào thương mại trong thương mại dịch vụ 

5.4. Mô hình tự do hóa thương mại trong lĩnh vực dịch vụ của WTO 

5 4 1  Các phương thức cung cấp dịch vụ 

5.4.2. Phân loại các ngành dịch vụ 

5.4.3. Biểu cam kết dịch vụ  

Chương 6  Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ 

6.1. Dẫn nhập 

6.2. Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ 

6.2.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ 

6 2 2  Các đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ 

6.3. Hiệu lực TRIPS 

6.3.1. Tổng quan  

6.3.2. Các nguyên tắc cơ bản của TRIPS và ảnh hưởng của TRIPS đối với pháp 

luật quốc gia 

6.3.3. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

Chương 7  Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại 

7.1. Dẫn nhập  

7.2. Tự vệ thương mại 

7.2.1. Khung pháp lý cho biện pháp tự vệ trong hệ thống thương mại WTO 

7.2.2. Áp dụng biện pháp tự vệ trên cơ sở  iều XIX GATT 1994 và Hiệp định tự 

vệ thương mại 

7.2.3. Áp dụng biện pháp tự vệ trên cơ sở  iều 5 của Hiệp định Nông nghiệp 

7.3. Chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng xuất khẩu 

7.3.1. Khung pháp lý cho biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng 

xuất khấu của GATT/WTO 

7.3.2. Thủ tục điều tra chống bán phá giá và thuế đối kháng 
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7.3.3. Nội dung điều tra bán phá giá 

7.3.4. Nội dung điều tra trợ cấp 

7.3.5. Các nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống 

trợ cấp 

Chương 8  Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO 

8.1. Dẫn nhập 

8.2. Lịch sử hình thành và phát triển của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO  

8 2 1  Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ GATT 

8.2.2. Nguồn luật điều chỉnh, vai trò và một số đặc trưng của cơ chế giải quyết 

tranh chấp trong khuôn khổ WTO 

8.3. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 

8 3 1  Các cơ quan giải quyết tranh chấp 

8.3.2. Phạm vi giải quyết tranh chấp 

8.4. Thủ tục giải quyết tranh chấp  

8 4 1  Các bước giải quyết tranh chấp 

8.4.2. Thực thi khuyến nghị và phán quyết của DSB 

2.51. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, phấn, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 

2.51. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.51.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 

 

 

  



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

409 
 

2.52. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 

CÁC GIAO DỊCH KINH DOANH QUỐC TẾ  

2.52.1. Tên học phần: Hợp đồng thƣơng mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh 

quốc tế 

2.52.2  M  học phần: ……  

2.52.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.52.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.52.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.52.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.52.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.52.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Tư pháp quốc tế 

- Học phần song hành: Luật thương mại quốc tế 

2.52.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế 

trang bị cho người học kiến thức pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế, giúp sinh 

viên hiểu một cách có hệ thống những quy định chung hợp đồng thương mại quốc tế 

và các giao dịch kinh doanh quốc tế  

2.52.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu và phân tích được nguồn của pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế, 

tiến trình ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, trách nhiệm do vi phạm 

hợp đồng thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại 

quốc tế. 

2. Khả năng phân tích nội dung cơ bản của một số loại hợp đồng thương mại 

quốc tế thông dụng, khả năng đánh giá giá trị pháp lý và tình trạng hiệu lực của hợp 

đồng thương mại quốc tế. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2         ●        

2.52. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 
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Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu và phân tích được nguồn của pháp luật 

hợp đồng thương mại quốc tế, tiến trình ký kết 

và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, 

trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại 

quốc tế, giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp 

đồng thương mại quốc tế. 

Chuyên cần 5 

a4 

Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Khả năng phân tích nội dung cơ bản của một 

số loại hợp đồng thương mại quốc tế thông 

dụng, khả năng đánh giá giá trị pháp lý và tình 

trạng hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc 

tế. 

 

Thảo luận 10 

b3 

Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Phân tích, đánh giá giá trị pháp lý và 

tình trạng hiệu lực của hợp đồng 

thương mại quốc tế. 

50 

2.52.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Môn học hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế cung 

cấp những kiến thức cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh 

doanh quốc tế cũng như pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và các giao 

dịch kinh doanh quốc tế. 

2.52. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.52.    Tài liệu học tập: 

2.52.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] PGS.TS Nguyễn Văn Luyện (chủ biên), Giáo trình Luật hợp đồng thương 

mại quốc tế, tái bản lần thứ ba, NXB   ại học quốc gia TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 

2011. 

[2] PGS.TS. Trần Văn Nam, Gi o trình  uật thương mại quố  tế, Trường  ại học 

Kinh tế quốc dân NXB   ại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội,2017; 
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2.52.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] TS. Trần Việt Dũng (chủ biên), Trường  ại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Giáo 

trình Luật thương mại quốc tế - Tập II, NXB. Hồng  ức – Hội luật gia Việt Nam, Hà 

Nội, 2015. 

[2] Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, 

People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2017   

[3] Trường  ại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. 

CAND, Hà Nội, 2016; 

[4] Khoa luật,  ại học quốc gia Hà Nội, Gi o trình  uật thương mại quố  tế, 

NXB   ại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016; 

[5] U  ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tổng qu n     vấn đ  t  do ho  

thương mại dị h vụ (sách dịch), 2006 (download miễn phí từ website của MUTRAP - 

www mutrap org vn và website của U  ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế - 

www.nciec.gov.vn). 

+ Văn bản qui phạm pháp luật, công ước quốc tế, tập quán quốc tế: 

[6] Luật Thương mại Việt Nam năm 2005; 

[7] Luật Các công cụ chuyển nhượng Việt Nam năm 2005; 

[8] Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc 

tế (CISG 1980); 

[9] Công ước New York 1974 về thời hiệu tố tụng trong hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế; 

[10] Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế của UNIDROIT 1994, 2004; 

[11] Luật mẫu UNCITRAL 1985 về Trọng tài thương mại quốc tế; 

[12] Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành quyết định của 

trọng tài nước ngoài. 

[13] Bộ nguyên tắc của Luật hợp đồng châu Âu (PECL).  

[14] Bộ nguyên tắc La hay 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại 

quốc tế 

[15] INCOTERMS 2000 

[16] INCOTERMS 2010. 

[17] UCP 600 

[18] URC 522 

[19] Luật thống nhất về Hối phiếu đ i nợ và hối phiếu nhận nợ (ULB-1930) 

[20] Công ước Geneve về Séc quốc tế (1931) 

[21] Luật và công ước quốc tế về vận tải và bảo hiểm 

2.52. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.52. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

-  ánh giá quá trình: 30% 

-  iểm thi kết thúc học phần: 70% 

2.52. 6  Nội dung học phần: 

2.52.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 
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hoặc 

giờ 
Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 

Tổng quan về hợp đồng 

thương mại quốc tế và các 

giao dịch kinh doanh quốc tế 

khác 

9 2 0 1 0 6 

2 Tự do hợp đồng 9 2 0 1 0 6 

3 
Hợp đồng mua bán hàng hoá 

quốc tế 
9 2 0 1 0 6 

4 

Pháp luật điều chỉnh hợp 

đồng mua bán hàng hóa quốc 

tế 

9 2 0 1 0 6 

5 

Pháp luật điều chỉnh hợp 

đồng đại lí và phân phối sản 

phẩm quốc tế 

9 2 0 1 0 6 

6 

Pháp luật điều chỉnh hợp 

đồng đại diện trong thương 

mại quốc tế 

9 2 0 1 0 6 

7 

Pháp luật điều chỉnh hợp 

đồng nhượng quyền thương 

mại quốc tế 

9 2 0 1 0 6 

8 
Pháp luật điều chỉnh hợp 

đồng vận chuyển hàng hóa 
9 2 0 1 0 6 

8 
Hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa 
9 2 0 1 0 6 

9 Hoạt động thanh toán quốc tế 9 2 0 1 0 6 

10 

Logistics quốc tế và bảo 

hiểm hàng hoá trong thương 

mại quốc tế 

9 2 0 1 0 6 

Tổng 90 20 0 10 0 60 

2.52.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1  Tổng quan về hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh 

doanh quốc tế khác  

1.1. Khái quát về hợp đồng thương mại quốc tế  

1.1.1. Khái niệm  

1 1 2   ặc điểm (chủ thể, đối tượng, hình thức) 

1.1.3. Phân loại  

1.2. Khái quát về các giao dịch kinh doanh quốc tế khác  

1.2.1. Khái niệm  

1 2 2   ặc điểm (chủ thể, đối tượng, hình thức) 

1.2.3. Phân loại  

1.3. Chủ thể của hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc 

tế khác  
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1.4. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh 

doanh quốc tế khác  

1 4 1   iều ước quốc tế  

1.4.2. Pháp luật quốc gia  

1.4.3. Tập quán thương mại quốc tế và hợp đồng mẫu  

1.4.4. Án lệ  

1.5. Hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế 

1 5 1   iều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế 

1.5.2. Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu 

Chương 2  Tự do hợp đồng  

2.1. Khái niệm tự do hợp đồng  

2.2. Những nội dung cơ bản của nguyên tắc tự do hợp đồng  

2.3. Các giới hạn của tự do hợp đồng  

Chương 3  Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  

3.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  

3.2. Một số loại hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế phổ biến trong thương mại 

quốc tế  

3 3  Các điều khoản thường có trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  

3.4. Những vấn đề cần lưu ý khi kí kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá 

quốc tế  

Chương 4  Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  

4 1  Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá 

quốc tế (CISG)  

4.2. Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế (PICC)  

4.3. Bộ nguyên tắc của Luật hợp đồng châu Âu (PECL)  

4.4. Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  

Chương 5  Pháp luật điều chỉnh hợp đồng đại lí và phân phối sản phẩm quốc tế 

5.1. Tổng quan về hợp đồng đại lí và phân phối sản phẩm quốc tế  

5.2. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng đại lí và phân phối sản phẩm quốc tế  

Chương 6  Pháp luật điều chỉnh hợp đồng đại diện trong thương mại quốc tế 

6.1. Khái niệm đại diện thương mại quốc tế và hợp đồng đại diện trong thương 

mại quốc tế 

6 2  Các văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh hợp đồng đại diện trong thương mại 

quốc tế 

6 3  Nghĩa vụ của người đại diện 

6 4  Nghĩa vụ của bên giao đại diện 

6.5. Quyền của người được đại diện chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng do 

người đại diện cung cấp 

6.6. Quyền đặc biệt của người đại diện 

6.7. Mối quan hệ của người được đại diện và người đại diện với người thứ ba 

6.8. Quyền sỏ hữu đối với hàng hóa được giao cho người đại diện 

6.9. Chấm dứt hợp đồng đại diện thương mại và hậu quả pháp lý 

Chương 7  Pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế 

7.1. Khái niệm nhượng quyền và hợp đồng nhượng quyền thương mại 

7.1.1. Khái niệm nhượng quyền thương mại 
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7.1.2. Hợp đồng nhượng quyền thương mại 

7.1.3. Các loại nhượng quyền thương mại 

7.1.4. Sự khác biệt giữa hợp đồng nhượng quyền thương mại với hợp đồng 

chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam 

7 2  Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại 

7 2 1  Nghĩa vụ của bên giao 

7 2 2  Nghĩa vụ chuyển bên sử dụng 

7.3. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 

7.4. Trách nhiệm của các bên theo hợp đồng nhượng quyền thương mại 

7 5  Thay đổi, chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Chương 8  Pháp luật điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hóa 

8.1. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 

8.1.1. Khái quát hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 

8.1.2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chứng từ vận chuyển 

8.1.3. Hợp đồng chuyên chở bằng thàu chuyến 

8.2. Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không 

8.2.1. Khái niệm, đặc điểm và cơ sở pháp lý 

8.2.2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không 

8.2.3. Trách nhiệm của các bên theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường 

hàng không 

8.3. Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ quốc tế 

8 3 1  Công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ 

8.3.2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ 

8.3.3. Trách nhiệm của các bên 

8.4. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt 

8 4 1  Công ước về vận chuyển đường sắt quốc tế COTIF 

8.4.2. Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế SMGS 

8.4.3. Vận đơn đường sắt 

8.5. Vận tải hàng hóa đa phương thức quốc tế 

8.5.1. Khái niệm và ý nghĩa 

8.5.2. Chứng từ vận tải hàng hóa đa phương thức 

8 5 3  Nghĩa vụ của những người tham gia hợp đồng vận tải đa phương thức 

8.5.4. Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức 

8.5.5. Một số đặc điểm của vận chuyển hàng hóa bằng container 

Chương 9  Hoạt động thanh toán quốc tế   

9.1. Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế 

9.2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế  

Chương 10  Logistics quốc tế và bảo hiểm hàng hoá trong thương mại quốc tế  

10.1. Tổng quan về logistics quốc tế  

10.2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động logistics quốc tế  

10.3. Tổng quan về bảo hiểm hàng hoá trong thương mại quốc tế  

10.4. Pháp luật về bảo hiểm hàng hoá trong thương mại quốc tế 

2.52. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục đề tài tiểu luận, chủ đề thảo luận. 
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2.52. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên đại học chính qui ngành luật kinh tế 

tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.52.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.53. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KHỞI NGHIỆP  

2.53.1. Tên học phần: Khởi nghiệp 

2.53.2  M  học phần: ……  

2.53.   Số tín chỉ: 1 (1,0,2) 

2.53.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.53.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.53.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Phước Thạc sĩ Khoa LLCT 

5  ào Công Thành Thạc sĩ Khoa LLCT 

2.53.7. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết:    8 tiết 

- Bài tập:    00 tiết 

- Thảo luận:    7 tiết 

- Thực hành/Thực tập:  00 tiết 

- Tự học:    30 tiết 

2.53.8  Điều kiện tham gia học tập học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

2.53.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Khởi nghiệp trang bị cho người học kiến thức và năng lực tư duy sáng 

tạo để sau khi tốt nghiệp người học có khả năng sáng tạo ý tưởng mới trong hoạt động 

cung cấp dịch vụ pháp lý cho xã hội, thực hành nghề luật với ý tưởng mô hình kinh 

doanh mới, khả thi, phù hợp với các nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam và 

đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức  Người học có khả năng thành lập 

doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư kinh 

doanh trên cơ sở mô hình cung ứng dịch vụ pháp lý mới gắn với công nghệ thông tin, 

truyền thông, góp phần làm giảm chi phí cho dịch vụ pháp lý, hành chính của doanh 

nghiệp. 

2.53.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Nhận thức được vai trò của tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nghề luật 

trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

2. Tư duy đổi mới sáng tạo, tự thân lập nghiệp. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1       ●          

2       ●          
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2.53.10.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Chủ động và sáng tạo trong khuôn khổ chính sách của  ề án “Hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” năm 2016 và  ề án “Hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trung thực và cạnh tranh lành mạnh để tìm kiếm cơ hội, đối tác, khách hàng, 

lợi nhuận. 

- Ủng hộ chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Chính phủ. 

- Có thái độ đúng đắn về định hướng nghề luật trong tương lai  

- Có ý thức thượng tôn pháp luật. 

2.53.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Khởi nghiệp giúp sinh viên hình thành tinh thần chủ động và tư duy 

sáng tạo khởi nghiệp trong khuôn khổ chính sách của  ề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” năm 2016 và  ề án “Hỗ trợ học sinh, 

sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.53. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.53.    Tài liệu học tập: 

2.53.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Dorie Clark, Khởi nghiệp 4.0, Kim Chi dịch, NXB  Lao động, Hà Nội, 2018. 

[2] Eric Ries, Khởi nghiệp tinh gọn, Dương Hiếu, Kim Phượng & Hiếu Trung 

dịch, NXB. Thời  ại, Hà Nội, 2012. 

[3] Nguyễn Hữu Phước,  ướng dẫn khởi nghiệp với ngh  Luật sư, NXB. Tổng 

hợp TP.HCM, 2017; 

2.53.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] John Rampton, Joel Comm, Tư du   hởi nghiệp – 50 bí quyết kiến tạo doanh 

nghiệp thành công, Hà Tiến Hưng dịch, NXB  Lao động, Hà Nội, 2018. 

[2] Michael H. Morris, Hà My dịch, Khởi nghiệp thành công: Thành lập và phát 

triển công ty riêng của bạn, NX . Đại học Kinh tế quốc dân, Hà N i, 2010. 

[3] Caspian Woods, 10 Lời khuyên khởi nghiệp, NXB  Lao động - Xã hội, Hà 

Nội, 2011. 

[4] Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, 

Cengage Learning, 2016. 

[5] nhiều tác giả, Nghệ thuật quản trị khởi nghiệp, NXB  Lao động, Hà Nội, 

2018. 

[6] Ash Maurya, Running Lean - Vận Hành Tinh Gọn – B  công cụ chiến  ược 

dành cho start-ups, Alphabooks, 2018. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[8] Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

[9] Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

[10] Nghị định số 08/2014/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 

https://pibook.vn/tac-gia/john-rampton-joel-comm-t4738.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+H.+Morris&search-alias=books&field-author=Michael+H.+Morris&sort=relevancerank
https://pibook.vn/nha-phat-hanh/alphabooks-n3.html
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[11] Quyết định số 844/Q -TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia đến năm 2025” 

[12] Quyết định số 1665/Q -TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt đề án “hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025”. 

[13] Nghị định số 38/2018/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

[14] Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 04 năm 2018 quy định tổ 

chức quản lý đề án "hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 

2025". 

+ Văn bản quản lý hành chính nhà nước: 

[15] Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

[16] Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 

về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; 

[17] Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 

năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương  ảng khóa XI về 

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

[18] Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; 

[19] Công văn số 2101/BGD T-KHCNMT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và  ào tạo về việc hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

+ Trang thông tin điện tử: 

[20] Tạp chí khởi nghiệp http://startup-plus.net/ 

[21] Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Bộ KH&CN: 

http://startup.gov.vn/Pages/trangchu.aspx 

2.53. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.53. 5  Đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Nhận thức được vai trò của tư duy đổi mới 

sáng tạo và khởi nghiệp nghề luật trong cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

Chuyên cần 5 

b1 Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-35-nq-cp-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-2020-2016-311331.aspx
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Thi cuối kỳ 50 

2. Tư duy đổi mới sáng tạo, tự thân lập nghiệp. Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 
Thuyết trình tiểu luận 50 

Ý tưởng khởi nghiệp 50 

2.53. 6  Nội dung học phần: 

2.53.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 Khái quát về khởi nghiệp 9 2 0 1 0 6 

2 Ý tưởng khởi nghiệp 12 2 0 2 0 8 

3 Phương án khởi nghiệp 12 2 0 2 0 8 

4 Khởi nghiệp 12 2 0 2 0 8 

Tổng 45 8 0 7 0 30 

2.53.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Khái quát về khởi nghiệp 

1.1. Khởi nghiệp - hiện tượng kinh tế và xã hội 

1.2. Tố chất luật gia - doanh nhân 

1.3. Tinh thần luật gia - doanh nhân 

1.4. Trách nhiệm xã hội của luật gia - doanh nhân 

1.5. Các hình thức khởi nghiệp 

Chương 2. Ý tưởng khởi nghiệp 

2.1. Các phương pháp tìm ý tưởng khởi nghiệp 

2.2. Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh  

2.3. Giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp 

2.4. Tìm cộng sự 

2.5. Tìm nguồn tài chính 
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2.6. Thăm dò thị trường 

Chương 3. Phương án khởi nghiệp 

3.1. Cấu trúc của bản kế hoạch khởi nghiệp 

3.2. Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường cung ứng dịch vụ pháp luật  

3.3. Phân tích nguồn nhân lực nghề luật 

3.4. Lựa chọn hình thức khởi nghiệp phù hợp nghề luật 

3.5. Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ cho mô hình khởi nghiệp nghề luật 

3.6. Dự toán vốn đầu tư, nhân sự  

3.7. Kế hoạch tổ chức vận hành 

Chương 4. Khởi nghiệp  

4.1. Lựa chọn chiến lược kinh doanh, cung ứng dịch vụ 

4.2. Chiến lược marketing 

4.3. Vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ 

4.4. Tổ chức cung ứng dịch vụ 

4 5   ánh giá kế hoạch khởi nghiệp 

4 6   iều chỉnh kế hoạch khởi nghiệp. 

2.53. 7  Cơ sơ vật chất phục vụ học tập 

- Thư viện, phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục chủ đề thảo luận. 

2.53. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật kinh 

tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2019 – 

2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về đánh giá học 

phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.53.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 

 

  



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

421 
 

2.54. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

2.54.1. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp 

2.54.2  M  học phần: ... 

2.54.   Số tín chỉ: 4 (0,4,8) 

2.54.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.54.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành Luật kinh tế 

2.54.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Phước Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Nguyễn Thị Thu Thoa Thạc sĩ Khoa LLCT 

6  ào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

7 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2.54.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:   00 tiết 

- Tự học:    240 tiết 

- Lý thuyết:    00 tiết 

- Thực tập:   120 tiết 

2.54.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Các môn cơ sở ngành, chuyên ngành 

- Học phần song hành: Kiến tập, Thực tập nghề luật 

2.54.9. Mục tiêu học phần: 

- Mục tiêu chung: Thông qua quá trình thực tập để giúp sinh viên củng cố thêm 

về nhận thức lý luận và tiếp cận với thực tiễn công tác chuyên môn nghiệp vụ pháp 

luật tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật. Kết hợp giữa lý 

luận đ  học tại trường với thực tiễn, vận dụng kiến thức pháp lý để giải quyết những 

vấn đề thực tiễn đặt ra để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Tìm hiểu về hoạt động tổ chức và thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ 

pháp luật tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật. 

+ Phát hiện những tồn tại, vướng mắc khi áp dụng qui định pháp luật trong thực 

tế, những vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp, tổ chức hành nghề luật. 

+ Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng. 

+ Biết cách thực hiện các thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính, xử lý các vấn đề 

thực tiễn phát sinh trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức 

hành nghề luật. 

2.54.9. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi thực tập xong, sinh viên có các khả năng: 

2.54.9.1. Về kiến thức: 

+ Hiểu và nhớ kỹ hơn các kiến thức lý thuyết đ  học. 
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+ Áp dụng được những kiến thức đ  học vào trong thực tế công việc chuyên 

môn nghề luật. 

+ Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của từng vị trí công việc trong 

bộ phận sinh viên thực tập, từ đó sinh viên rút được kinh nghiệm cho bản thân để 

chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sau này đi làm thực tế sau khi tốt nghiệp. 

2.54.9.2. Về kĩ năng: 

+ Có khả năng thực hiện các công việc chuyên môn nghề luật tại các cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật. 

+ Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ 

thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể. 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá qui 

phạm pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật. 

+ Phát triển kĩ năng tư duy logic, sáng tạo, khởi nghiệp. 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm. 

+ Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá  

2.54.9.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Ý thức về trách nhiệm của bản thân khi thực hiện công việc. 

+ Yêu thích nghề luật. 

+ Thượng tôn pháp luật. 

+ Trách nhiệm cộng đồng. 

2.54. 0  M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Thực tập tốt nghiệp này gồm các nội dung sau: 

- Tổng quan về cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật thực 

tập. 

- Thực trạng công tác chuyên môn nghiệp vụ pháp luật tại phòng ban của cơ 

quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật thực tập. 

- Bài học kinh nghiệm. 

2.54.11. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự đầy đủ thời gian thực tập theo quy định của nhà trường và của cơ 

quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật thực tập 

- Chấp hành tốt nội quy của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành 

nghề luật thực tập 

- Chấp hành tốt quy định của giảng viên hướng dẫn. 

2.54.    Tài liệu học tập: 

2.54.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] Sổ t   hướng dẫn th c tập tốt nghiệp, Bộ môn luật kinh tế - Khoa Quản trị 

kinh doanh, 2018. 

[2] Trương Nhật Quang, Kỹ năng h nh ngh  luật sư tư vấn, NXB  Lao  ộng, Hà 

Nội, 2017. 

[3] Nguyễn Hữu Phước,  ướng dẫn khởi nghiệp với ngh  Luật sư, NXB. Tổng 

hợp TP.HCM, 2017. 

2.54.13.2. Tài liệu tham khảo: 

+ Sách: 

[1] JICA (Nhật Bản) tại Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sổ tay Luật sư, 

Tập 1, Tập 2, Tập 3, NXB. Chính trị Sự thật, Hà Nội, 2018. 
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[2] Học viện tư pháp, Giáo trình luật sư v  ngh  luật sư, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 

2018. 

[3] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  ơ bản của Luật sư th m gi  giải quyết 

vụ việc dân s , NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[4] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  hu ên s u  ủa Luật sư trong việc giải 

quyết các vụ án dân s , NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[5] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  ủa Th m phán, Kiểm sát viên, Luật sư 

trong giải quyết vụ án hành chính - Ph n  ơ bản, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[6] Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng  ủa Th m phán, Kiểm sát viên, Luật sư 

trong giải quyết vụ án hành chính - Ph n chuyên sâu, NXB  Tư pháp, Hà Nội, 2018. 

[7] TS. Nguyễn Văn Tuấn, Tìm hiểu về Luật sư và nghề Luật sư - Câu hỏi và bài 

tập tình huống, NXB. Hồng  ức, Hà Nội, 2017. 

[8] Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nghệ thuật hành nghề Luật sư, NXB  Thanh 

Niên, Hà Nội, 2017. 

[9] LS. Nguyễn Ngọc Bích, Tư duy pháp lý của Luật sư, NXB  Trẻ, 2015 

[10] Học viện Tư Pháp, Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 

(Ph n chuyên sâu), NXB  Tư Pháp, 2016 

[11] TS. Phan Chí Hiếu, ThS  Nguyễn Thị Hằng Nga, Gi o trình  ỹ năng tư vấn 

ph p  uật, NXB  CAND, Hà Nội, 2012  

[12] Nguyễn Ngọc  iệp, Cẩm nang soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng Dân 

sự, Kinh tế, Lao động, NXB  Lao  ộng, Hà Nội, 2018  

[13] Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp, Từ điển luật học, NXB  Tư Pháp, 

2006. 

[14] Trường  ại học Luật Hà Nội, Từ điển Luật họ  Đức - Anh - Việt, NXB  Tư 

Pháp, 2017. 

+ Văn bản qui phạm pháp luật: 

[15] Bộ luật Dân sự năm 2015; 

[16] Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

[17] Luật Tố tụng hành chính 2015; 

[18] Luật Thương mại năm 2005; 

[19] Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

[20] Luật  ầu tư năm 2014; 

[21] Luật Luật sư năm 2006; 

[22] Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư năm 2012; 

[23] Luật Công chứng năm 2014; 

[24] Nghị định số 61/2009/N -CP ngày 24 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh 

[25] Nghị định số 135/2013/N -CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của nghị định số 61/2009/N -CP ngày 24 

tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện 

thí điểm tại TP  Hồ Chí Minh  

[26] Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp về Ban 

hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. 

[27] Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp về Hướng 

dẫn tập sự hành nghề công chứng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-61-2009-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-thua-phat-lai-thuc-hien-thi-diem-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-91924.aspx
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[28] Nghị quyết số 49/NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp 

đến nm 2020 

[29] Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí 

điểm chế định thừa phát lại 

[30] Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC 

ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp, T a án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại 

theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. 

[31] Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam do Hội đồng Luật 

sư toàn quốc (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) ban hành ngày 20/7/2011. 

2.54.12. Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.54.13. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

 ánh giá quá trình thực tập: 

-  iểm thái độ thực tập của sinh viên: 50% 

-  iểm báo cáo thực tập: 50% 

 + Hình thức bài báo cáo: 10% 

 + Nội dung bài báo cáo: 40% 

2.54. 6  Nội dung học phần: 

2.54.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

1 

Tổng quan về cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp, tổ chức hành 

nghề luật thực tập. 

90 0 0 0 30 60 

2 

Thực trạng công tác chuyên môn 

nghiệp vụ pháp luật tại phòng 

ban cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp, tổ chức hành nghề luật 

nơi thực tập. 

180 0 0 0 60 120 

3 Bài học kinh nghiệm 90 0 0 0 30 60 

Tổng 360 0 0 0 120 240 

2.54.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Mở đầu 

Chương 1  Tổng quan về cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật 

1.1. Khái quát về cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật thực tập 

1.1.1. Thông tin chung về cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật  

1 1 2  Quá trình hình thành và phát triển 

1 1 3  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành 

1.1.4. Hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức hành nghề luật 
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1.1.5. Vị trí công việc chuyên môn nghề luật trong cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức hành nghề luật 

1.2. Hoạt động chuyên môn nghề luật 2 năm gần đây 

1.2.1. Nhân sự nghề luật 

1.2.2. Khối lượng công việc chuyên môn nghề luật 

1.2.3. Kết quả hoạt động chuyên môn nghề luật (ít nhất trong 2 năm) 

Ghi chú: Nếu sinh viên th c tập tại những  ơ qu n nh  nước, doanh nghiệp, tổ 

chức hành ngh  luật mới thành lập thì phân tích theo thời gian hoạt đ ng th c tế. 

Chương 2. Thực trạng công tác chuyên môn nghề luật tại bộ phận thực tập 

2.1. Giới thiệu bộ phận thực tập 

2 1 1  Sơ đồ tổ chức bộ phận thực tập 

2.1.2. Nhiệm vụ, công việc chuyên môn nghề luật từng vị trí việc làm 

2.2. Thực tế công việc chuyên môn nghề luật sinh viên được thực tập 

2.2.1. Mô tả công việc chuyên môn nghề luật được thực tập (tên gọi, nhiệm vụ, 

trách nhiệm, phạm vi quyền hạn) 

2.2.2. Quy trình thực hiện công việc chuyên môn nghề luật được giao (v  quy 

trình, mô tả từng bước) 

2 3   ánh giá công việc chuyên môn nghề luật được giao (kết quả theo từng 

bước công việc) 

2.3.1. Thuận lợi trong thực hiện công việc chuyên môn nghề luật 

2 3 2  Khó khăn trong thực hiện công việc chuyên môn nghề luật 

2 3 3   ánh giá mức độ hoàn thành công việc chuyên môn nghề luật 

Chương 3  Bài học kinh nghiệm 

3.1. Nhận xét 

3.1.1. Nhận xét chung về cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề 

luật 

3.1.2. Nhận xét về bộ phận thực tập 

3.1.3. Nhận xét về thực trạng công việc chuyên môn nghề luật được giao (ưu 

điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc) 

3.2. Bài học kinh nghiệm 

3.2.1. Bài học kinh nghiệm về qui trình thực hiện công việc chuyên môn nghề 

luật 

3.2.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng 

3.2.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ 

2.54. 4  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật, văn ph ng Khoa 

Quản trị kinh doanh. 

- Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo. 

2.54. 5  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên đại học ngành Luật kinh tế từ năm 

học 2019 – 2020. 

- Giảng viên phải công bố cách đánh giá sinh viên ngay buổi gặp đầu tiên. 

- Giảng viên đánh giá điểm quá trình của sinh viên thông qua việc hỏi từng sinh 

viên trong từng buổi gặp hướng dẫn. 

- Giảng viên hướng dẫn và sinh viên căn cứ vào Sổ tay hướng dẫn thực tập tốt 

nghiệp thực hiện bài báo cáo (Phụ lục 2). 
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- Sinh viên tự tìm cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật thực 

tập hoặc theo sự giới thiệu của Nhà trường, báo lại giảng viên hướng dẫn cập nhật. 

2.54.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 

  



Phụ lục I_Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Luật kinh tế năm 2019 - HUFI 

427 
 

2.55. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

2.55.1. Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp 

2.55.2  M  học phần: ... 

2.55.   Số tín chỉ: 8 tín chỉ 

2.55.4. Loại học phần: Bắt buộc 

2.55.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học ngành luật kinh tế 

2.55.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thị Huyền Thạc sĩ Khoa LLCT 

3 Phan Ái Nhi Thạc sĩ Khoa LLCT 

4 Nguyễn Phước Thạc sĩ Khoa LLCT 

5 Nguyễn Thị Thu Thoa Thạc sĩ Khoa LLCT 

6  ào Công Thành Thạc sĩ TT Quản lý CL 

7 Nguyễn  ình Sinh Thạc sĩ Phòng TC-HC 

2.55.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:     00 tiết 

- Tự học:      480 tiết 

- Lý thuyết:      00 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH):   240 tiết 

2.55.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Các học phần cơ sở, chuyên ngành 

- Học phần song hành: Kiến tập, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập nghề luật 

2.55.9. Mục tiêu học phần: 

- Hình thành khả năng độc lập nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành luật kinh 

tế. 

- Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học pháp lý của sinh viên. 

- Nâng cao khả năng viết bài luận, kỹ năng lập luận, đánh giá, giải quyết vụ việc 

pháp lý. 

- Rèn luyện kỹ năng điều tra, khảo sát, thu thập, phân tích dữ liệu sơ cấp, thứ cấp 

cho khóa luận. 

2.55.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

2.55.10.1. Về kiến thức: 

+ Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý. 

+ Có kiến thức chuyên sâu về vấn đề nghiên cứu. 

+ Có kiến thức về điều tra, khảo thu thập, phân tích dữ liệu trong nghiên cứu 

khoa học pháp lý. 

2.55.10.2. Về kỹ năng: 

+ Có kỹ năng tìm, đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá tài liệu pháp lý. 

+ Có kỹ năng phân tích, lập luận, chứng minh, bảo vệ luận điểm khoa học pháp 

lý. 

+ Có kỹ năng viết bài luận khoa học pháp lý. 

+ Có kỹ năng tự tổ chức nghiên cứu khoa học. 
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2.55.10.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nghiêm túc trong công việc. 

+ Tuân thủ qui định về thời hạn thực hiện khóa luận, qui định về hình thức, nội 

dung khóa luận. 

+ Trung thực trong học thuật. 

+ Hợp tác với giáo viên hướng dẫn chuyên môn. 

2.55.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

- Xác định vấn đề nghiên cứu trong chuyên ngành luật kinh tế. 

- Hệ thống hóa lý luận về vấn đề nghiên cứu. 

- Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề nghiên cứu. 

-  ánh giá kết quả thực trạng vấn đề nghiên cứu. 

-  ề xuất giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 

2.55. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tìm hiểu đề tài nghiên cứu và tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn. 

- Gặp giảng viên hướng dẫn hàng tuần để trao đổi về vấn đề nghiên cứu. 

- Hoàn thành khóa luận trong 15 tuần học, phải bảo vệ kết quả nghiên cứu trước 

Hội đồng đánh giá khóa luận. 

- Sinh viên phải sửa bài theo ý kiến của Hội đồng đánh giá khóa luận và nộp về 

Khoa theo qui định. 

2.55.    Tài liệu học tập: 

2.55.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Phương ph p nghiên  ứu luật học, NXB. Công an 

nhân dân, Hà Nội, 2014. 

2.55.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Vũ Cao  àm, Gi o trình phương ph p  uận nghiên cứu khoa học, NXB. 

Khoa học – Kỹ thuật, Hà Nội, 2008. 

[2] PGS.TS.  ồng Thị Thanh Phương, Ths. Nguyễn Thị Ngọc An, Phương ph p 

nghiên cứu khoa học, NXB  Lao động – Xã hội, TP.HCM, 2010. 

2.55. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.55. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

-  ánh giá quá trình: 30% 

 +  iểm thái độ học tập, nghiên cứu: 30% (Giảng viên hướng dẫn chấm). 

-  iểm bảo vệ khóa luận: 70% (Hội đồng đánh giá khóa luận chấm). 

- Sinh viên bị điểm 0 (không): Không được sự chấp thuận của giảng viên hướng 

dẫn cho ra Hội đồng đánh giá khóa luận. 

2.55. 6  Nội dung học phần: 

2.55.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TN/ 

TH 

Tự 

học 

http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=%c4%90%e1%bb%93ng+Th%e1%bb%8b+Thanh+Ph%c6%b0%c6%a1ng
http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Nguy%e1%bb%85n+Th%e1%bb%8b+Ng%e1%bb%8dc+An
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1 
Cơ sở lý luận của đề tài 

nghiên cứu 
180 0 0 0 60 120 

2 
Thực trạng đề tài nghiên 

cứu 
270 0 0 0 90 180 

3 Giải pháp, kiến nghị 270 0 0 0 90 180 

Tổng 720 0 0 0 240 480 

2.55.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

MỞ  ẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

2. Tình hình nghiên cứu 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

4   ối tượng và phạm vi nghiên cứu 

5  Phương pháp nghiên cứu 

6  Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

7. Kết cấu đề tài nghiên cứu 

Chương 1  Cơ sở lý luận về đề tài nghiên cứu 

1.1. Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Các khái niệm liên quan 

1.1.2. Lý luận liên quan  

1 2  Văn bản qui phạm pháp luật, văn bản quản lý hành chính nhà nước điều 

chỉnh vấn đề nghiên cứu 

1 2 1  Văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề nghiên cứu 

1 2 2  Văn bản quản lý hành chính nhà nước điều chỉnh vấn đề nghiên cứu 

Chương 2  Thực trạng đề tài nghiên cứu 

2 1  Xác định, phân tích, đánh giá tình hình thực tế về nội dung của chủ đề 

nghiên cứu tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hành nghề luật theo phạm vi đ  xác 

định. 

2.2. Những điểm phù hợp, hạn chế của vấn đề nghiên cứu 

2.3. Nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan của đề tài nghiên 

cứu. 

Chương 3  Giải pháp, kiến nghị 

3.1. Kiến nghị 

3.2. Giải pháp 

KẾT LUẬN 

1   ánh giá tổng quát những kết quả đạt được so với những mục tiêu đặt ra theo 

từng nội dung nghiên cứu. 

2  Xác định những kết quả cụ thể mà tác giả của khóa luận đ  đạt được 

3. Kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì tác giả khóa luận đ  làm được) 

hoặc kết luận mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục để phát triển vấn đề 

nghiên cứu). 

2.55. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Thư viện, phòng học, máy tính, mạng Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo. 

- Khóa luận, luận văn chuyên ngành luật kinh tế. 
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2.55. 8  Hƣớng dẫn thực hiện: 

-  ề cương này được áp dụng cho sinh viên đại học ngành Luật kinh tế  từ năm 

học 2019 – 2020. 

- Sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực hiện đúng và cụ thể theo sổ tay hướng 

dẫn khóa luận tốt nghiệp (Phụ lục 5). 

- Giảng viên hướng dẫn có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận cho sinh viên 

thực hiện khóa luận ra Hội đồng đánh giá khóa luận  Trường hợp không chấp nhận, 

giảng viên hướng dẫn phải cung cấp minh chứng lý do không chấp nhận cho sinh viên 

ra bảo vệ trước Hội đồng đánh giá khóa luận cho Trưởng Bộ môn và Trưởng Khoa. 

- Giảng viên hướng dẫn cần giải thích cho sinh viên quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần khóa luận tốt nghiệp trong buổi hướng dẫn đầu tiên. 

- Thời gian bảo vệ khóa luận: tuần thứ 17. 

- Cách thức đánh giá: 

+  ánh giá quá trình 30%: Giảng viên hướng dẫn đánh giá thái độ học tập, 

nghiên cứu suốt cả quá trình thực hiện khóa luận. 

+  ánh giá cuối kỳ 70%: Hội đồng đánh giá khóa luận. 

-  iều kiện để được bảo vệ khóa luận trước Hội đồng đánh giá khóa luận: 

+ Sinh viên phải tham gia từ 80% buổi hướng dẫn của giảng viên. 

+ Bài khóa luận phải có hàm lượng khoa học. 

+  ược sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn cho ra bảo vệ khóa luận trước Hội 

đồng đánh giá khóa luận. 

2.55.19. Phê duyệt 

 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ng   09 th ng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ngày 09 th ng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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2.56. ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG 

DOANH NGHIỆP 

2.56.1. Tên học phần: Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 

2.56.2  M  học phần: ……  

2.56.   Số tín chỉ: 2 (2,0,4) 

2.56.4. Loại học phần: Tự chọn 

2.56.5  Đối tƣợng học: Sinh viên đại học chính quy ngành luật kinh tế 

2.56.6. Giảng viên giảng dạy: 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Nam Hà Tiến sĩ Khoa QTKD 

2 Nguyễn Thái Bình Thạc sĩ 
 ại học Công nghiệp 

TP.HCM 

2.56.7. Phân bố thời gian: 

- Học trên lớp:    30 tiết 

- Tự học:    60 tiết 

- Lý thuyết:    30 tiết 

- Thí nghiệm/Thực hành:  00 tiết 

2.56.8  Điều kiện để đăng ký học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Luật hiến pháp 

- Học phần song hành: Không 

2.56.9. Mục tiêu học phần: 

Học phần Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên 

chuyên ngành luật kinh tế những kiến thức chuyên sâu về quản lý tài sản trí tuệ trong 

doanh nghiệp, đồng thời cung cấp những kỹ năng thực tế trong xây dựng chiến lược 

bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch quản lý tài sản trí 

tuệ trong doanh nghiệp, tiến hành các thủ tục đăng kí, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, 

khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp và bảo vệ tài sản trí 

tuệ của doanh nghiệp. 

2.56.10. Chuẩn đầu ra của học phần: 

a. Chuẩn đầu ra của học phần: 

Sau khi hoàn thành học phần, người học có khả năng: 

1. Hiểu được giá trị, điều kiện, qui trình tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí 

tuệ của doanh nghiệp. 

2. Kỹ năng quản lý và bảo vệ các đối tượng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. 

b. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

C R HP/CT a1 a2 a3 a4 a5 a6 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 

1    ●             

2       ●          

2.56.    M  tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần nghiên cứu hệ thống các qui định pháp luật bảo vệ các đối tượng tài 

sản trí tuệ của tổ chức kinh tế.  ồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng quản trị tài 

sản trí tuệ trong các doanh nghiệp. 
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2.56. 2  Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự giờ học lý thuyết trên lớp. 

- Làm các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. 

- Dự kiểm tra giữa học phần và thi cuối học phần. 

2.56.    Tài liệu học tập: 

2.56.13.1. Sách, giáo trình chính: 

[1] TS. Lê Nết, Giáo trình luật sở hữu trí tuệ, Trường  ại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2017. 

[2] TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương 

Thảo, Sách tình huống luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, NXB. Hồng  ức - Hội Luật gia 

Việt Nam, Hà Nội, 2016. 

2.56.13.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] TS. Phùng Trung Tập chủ biên, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (tái 

bản l n thứ 1), Trường  ại học Luật Hà Nội, NXB. Công an nhân dân, 2009; 

[2] Lê  ình Nghị, Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Giáo trình luật sở hữu trí tuệ, 

NXB. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016. 

[3]  ại học Huế, Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ, NXB. Chính trị quốc gia - 

Sự thật, Hà Nội, 2012. 

[4] Kamil Idris, Sở hữu trí tuệ - m t công cụ đắc l   để phát triển kinh tế, Tổ 

chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), 2005. 

[5] Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), C m nang sở hữu trí tuệ: chính sách, 

pháp luật và áp dụng, 2005. 

[6] Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1883  

[7] Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886  

[8] Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp 

pháp bản ghi âm năm 1971  

[9] Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ 

chức phát sóng năm 1961  

[10] Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã 

hoá năm 1974  

[11] Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn 

hiệu năm 1891  

[12] Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định 

TRIPs) năm 1994  

[13] Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế. 

[14] Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961. 

[15] Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2000  

[16] Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ về quyền 

tác giả năm 1997  

[17] Hiệp định song phương Việt Nam – Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp 

tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ năm 1999  

[18] Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015  

[19] Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015  

[20] Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)  

[21] Luật Xuất bản năm 2012  
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2.56. 4  Thang điểm đánh giá: 10/10 

2.56. 5  Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

a. Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra của chương trình, 

phương pháp đánh giá 

Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) 

Phƣơng pháp đánh giá 

và tỷ trọng  (%)) 

Chuẩn 

đầu ra 

của 

chƣơng 

trình 

(SOs) 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Tỷ 

trọng 

% 

1. Hiểu được giá trị, điều kiện, qui trình tạo lập, 

quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của doanh 

nghiệp. 

Chuyên cần 5 

a4 
Thảo luận 5 

Kiểm tra tự luận 20 

Tiểu luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

2. Kỹ năng quản lý và bảo vệ các đối tượng tài 

sản trí tuệ của doanh nghiệp. 

Thảo luận 10 

b1 Bài tập nhóm 20 

Kiểm tra tự luận 20 

Thi cuối kỳ 50 

b. Đánh giá học phần 

Phƣơng pháp đánh giá Tỷ trọng (%) 

Lý thuyết 

Bài kiểm tra 15 

Bài tập về nhà 15 

Báo cáo trên lớp 20 

Thi cuối kỳ 50 

Kỹ năng 

Thuyết trình tiểu luận 50 

Áp dụng pháp luật giải quyết các vụ 

việc thực tiễn liên quan đến bảo vệ tài 

sản trí tuệ của doanh nghiệp 

50 

2.56. 6  Nội dung học phần: 

2.56.16.1. Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

STT Tên chƣơng 

Tổng 

số tiết 

hoặc 

giờ 

Phân bố thời gian 

(tiết hoặc giờ) 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

TH/

TT 

Tự 

học 

1 
Tổng quan về tài sản trí tuệ 

trong doanh nghiệp 
9 2 0 1 0 6 

2 
Tổng quan về quản lý tài sản 

trí tuệ trong doanh nghiệp 
9 2 0 1 0 6 
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3 

Tạo lập, quản lý và phát triển 

tài sản trí tuệ trong doanh 

nghiệp 

12 3 0 1 0 8 

4 
 ăng ký, xác lập quyền sở 

hữu trí tuệ 
12 3 0 1 0 8 

5  ịnh giá tài sản trí tuệ 12 3 0 1 0 8 

6 
Khai thác và thương mại hóa 

tài sản trí tuệ 
12 3 0 1 0 8 

7 
Bảo vệ tài sản trí tuệ của 

doanh nghiệp 
12 3 0 1 0 8 

8 

Bảo hộ tài sản trí tuệ của 

doanh nghiệp trong thương 

mại điện tử 

12 3 0 1 0 8 

Tổng 90 22 0 8 0 60 

2.56.16 2   ề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Tổng quan về tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 

1.1. Khái niệm và phân loại tài sản trí tuệ 

1.2. Xác định tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 

1.3. Ý nghĩa của tài sản trí tuệ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp 

 

Chương 2. Tổng quan về quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 

2.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hoạt động quản lý tài sản trí tuệ trong 

doanh nghiệp 

2.2. Các hoạt động quản lý tài sản trí tuệ 

Chương 3. Tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 

3.1. Nhận dạng và sắp xếp, phân loại tài sản trí tuệ 

3 2  Các phương thức tạo lập tài sản trí tuệ 

3.3. Quản lý tài sản trí tuệ qua xác lập và thương mại hóa tài sản trí tuệ 

3.4. Phát triển tài sản trí tuệ 

Chương 4   ăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ 

4.1. Kỹ năng trong xác lập quyền tác giả, quyền liên quan 

4.2. Kỹ năng đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp 

4.3. Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với giống cây trồng 

Chương 5.  ịnh giá tài sản trí tuệ 

5.1. Khái quát về định giá tài sản trí tuệ 

5 2  Các phương thức định giá tài sản trí tuệ 

Chương 6  Khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ 

6.1. Khái quát chung về khai thác thương mại tài sản trí tuệ 

6.2. Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ 

6.2. Chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ 

6 3  Nhượng quyền thương mại 

6.4. Hợp đồng chuyển giao công nghệ 
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6.5. Góp vốn bằng tài sản trí tuệ 

6.5. Thế chấp quyền sở hữu trí tuệ 

Chương 7  Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 

7.1. Khái quát về bảo vệ tài sản trí tuệ 

7 2  Phương thức bảo vệ mang tính phòng ngừa 

7 3  Phương thức bảo vệ khi có tranh chấp, xâm phạm 

7.3. Kỹ năng xác định hành vi xâm pham quyền sở hữu trí tuệ 

7.4. Kỹ năng áp dụng biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ 

Chương 8  Bảo hộ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong thương mại điện tử 

8.1. Mối quan hệ giữa thương mại điện tử với tài sản trí tuệ và hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

8.2. Các vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong thương 

mại điện tử 

8.3. Các vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong thương mại 

điện tử. 

2.56. 7  Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

- Phòng học, bảng, micro, projector, laptop, Internet. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục các chuyên đề và bài tập nhóm. 

2.56. 8  Hƣớng dẫn thực hiện 

-  ề cương này d ng để giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính qui ngành luật 

kinh tế tại Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ năm học 

2019 – 2020. 

- Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định về Phương pháp 

đánh giá học phần, điều kiện để được dự thi kết thúc học phần.  

Thời gian kiểm tra và thi: 

+ Kiểm tra tính điểm 30%: Trong khoảng thời gian 15 tuần 

+ Thi cuối học phần 70%: Sau tuần thứ 15 

- Học phần có thể sửa đổi, bổ sung do Hiệu trưởng Trường  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết định trên cơ sở ý kiến của Hội đồng khoa học 

Khoa Quản trị kinh doanh. 

2.56.19. Phê duyệt 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Khoa 

 

 

TS. Bùi Hồng  ăng 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Trưởng Bộ môn 

 

 

TS  Ngô Văn Thạo 

Ngày 09 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

TS. Nguyễn Nam Hà 
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PHẦN    HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

     Đối với đơn vị đào tạo 

- Nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội 

dung của chương trình  

- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết 

cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy. 

- Chuẩn bị nhóm giảng viên hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần. 

Nhóm giảng viên này phải hiểu sâu về chương trình đào tạo ngành. 

- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực 

hiện tốt chương trình  

- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, 

quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để 

đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn. 

- Công bố và chuẩn hóa cách đánh giá từng học phần trong chương trình đào tạo. 

  2  Đối với giảng viên 

- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần 

phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và 

các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. 

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh 

viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. 

- Tổ chức cho sinh viên các buổi thảo luận (semina), chú trọng đến việc tổ chức 

học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, bài tập nhóm, giảng viên xác định các 

phương pháp truyền thụ kiến thức; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết 

những vấn đề tại lớp. 

- Giảng viên chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các học phần. 

3.3. Kiểm tra, đánh giá 

- Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của 

sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà. 

- Việc kiểm tra, Phương pháp đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần 

phải được tổ chức thường xuyên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nên giảng 

viên phải thực hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ. 

- Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, 

kiểm tra và đánh giá  

-  ánh giá phải phù hợp với mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần giảng dạy. 

  4  Đối với sinh viên 

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù 

hợp với tiến độ. 

- Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. 

- Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe bài giảng của giảng viên. 

- Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập 

theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi thảo luận (semina). 

- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để 

phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm khóa luận tốt nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. 
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PHẦN PHÊ DU ỆT CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

 

 

 

 

 

TP.  CM, ng      th ng    năm 2019 

TRƢỞNG KHOA QTKD 

 

 

THƢ K  HỘI ĐỒNG KH ĐT 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG PH NG ĐÀO TẠO 

 

 

TP.  CM, ng      th ng    năm 2019 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 


