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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

BỘ MÔN NHỮNG NLCB CNML 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II 

(Basic principles of Marxist-Leninism II) 

Mã số:  IDEO 122 

1. Số tín chỉ: 3  

2. Số tiết: 45 tiết, trong đó LT: 30;  BT: 15 

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: 

- Môn bắt buộc cho ngành: cho tất cả các ngành đào tạo tại trường ĐH Thủy Lợi 

- Môn tự chọn cho ngành:  

4.  Phương pháp đánh giá:  

- Hình thức/thời gian thi:  Viết;   Thời gian thi: 90 phút  

- Thành phần điểm: Điểm quá trình: 30%;  Điểm thi kết thúc: 70% 

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom) 

Mức Nhớ Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Sáng tạo 

Tỷ lệ (%)       

5. Điều kiện ràng buộc môn học 

- Môn tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lê nin I 

- Môn học trước: Không 

- Môn học song hành: Không 

6. Nội dung tóm tắt môn học  

- Tiếng Việt:  

Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lê nin về phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa; gồm 3 chương: 

Chương 4: Học thuyết giá trị.  

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư.  

Chương 6: Học thuyết về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước. 

Nội dung ba học thuyết này nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận 

chung nhất về hàng hóa, tiền tệ, quy luật giá trị, quy luật giá trị thặng dư và các quy 

luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn độc quyền và độc quyền nhà nước. 
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Trên cơ sở đó, người học có thể hiểu được bản chất quan hệ kinh tế của chủ nghĩa tư 

bản và xu hướng vận động tất yếu của chủ nghĩa tư bản. 

Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về chủ nghĩa xã hội; gồm ba 

chương: 

Chương 7:  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Chương 8: Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng 

xã hội chủ nghĩa. 

Hai chương này khái quát những quan điểm lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

về chủ nghĩa xã hội như: dân chủ, văn hóa, dân tộc và tôn giáo. 

Chương 9: chương này khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

- Tiếng Anh:  

The second part: The economic  Doctrine of Marxism – Lenixism on the method of 

cap itaist production  (include 3 chapters): 

Chapter 4: The theory of value. 

Chapter 5: The theory of surplus value. 

Chapter 6: The theory of monopoly capitalism and state monopoly. 

The content of these three doctrines aims to equip learners with the most general 

theoretical knowledge of goods, currencies, rules of value, the rule of surplus value 

and the economic laws of capitalism in the in the monopoly and state monopoly 

period. On that basis, learners can understand the nature of economic relations of 

capitalism and the inevitable movement of capitalism. 

The third part: The theory of Marxism-Leninism on socialism; (include 3 chapters): 

Chapter 7: The historical mission of the working class and the socialist revolution. 

Chapter 8: Political and social issues of law in the process of socialist revolution. 

These two chapters outline the basic theoretical points of Marxism-Leninism on 

socialism: democracy, culture, ethnicity and religion. 

Chapter 9: This chapter generalizes socialism and realism. 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

- ThS. Lê Văn Thơi 

- ThS. Phạm Văn Hiển  

- TS. Tô Mạnh Cường 

- ThS. Đào Thu Hiền 
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8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo 

1 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên 

đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Ban 

biên soạn: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan đồng chủ biên, tập thể tác giả: Nguyễn 

Viết Thông, ...[và những người khác]. Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009. 

(#000003606) 

Các tài liệu tham khảo:  

1 Giáo trình triết học Mác - Lê nin : Dùng trong các trường đại học cao đẳng. Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 2006. (#000001030) 

9. Nội dung chi tiết 

T

T 
Nội dung(1) 

Số tiết 

LT BT TH/T

N/TQ 

Phần thứ hai 

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ  NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC 

SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 

1 Giới thiệu Đề cương học phần 
  

 

2 Chương 4: Học thuyết giá trị 

4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng 

hóa. 

4.1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá 

4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá. 

4.2. Hàng hóa. 

4.2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá 

4.2.2. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 

4.2.3. Lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến 

lượng giá trị hàng hoá. 

4.3. Tiền tệ 

4.3.1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ 

4.3.2. Các chức năng của tiền tệ 

4.4. Quy luật giá trị. 

4.4.1. Nội dung của quy luật giá trị 

4.4.2. Tác động của quy luật giá trị 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư. 

5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản. 

5.1.1. Công thức chung của tư bản 

5.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản 

5.1.3. Hàng hoá sức lao động  

5.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư 

bản. 

8 3 

.... 



 4 

5.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và 

quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư 

5.2.2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất 

biến và tư bản khả biến. 

5.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 

5.2.4. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị 

thặng dư siêu ngạch. 

5.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư - qui luật kinh tế tuyệt đối của 

CNTB. 

5.3. Tiền công trong CNTB. 

5.3.1. Bản chất kinh tế của tiền công 

5.3.2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong CNTB. 

5.3.3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. 

5.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản- tích 

lũy tư bản. 

5.4.1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản 

5.4.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản 

5.4.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản. 

5.5. Qúa trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư. 

5.5.1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. 

5.5.2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội. 

5.5.3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản. 

5.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị 

thặng dư. 

5.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi 

nhuận. 

5.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. 

5.6.3. Sự chuyển hoá của giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất. 

5.6.4. Sự phân chia gía trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột 

trong chủ nghĩa tư bản. 

4 Chương 6: Học thuyết về CNTB độc quyền và CNTB độc 

quyền nhà nước. 

6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

6.1.1. Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh 

tự do sang độc quyền. 

6.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc 

quyền 

6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng 

dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 

6.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản 

độc quyền nhà nước. 

6.2.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

nhà nước. 

6.3. Những nét mới trong sự phát triển của CNTB hiện đại. 

6.3.1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất. 

6.3.2. Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công 

nghiệp sang kinh tế tri thức. 

6.3.3. Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp. 

6.3.4. Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có 

những biến đổi lớn. 

6.3.5. Điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng được tăng cường. 

4 2 
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6.3.6. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan 

trọng trong hệ thống KTTBCN, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy 

quá trình toàn cầu hóa KT 

6.3.7. Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường. 

6.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của CNTB. 

6.4.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền 

sản xuất xã hội. 

6.4.2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản. 

6.4.3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 

5 Bài kiểm tra quá trình số 1  1  

Phần thứ ba 

Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về chủ nghĩa xã hội. 

6 Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách 

mạng XHCN. 

7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó 

7.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân 

7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó 

7.2.2. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

7.3. Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

7.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng 

sản chủ nghĩa.  

7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng 

sản chủ nghĩa.      

6 2 

 

 Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật 

trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

8.1. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN. 

8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

8.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa 

8.2. Xây dựng nền văn hóa XHCN. 

8.2.1. Khái niệm nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

8.2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hoá xã hội chủ 

nghĩa. 

8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo. 

8.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 

8.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. 

6 3 

 

 Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội 

hiện thực đầu tiên trên thế giới. 

9.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những 

thành tựu của nó. 

9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết và 

nguyên nhân của nó. 

2 1 
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9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội 

Xô viết. 

9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình 

chủ nghĩa xã hội Xô viết. 

9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội. 
9.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài 

người 

9.3.2. Chủ nghĩa xã hội - tương lại của xã hội             

 Bài kiểm tra quá trình số 2  1  

 Tổng số tiết 30 15 0 

 

10. Chuẩn đầu ra của môn học 

- Kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu và nắm vững những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê 

nin về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, 

nguyên lý của kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Kỹ năng, năng lực: 

+ Sinh viên có khả năng hiểu, phân tích được các vấn đề kinh tế xã hội cơ bản; 

có thể vận dụng nghiên cứu, tìm hiểu đường lối chính sách pháp luật của Đảng 

và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế – xã hội người học quan tâm. 

- Phẩm chất, đạo đức: 

+ Sinh viên có ý thức đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của 

công dân, lối sống lành mạnh và tư tưởng lập trường vững vàng. 

11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra 

- Thuyết trình, có minh họa.  

- Nêu vấn đề, thảo luận tại lớp. 

 

Trưởng khoa 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hiền 

 

  

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2017   

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 Tô Mạnh Cường 

 

  

 


