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TRƯỜNGĐẠIHỌCTHỦYLỢI 

KHOA: LL CHÍNH TRỊ 

BỘMÔN: Những NLCB của CN 

MLN 

ĐỀCƯƠNGHỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

TÊNHỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

IN TRODUCTION TO LAW 

Mã số:  ITL112 

1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0) 

2. Số tiết:Tổng: 35;   

Trong đó: LT: 33 ;   KT:2 ;    TN.... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ,TT: .... ;  

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: 

- Học phần bắt buộc cho tất cả các ngành học tại đại học Thủy Lợi. 

4. Phương pháp đánh giá:  

Hình thức Số lần Mô tả Thời gian 
Trọng 

số 

Bài kiểm 

tra trên lớp 

2 lần lấy 

điểm 

Bài số 1: 

- Thời gian 50 phút 

- Trắc nghiệm kết hợp tự 

luận. 

Bài số 2: 

- Thời gian 50 phút. 

- Trắc nghiệm kết hợp tự 

luận.  

- Tuần 4 

 

 

 

-Tuần 8 

(tùy thuộc 

vào TKB) 

 

30 % 

 

 

 

30% 

 

Chuyên 

cần 

1 Lần - Đi học đầy đủ Tuần cuối 

cùng 

30 % 

Ý thức hoc 

tập 

1 lần Tham gia phát biểu xây dựng 

bài, chú ý tập trung học 

tập… 

Tuần cuối 

cùng 

10 % 

Tổngđiểm quá trình 30 % 

Thi cuối kỳ 1 - 60 phút  

- 2 câu trắc nghiệm, 2 câu 

hiểu, 1 câu tự luận. 

1-2 tuần sau khi 

kết thúc môn 

học 

70 % 
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5. Điều kiện ràng buộc học phần: 

- Học phầntiên quyết :................................................................................................... 

- Học phần học trước:......................................................................................................  

- Học phần song hành: ....................................................................................................  

- Ghi chú khác: ................................................................................................................  

6. Nội dung tóm tắthọc phần: 

Tiếng Việt: Học phần Pháp luật đại cương gồm 2 phần, 10 chương, số tiết 35: 

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật với 5 chương và 15 tiết. 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất, cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật. 

Trang bị cho người học kiến thức lý luận như nguồn gốc, bản chất chức năng của nhà 

nước nói chung và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng; Nguồn gốc, bản chất 

chức năng của pháp luật nói chung và của pháp luật Việt Nam nói riêng cũng như các  

khái niệm pháp lý cơ bản làm nền tảng, cơ sở cho việc nghiên cứu các chương của phần 

thứ hai. 

Phần thứ hai: Một số ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam; 5 chương; 

20 tiết. Phần này cung cấp kiến thức cơ bản cho người học về ngành luật cơ bản như: 

Hiến pháp, Hình sự, Dân sự. 

Qua việc nghiên cứu học phần Pháp luật đại cương; người học hiểu được chính sách 

pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng và tích cực thực 

hiện luật pháp, giữ vững trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt luật 

pháp cũng là góp phần thiết thực xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

English: The Introduction to Law module consists of 2 parts, 10 chapters, 35 periods.

  

Part 1: General issues on the state and the law with 5 chapters and 15 periods. 

Study the most general and basic theoretical issues about the state and the law. Equip 

people with theoretical knowledge such as the origin and functional nature of the state 

in general and the Socialist State of Vietnam in particular; The origin and functional 

nature of the law in general and the law of Vietnam in particular as well as basic legal 

concepts as the basis and basis for studying the chapters of the second part. 

Part 2: Some basic laws of Vietnamese legal system; 5 chapters; 20 periods.  

This section provides basic knowledge for learners of basic law disciplines such as: 

Constitution, Criminal, Civil. 

Through studying the General Law module; learners understand the legal policy of the 

Socialist Republic of Vietnam, respect and actively implement the law, maintain order, 
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security and social safety. At the same time, good implementation of the law is also a 

practical contribution to building a fair, democratic and civilized society. 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

TT Họ và tên 
Họchàm

, họcvị 

Điệnthoại 

liênhệ 
Email 

Chức 

danh,chức vụ 

1 
Lê Văn Thơi Ths 0915531481 levanthoi@tlu.edu.vn GVC, 

P.Trưởng BM 

2 
Tô Mạnh 

Cường 

TS 0983809699 tomanhcuong@tlu.edu.vn GVC,Trưởng 

BM 

3 
Phạm Văn 

Hiển 

Ths 0913030366 phamvanhien@tlu.edu.vn Giảng viên 

4 Đào Thu Hiền Ths 0988668700 daothuhien@tlu.edu.vn Giảng viên 

5 
Nguyễn Thị 

Hồng Vĩnh 

Ths 0983720173 nguyenthihongvinh@tlu.e

du.vn 

GVC 

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo: 

Nguyễn, Hợp Toàn :    Giáo trình pháp luật đại cương //Nguyễn Hợp Toàn chủ biên,...[và 

những người khác].   -  Hà Nội ::Đại học Kinh tế Quốc dân,,2012. (#000014796) 

9.Nội dung chi tiết: 

TT Nội dung(1) Hoạt động dạy và học(2) 
Sốtiết 

LT BT TH/TN/TQ 

1 Giới thiệu Đề cương học 

phần 

- GV giới thiệu lướt qua đề 

cương môn học, nội dung môn 

học, cách thức kiểm tra, đánh 

giá kết quả và thi. 

- Giới thiệu giáo trình, tài liệu 

tham khảo. 

- GV giới thiệu các thông tin cá 

nhân để sinh viên có thể liên lạc 

  

 

Phần thứ nhất 

Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 
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2 Chương 1: Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu môn 

pháp luật đại cương 

1.1 Đối tượng nghiên cứu của 

môn pháp luật đại cương. 

1.1.1 Khái niệm môn học học 

pháp luật đại cương 

1.1.2 Đối tượng nghiên cứu 

1.2 Phương pháp nghiên cứu 

môn học. 

1.2.1 Phương pháp luận  

1.2.2 Phương pháp nghiên cứu 

cụ thể 

*Giảngviên:  

- Thuyết giảng 

- Truy vấn 

- Sử dụng hình ảnh thực tế 

- Hướng dẫn, truyền đạt 

cho sinh viên kinh nghiệm 

sống, kinh nghiệm và 

phương pháp học tập để 

đạt kết quả tốt. 

- Câu hỏi bài tập. 

* Sinhviên: 

- Trả lời các câu hỏi truy 

vấn 

- Giải quyết tình huống 

- Đặt câu hỏi thắc mắc về 

môn học nếu cần thiết 

1  

 

3 Chương 2: Những vấn đề cơ 

bản về nhà nước và Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam. 

2.1 Những vấn đề cơ bản về 

nhà nước 

2.1.1 Nguồn gốc, bản chất và đặc 

trưng cơ bản của nhà nước 

2.1.2 Kiểu nhà nước 

2.1.3 Hình thức nhà nước và chế 

độ chính trị 

2.1.4 Chức năng và phương thức 

thực hiện chức năng của nhà 

nước 

2.1.5. Bộ máy nhà nước 

2.2. Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam. 

2.2.1 Nguồn gốc, bản chất Nhà 

nước CHXHCN Việt Nam 

2.2.2 Chức năng của Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam 

2.2.3 Hình thức Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam 

*Giảngviên:  

- Thuyết giảng kết hợp 

phát vấn. 

- Sử dụng hình ảnh thực tế 

- Hướng dẫn, truyền đạt 

cho sinh viên kinh nghiệm 

sống, kinh nghiệm và 

phương pháp học tập để 

đạt kết quả tốt. 

- Câu hỏi bài tập. 

* Sinhviên: 

- Trả lời các câu hỏi truy 

vấn 

- Giải quyết tình huống 

- Đặt câu hỏi thắc mắc về 

bài học nếu cần thiết 

5  
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2.2.4 Bộ máy Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam  

 Chương 3: Những vấn đề cơ 

bản về pháp luật. 

3.1 Khái quát về pháp luật 

3.1.1 Quan điểm của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin về nguồn gốc của 

pháp luật 

3.1.2 Bản chất của pháp luật 

3.1.3 Chức năng của pháp luật 

3.1.4 Thuộc tính của pháp 

luật

  

3.1.5 Các kiểu pháp luật trong 

lịch sử 

3.2 Pháp luật nước CHXHCN 

Việt Nam 

3.2.1 Bản chất của pháp luật 

nước CHXHCN Việt Nam 

3.2.2 Vai trò pháp luật nước 

CHXHCN Việt Nam 

3.3 Hình thức của pháp luật 

XHCN Việt Nam. 

3.3.1 Khái niệm hình thức của 

pháp luật 

3.3.2 Các loại hình thức pháp 

luật 

Như trên 

2  

 

 Chương 4: Quy phạm pháp 

luật và quan hệ pháp luật. 

4.1 Quy phạm pháp luật 

4.1.1Khái niệm và đặc điểm của 

quy phạm pháp luật  

4.1.2 Cấu trúc của quy phạm 

pháp luật 

4.1.3 Phân loại quy phạm pháp 

luật 

4.1.4 Văn bản quy phạm pháp 

luật 

4.2 Quan hệ pháp luật 

4.2.1 Khái niệm và đặc điểm của 

quan hệ pháp luật 

Như trên 

Nhắc sinh viên ôn tập nội 

dung các chương 2,3,4,5 

chuẩn bị làm bài kiểm tra 

quá trình số 1 

3  
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4.2.2 Thành  phần của quan hệ 

pháp luật 

4.2.3 Sự kiện pháp lý 

 Chương 5: Thực hiện pháp 

luật và tăng cường pháp chế 

XHCN 

5.1 Thực hiện pháp luật. 

5.1.1 Khái niệm và các hình thức 

thực hiện pháp luật 

5.1.2 Áp dụng pháp luật 

5.1.3 Ý thức pháp luật, vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý 

5.2 Pháp chế xã hội chủ nghĩa 

5.2.1 Khái niệmpháp chế 

5.2.2 Vấn đề tăng cường pháp 

chế XHCN 

Như trên 

3  

 

 Bài kiểm tra quá trình số 1 1   

Phần thứ hai 

Một số ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam 

 Chương 6: Hệ thống pháp 

luật Việt Nam. 

6.1 Hệ thống pháp luật và 

ngành luật. 

6.1.1 Khái niệm và đặc điểm của 

hệ thống pháp luật 

6.1.2 Những căn cứ để phân chia 

thành ngành luật 

6.2 Giới thiệu khái quát các 

ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

 1. Luật Nhà nước (Luật 

Hiến pháp) 

 2. Luật hành chính 

 3. Luật tố tụng hành chính 

 4. Luật tài chính 

 5. Luật hình sự 

 6. Luật Tố tụng hình sự 

 7. Luật dân sự 

*Giảngviên:  

- Thuyết giảng kết hợp 

phát vấn. 

- Sử dụng hình ảnh thực tế 

- Hướng dẫn, truyền đạt 

cho sinh viên kinh nghiệm 

sống, kinh nghiệm và 

phương pháp học tập để 

đạt kết quả tốt. 

- Câu hỏi bài tập. 

* Sinhviên: 

- Trả lời các câu hỏi truy 

vấn 

- Giải quyết tình huống 

- Đặt câu hỏi thắc mắc về 

bài học nếu cần thiết 

1  

 



7 
 

 8. Luật hôn nhân và gia 

đình 

 9. Luật tố tụng dân sự 

10. Luật đất đai 

11. Luật kinh tế 

12. Luật lao động… 

 Chương 7: Ngành luật Hiến 

pháp (Luật Nhà nước) 

7.1 Khái niệm và vị trí của 

Ngành luật Hiến pháp 

7.1.1 Khái niệm Ngành Luật 

hiến pháp 

7.1.2. Vị trí của ngànhLuật hiến 

pháp 

7.2. Nguồn của Ngành luật 

Hiến pháp 

7.3 Hiến pháp và nội dung cơ 

bản của Hiến pháp 2013 

7.3.1 Giới thiệu Hiến pháp: 

1946, 1959, 1980, 1992  

7.3.2 Nội dung cơ bản của Luật 

hiến pháp 2013 

Như trên 

2  

 

 Chương 8:  Ngành luật Hành 

chính Việt Nam 

8.1 Khái niệm ngành luật 

Hành chính và quan hệ pháp 

luật hành chính. 

8.1.1 Khái niệm ngành luật Hành 

chính 

8.1.2 Đối tượng và phương pháp 

điều chỉnh của Luật Hành chính 

8.1.3 Quan hệ pháp luật hành 

chính 

8.2 Nguồn và hệ thống pháp 

luật hành chính Việt Nam. 

8.2.1 Nguồn của ngành Luật 

Hành chính Việt Nam 

8.2.2 Hệ thống ngành Luật Hành 

chính Việt Nam 

8.3 Một số nội dung cơ bản của 

ngành luật hành chính. 

 

4  
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8.3.1 Cơ quan hành chính nhà 

nước 

8.3.2 Cán bộ, công chức nhà 

nước  

8.3.3 Quy định về hình thức và 

phương pháp quản lý nhà nước 

8.3.4 Vi phạm hành chính, trách 

nhiệm hành chínhvà xử lý vi 

phạm hành chính. 

 Chương 9: Ngành luật Dân sự 

Việt Nam. 

9.1 Khái niệm ngành luật dân 

sự và quan hệ pháp luật dân 

sự. 

9.1.1 Đối tượng và phươngpháp 

điều chỉnh của ngành Luật Dân 

sự 

9.1.2 Quan hệ pháp luật dân sự 

9.2 Nguồn và hệ thống ngành 

luật dân sự Việt Nam. 

9.2.1 Nguồn của ngành luật Dân 

sự 

9.2.2 Hệ thống pháp luật dân sự 

9.3 Một số nội dung cơ bản của 

Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 

9.3.1 Chế định tài sản và quyền 

sở hữu 

9.3.2 Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng 

dân sự và trách nhiệm dân sự 

9.3.3 Chế định thừa kế 

9.3.4 Chế định sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ. 

*Giảngviên:  

- Thuyết giảng kết hợp 

phát vấn. 

- Sử dụng hình ảnh thực tế 

- Hướng dẫn, truyền đạt 

cho sinh viên kinh nghiệm 

sống, kinh nghiệm và 

phương pháp học tập để 

đạt kết quả tốt. 

- Câu hỏi bài tập. 

* Sinhviên: 

- Trả lời các câu hỏi truy 

vấn 

- Giải quyết tình huống 

- Đặt câu hỏi thắc mắc về 

bài học nếu cần thiết 

- Nhắc sinh viên ôn tập 

các chương 7,8,9,10 

chuẩn bị làm bài kiểm tra 

quá trình số 2 

5  

 

 Chương 10: Ngành luật Hình 

sự và Luật Phòng chống tham 

nhũng 

10.1 Ngành luật Hình sự. 

10.1.1 Khái niệm và nguồn của 

ngành Luật Hình sự 

10.1.2. Tội phạm 

10.1.3 Trách nhiệm hình sự 

*Giảngviên:  

- Thuyết giảng kết hợp 

phát vấn. 

- Sử dụng hình ảnh thực tế 

- Hướng dẫn, truyền đạt 

cho sinh viên kinh nghiệm 

sống, kinh nghiệm và 
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10.2 Luật Phòng chống tham 

nhũng. 

10.2.1 Quan điểm của Đảng và 

Nhà nước về phòng chống tham 

nhũng 

10.2.2 Tác hại của tham nhũng 

10.2.3 Nội dung cơ bản của 

Luật phòng chống tham nhũng 

phương pháp học tập để 

đạt kết quả tốt. 

- Câu hỏi bài tập. 

* Sinhviên: 

- Trả lời các câu hỏi truy 

vấn 

- Giải quyết tình huống 

- Đặt câu hỏi thắc mắc về 

bài học nếu cần thiết 

 Bài kiểm tra quá trình số 2 1   

 Tổng số tiết  35   

 

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: 

STT CĐR của học phần CĐR của CTĐT 

tương ứng(3) 

1 Kiến thức:  

Sinh viên nắm và hiểu được kiến thức cơ bản của môn học 

Pháp luật đại cương và một số kiến thức ngành luật cơ bản 

thông dụng (Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự) 

1 

2 Kỹ năng:  

Có thể vận dụng Luật trong các giao dịch pháp luật hàng 

ngày trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác của bản thân 

(Luật Dân sự trong giao dịch tài sản, Luật hành chính 

trong công việc quản lý...) 

15 

3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm (nếu có):  

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm năng lực hành vi của minh 

trước pháp luật. 

17 

4 Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội (nếu có): 

Giáo dục tư tưởng chính trị vững vàng, giáo dục ý thức 

đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức pháp luật, ý thức 

trách nhiệm của công dân, ý thức thực hiện đường lối của 

Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

18 

(3)CĐR của CTĐ Ttương ứng do Trưởng ngành đào tạo đề xuất. 
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11.Thông tin liên hệ của Bộ môn 

A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 419 tầng 4 – Nhà A1, Trường Đại học Thủy lợi 

B. Trưởng bộ môn:(có trách nhiệm trả lời thắc mắc của sinh viên và các bên liên quan) 

- Họ và tên: TS. Tô Mạnh Cường 

- Số điện thoại: 0983809699. 

- Email:  tomanhcuong@tlu.edu.vn 

Hà Nội, ngày   15   tháng  8  năm 2019. 

 

TRƯỞNG KHOA 

(Phụ trách ngành đào tạo) 
 

             
 

PGS.TS. Lê Văn Chín 

TRƯỞNG KHOA 

 

          
 

TS Tô Mạnh Cường 
 

 

 

 

 

      TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

               
 

       TS Tô Mạnh Cường 

 

 

 


