
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

 Tên môn học: CHÍNH TRỊ 

 Mã môn học: MH01 

 Số tín chỉ: 05 

 Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, bậc Cao đẳng 

 Loại môn học:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

 Các môn học trước: Không 

 Phân bố thời gian học:  

 Lý thuyết: 41 tiết 

 Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

 Kiểm tra: 05 tiết 

 Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: KHOA KỸ THUẬT CƠ SỞ 

 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được: 

Về kiến thức 

Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất 

nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động 

tốt. 

Về kỹ năng 

Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác 

trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ  

quốc. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm 

gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu 

của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam. Môn học góp phần đào tạo người lao 

động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người 

học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị 

phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
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4. Tài liệu học tập 

 Tài liệu học tập chính 

[1] Bộ LĐ-TBXH, Tổng Cục Dạy Nghề, ““Tài liệu dạy học – Môn GIÁO DỤC CHÍNH 

TRỊ”, TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Kèm theo Công 

văn số 147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp) 

 Tài liệu tham khảo 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo 
dục quốc dân”. 

[2] Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 

28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị 

trong hệ thống giáo dục quốc dân”. 

[3] Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 

[4] Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

[5] Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

[6] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QD-BLĐTBXH, 

ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học 

Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề. 

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ 

đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/3/2012 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào 

tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. 

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 
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[12] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

[13] Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội. 

[14] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - 

Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 

Hà Nội. 

[15] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - 

Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà 

xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 

[16] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành 

chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 

[17] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - 

Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 

[18] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - 

Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội; 

[19] Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền 

tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia Sự thật. 

[20] Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học  

 Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học sử dụng các phương pháp thuyết trình, 
nêu vấn đề, trắc nghiệm kết hợp với các mô hình học cụ, mô phỏng trên máy tính. 

 Ví dụ, bài tập nhằm phân tích nhằm làm rõ hơn phần lý thuyết 

 Tổ chức học tập tại lớp, kết hợp với ôn tập cá nhân và thảo luận nhóm 

 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

 Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia thảo luận. 

 Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn, chất lượng các bài 
tập, bài kiểm tra 

 Chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, 
tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu 

 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học  

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

8.2. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 40% 

8.3.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60% 

 Hình thức thi: Tự luận 

 Thời lượng thi: 90 phút  

 Sinh viên được tham khảo tài liệu. 

 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

STT Tên bài  

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 Bài mở đầu 2 2     

2 Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin 13 9 4   

3 Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh 13 9 4   

4 Kiểm tra 2     2 

5 
Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt 

Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
5 3 2   

6 
Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5 3 2   

7 
Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con 

người ở Việt Nam 
10 5 5   

8 

Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở 

rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở 

nước ta hiện nay 

6 3 3   

9 Kiểm tra 2     2 

10 
Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

7 3 4   

11 
Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
6 3 3   

12 
Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người 

công dân tốt, người lao động tốt 
3 1 2   

13 Kiểm tra 1     1 

  Tổng cộng 75 41 29 05 

 


