
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1.  Thông tin chung về môn học  

 Tên môn học: PHÁP LUẬT 

 Mã môn học:  MH02 

 Số tín chỉ: 02 

 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: 18 tiết 

 Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 10 tiết 

 Kiểm tra: 02 tiết 

 Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Khoa học Cơ bản – Kinh tế 

2. Mục tiêu của môn học 

Về kiến thức 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam; 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Về kỹ năng 

- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và 

các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và 
các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; 

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được 

các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống 

tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong 

các hoạt động hàng ngày. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi 

của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định 

của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát về bộ máy Nhà nước và hệ thống pháp 

luật nói chung cũng như của nước CHXHCN Việt Nam. Giúp sinh viên biết được nội dung 
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một số ngành luật giữ vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Nhà 

nước, Luật Dạy nghề, Pháp luật Kinh doanh, Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình, 
Luật Hành chính và Pháp Luật hình sự, Luật Phòng, chống tham nhũng. 

4. Tài liệu học tập 

 Tài liệu học tập chính: 

[1] Bộ LĐ-TBXH, Tổng Cục Dạy Nghề, “Giáo trình pháp luật (Dùng cho hệ Cao đẳng 
nghề, Trung cấp Nghề”, NXB Lao động - Xã hội, 2014. 

 Tài liệu tham khảo: 

[1] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013. 

[2] Bộ Luật lao động, 2012. 

[3] Bộ Luật dân sự, 2015. 

[4] Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

[5] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010. 

[6] Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005. 

[7] Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012. 

[8] Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề 

án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

[9] Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai  đoạn 2016 – 

2020. 

[10] Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội 

dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 

2013-2014. 

[11] Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong 

đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề. 

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư 

phạm, 2017. 

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho 

các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 

3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 

2014). 

[14] Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình 

Luật Lao động, năm 2016. 

[15] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, 

Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018. 

[16] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản 
Công an nhân dân, năm 2017. 



  Trang 3/4 

[17] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản 

Công an nhân dân, năm 2018. 

[18] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công 

an nhân dân, năm 2015. 

[19] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công 

an nhân dân, năm 2017. 

[20] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản 

Công an nhân dân, năm 2015. 

[21]. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản 

Tư pháp, năm 2016. 

[22] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 

2017. 

[23] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017. 

[24] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 

2018./. 

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

 Giáo viên thuyết trình, vấn đáp 

 Thảo luận nhóm 

 Thực hành và làm bài tập áp dụng 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

 Tham gia học tập trên lớp đủ số tiết quy định 

 Tham khảo tài liệu trước khi đến lớp 

 Tích cực phát biểu xây dựng bài và đóng góp ý kiến trong các buổi thảo luận 

 Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

 Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

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, trắc nghiệm 

 Thời lượng thi: 60 phút  

 Sinh viên không được tham khảo tài liệu 
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9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

TT Tên chương/ bài  

Thời gian (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thảo luận/ 

bài tập 
Kiểm tra 

1 
Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà 

nước và pháp luật 
2 1 1   

2 Bài 2: Hiến pháp 2 1 1   

3 Bài 3: Pháp luâṭ dân sự 5 3 2   

4 Bài 4: Pháp luâṭ lao động 7 5 2   

5 Bài 5: Pháp luâṭ hành chính 4 3 1   

6 Bài 6: Pháp luâṭ hình sư ̣ 5 3 2   

7 
Bài 7: Pháp luâṭ phòng, chống tham 

nhũng 
2 1 1   

8 
Bài 8: Pháp luâṭ bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 
1 1 0   

9 Kiểm tra 2     2 

  Cộng 30 18 10 2 

 


