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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BAN CƠ BẢN 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

I. Thông tin tổng quát  

1. Tên môn học tiếng Việt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (POLI1207) 

2. Tên môn học tiếng Anh: History of Vietnameses Communist Party 

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☒  Giáo dục đại cương ☐ Kiến thức chuyên ngành 

☐ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

☐ Kiến thức ngành ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Tự học 

2 2 0 60 tiết   

5. Phụ trách môn học 

a. Bộ môn:  Ban cơ bản - Bộ môn Lý luận chính trị 

b. Giảng viên:  Trần Duy Mỹ 

c. Địa chỉ email liên hệ:  my.td@ou.edu.vn 

d. Phòng làm việc: Phòng 502 trường Đại học Mở TPHCM: 35-37 Hồ Hảo Hớn, 

Quận 1, Tp. HCM 

II. Thông tin về môn học 

 1. Mô tả môn học  

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp 

nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt 

lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920 - 1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh 

giành chính quyền (1930 - 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975), lãnh 

đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 - 2018). Qua 

đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và 

khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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2. Môn học điều kiện 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết  

   

2.  Môn học trước  

 Triết học Mác – Lênin  

 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  

 Chủ nghĩa xã hội khoa học  

 Tư tưởng Hồ Chí Minh  

3. Môn học song hành  

   

 3. Mục tiêu môn học 

Mục tiêu 
Mô tả 

(Học phần này trang bị cho sinh viên) 

Chuẩn đầu ra CTĐT 

phân bổ cho môn học 

CO1 

Hiểu được những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về 

sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), 

sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 

1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong 

sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi 

mới (1975- 2018). 

PLO2.1, PLO2.2 

CO2 

Giúp sinh viên nâng cao nhận thức, niềm tin đối với 

Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào 

thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trang bị phương 

pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn 

tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận 

dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn. 

PLO7.1, PLO7.2 

 

CO3 

Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân cũng như 

năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

PLO13.1, PLO13.2, 

PLO14.1, PLO14.3 

Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin của sinh viên vào sự lãnh 

đạo của Đảng trong quá khứ và hiện tại. 

PLO15.1 
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4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học 

Mục tiêu 

môn học 

CĐR        

môn học 

(CLO)  

Mô tả CĐR  

CO1 

CLO1.1 

Trình bày khái niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam và đường 

lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân 

chủ nhân dân và công cuộc đổi mới đất nước. 

CLO1.2 

Giải thích sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình 

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930 – 1945 và 

hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời kỳ 1945 – 1975 

cũng như quá trình phát triển đường lối và lãnh đạo của Đảng 

đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công 

cuộc đổi mới từ 1975 đến nay. 

CLO1.3 
Giải thích quá trình vận dụng đường lối của Đảng trong quá 

trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

CO2 

CLO2.1 

Biết sử dụng những nội dung đã học trong việc suy nghĩ, trình 

bày, thảo luận, phản biện, đánh giá một số vấn đề đơn giản về 

đường lối, chủ trương của Đảng trong cuộc sống, góp phần xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

CLO2.2 

Biết nhận dạng, giải quyết vấn đề, tìm chọn tài liệu nghiên cứu, 

phân tích sự kiện, phương pháp đúc kinh nghiệm lịch sử và ý 

thức phê phán cũng như phong cách tư duy lý luận gắn liền với 

thực tiễn. 

CO3 

CLO3.1 
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả; nâng cao ý 

thức, trách nhiệm cá nhân. 

CLO3.2 

Nhận thức đúng đắn thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm, nâng 

cao niềm tin vào con đường giải phóng dân tộc và phát triển 

đất nước, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng và 

lòng tự hào về sự lãnh đạo của Đảng. 

 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

CLOs PLO1 PLO2 ….. PLO7 PLO8 PLO9 …. PLO11 PLO13 PLO14 PLO15 

1.1  X          

1.2  X          

1.3  X          

2.1    X        

2.2    X        

3.1         X X  

3.2           X 
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5. Học liệu 

a. Giáo trình 

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

– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2012). Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [5600] 

[2] Bộ Giáo dục – Đào tạo (2017). Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [50684] 

b. Tài liệu tham khảo:  

 [3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006). Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng 

trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [9743] 

 

6. Đánh giá môn học  

Thành phần 

đánh giá 
Bài đánh giá 

Thời điểm 
CĐR môn học 

Tỷ lệ 

% 

(1) (2) (3) (4)  

A1. Đánh giá 

quá trình 

1.Thái độ học 

tập 

 

 

 

2.Thuyết trình 

nhóm 

A1.1 Thái độ học tập 

- Đi học đầy đủ 

- Tham gia phát biểu trong 

lớp, thảo luận nhóm 

- Trao đổi nội dung bài học 

trên LMS 

 

Mỗi buổi học 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, 

CLO2.1, CLO2.2,  

CLO3.1, CLO3.2 

10% 

A1.2 Thuyết trình nhóm: Đánh 

giá kết quả làm việc nhóm theo 

các tiêu chí:  

1. Nội dung, hình thức, cấu 

trúc chủ đề thuyết trình. 

2. Năng lực tư duy phản biện, 

sáng tạo  

3. Kỹ năng thuyết trình. 

4. Phương pháp làm việc và 

thời gian thực hiện   

Từ buổi thứ 2 - 

buổi 6 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, 

CLO2.1, CLO2.2 

CLO3.1, CLO3.2 

10 % 

Tổng cộng   20% 

A2. Đánh giá 

giữa kỳ  

A2.1 

Làm bài kiểm tra giữa kỳ tại 

lớp bằng hình thức trắc nghiệm 

hoặc tự luận 

Điểm bài thu hoạch đi bảo 

tàng thực hiện đổi mới phương 

pháp giảng dạy (nếu có) sẽ 

Buổi 6  

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, 

CLO2.1, CLO2.2 

CLO3.1, CLO3.2 

20% 
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được cộng thêm vào điểm kiểm 

tra giữa kỳ được quy định 

trong Rubric môn học. 

Tổng cộng   20% 

A3. Đánh giá 

cuối kỳ 

A3.1 

Làm bài thi kết thúc môn học. 

- Hình thức: 40 câu trắc 

nghiệm 

- Thời gian: 60 phút 

- Được sử dụng tài liệu 

Theo lịch thi 

của nhà trường CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, 

CLO2.1, CLO2.2 

CLO3.1, CLO3.2 

60% 

Tổng cộng   60% 

Tổng cộng   100% 
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7. Kế hoạch giảng dạy  

Tuần/

buổi 

học(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR 

môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và 

học (4) 

Bài 

đánh 

giá (5) 

Tài liệu 

chính và 

TL tham 

khảo(6) 

1 Chương nhập môn: Đối tượng, 

chức năng nhiệm vụ, nội dung và 

phương pháp nghiên cứu, học tập 

môn học Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1. Đối tượng nghiên cứu 

1.1 Đối tượng nghiên cứu  

1.2 Phạm vi nghiên cứu  

2. Chức năng, nhiệm vụ của môn 

học 

2.1. Chức năng 

2.2. Nhiệm vụ 

3. Phương pháp nghiên cứu, học 

tập môn học 

3.1 Quán triệt phương pháp luận sử 

học 

3.2 Các phương pháp cụ thể 

CLO1.1 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+Trình chiếu 

+Thảo luận nhóm: 

chia nhóm thuyết 

trình  

+Hướng dẫn các 

bước thuyết trình 

Sinh viên: 

+Học ở lớp: Ghi bài 

học, thảo luận câu 

hỏi trong giáo trình 

hoặc theo câu hỏi 

GV đặt ra theo 

CĐR 

+Học ở nhà: Đọc 

các tài liệu liên 

quan đến nội dung 

bài học 

+Trên hệ thống 

LMS: Đăng nhập, 

tải và lưu tài 

nguyên môn học 

A1.1 

A2.1 

A3.1 

[3] 

Chương 

mở đầu 

 

2 Chương 1: Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh 

giành chính quyền (1930 – 1945) 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng (2-1930) 

1.1 Bối cảnh lịch sử 

1.1.1 Tình hình thế giới tác động đến 

cách mạng Việt Nam 

1.1.2 Tình hình Việt Nam  

1.1.3 Các phong trào yêu nước của 

nhân dân Việt Nam trước khi có 

Đảng 

1.2 Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các 

điều kiện để thành lập Đảng 

1.2.1 Chuẩn bị về tư tưởng,  

1.2.2 Chuẩn bị về chính trị.  

1.2.3 Chuẩn bị về tổ chức.  

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+Trình chiếu 

+Thảo luận nhóm: 

câu hỏi trong giáo 

trình 

+Tổ chức thuyết 

trình 

Sinh viên: 

+Học ở lớp: Ghi bài 

học, thảo luận câu 

hỏi trong giáo trình, 

thuyết trình nhóm 

+Học ở nhà: Đọc 

thêm tài liệu tham 

khảo; chuẩn bị các 

bước thuyết trình 

+Trên hệ thống 

LMS: làm bài tập 

A1.1 

A1.2 

A2.1 

A3.1 

[1] 

Chương I, 

II 

[2] 

Chương I, 

II 

[3] 

Chương I, 

II 
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Tuần/

buổi 

học(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR 

môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và 

học (4) 

Bài 

đánh 

giá (5) 

Tài liệu 

chính và 

TL tham 

khảo(6) 

1.3 Thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng 

1.3.1 Các tổ chức cộng sản ra đời 

1.3.2 Hội nghị thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam  

1.3.3 Nội dung cơ bản của Cương 

lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2-

1930) 

1.4 Ý nghĩa lịch sử của việc thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.4.1 Đặc điểm ra đời của Đảng  

1.4.2 Ý nghĩa của việc thành lập 

Đảng  

2. lãnh đạo quá trình đấu tranh 

giành chính quyền (1930 – 1945) 

2.1 Phong trào cách mạng 1930 – 

1931 và khôi phục phong trào 1932 

– 1935 

2.1.1 Phong trào cách mạng năm 

1930-1931 và Luận cương chính trị 

(10-1930  

2.1.2 Cuộc đấu tranh khôi phục tổ 

chức và phong trào cách mạng,  

2.1.3 Đại hội Đảng lần thứ nhất (3-

1935) 

2.2 Phong trào dân chủ 1936 – 1939 

2.2.1 Điều kiện lịch sử và chủ trương 

của Đảng 

2.2.2 Phong trào đấu tranh đòi tự 

do, dân chủ, cơm áo, hòa bình  

2.2.3 Ý nghĩa của phong trào dân 

chủ  

2.3 Phong trào giải phóng dân tộc 

1939 – 1945  

2.3.1 Bối cảnh lịch sử và chủ trương 

chiến lược mới của Đảng 

2.3.2 Phong trào chống Pháp - Nhật, 

đẩy mạnh chuẩn bị lực lượng cho 
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Tuần/

buổi 

học(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR 

môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và 

học (4) 

Bài 

đánh 

giá (5) 

Tài liệu 

chính và 

TL tham 

khảo(6) 

cuộc khởi nghĩa vũ trang 

2.3.3 Cao trào kháng nhật cứu nước 

và tổng khởi nghĩa giành chính 

quyền năm 1945 

2.4 Tính chất, ý nghĩa và kinh 

nghiệm của Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945 

2.4.1 Tính chất 

2.4.2 Ý nghĩa 

2.4.3 Kinh nghiệm 

3 Chương 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến, hoàn thành giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước (1945 – 1975) 

1. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính 

quyền cách mạng, kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược 

1945 – 1954  

1.1 Xây dựng và bảo vệ chính quyền 

cách mạng 1945 – 1946  

1.1.1 Tình hình Việt Nam sau Cách 

mạng Tháng Tám 

1.1.2 Xây dựng chế độ mới và chính 

quyền cách mạng  

1.1.3 Tổ chức cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược ở 

Nam Bộ, đấu tranh bảo vệ chính 

quyền cách mạng non trẻ 

1.2 Đường lối kháng chiến toàn quốc 

và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 

1946 đến năm 1954 

1.2.1 Cuộc kháng chiến toàn quốc 

bùng nổ và đường lối kháng chiến 

của Đảng   

1.2.2 Tổ chức, chỉ đạo cuộc kháng 

chiến từ năm 1947 đến năm 1950 

1.3 Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng 

lợi 1951 – 1954  

1.3.1  Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ II và Chính cương của Đảng (2 - 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+Trình chiếu 

+Thảo luận nhóm: 

câu hỏi trong giáo 

trình 

+Tổ chức thuyết 

trình 

Sinh viên: 

+Học ở lớp: Ghi bài 

học, thảo luận câu 

hỏi trong giáo trình, 

thuyết trình nhóm 

+Học ở nhà: Đọc 

thêm tài liệu tham 

khảo; chuẩn bị các 

bước thuyết trình 

+Trên hệ thống 

LMS: làm bài tập 

A1.1 

A1.2 

A2.1 

A3.1 

[1] 

Chương 

III, IV 

[2] 

Chương 

III 

[3] 

Chương 

III 
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Tuần/

buổi 

học(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR 

môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và 

học (4) 

Bài 

đánh 

giá (5) 

Tài liệu 

chính và 

TL tham 

khảo(6) 

1951) 

1.3.2 Đẩy mạnh phát triển cuộc 

kháng chiến về mọi mặt 

1.3.3 Kết hợp đấu tranh quân sự và 

ngoại giao kêt thúc thắng lợi cuộc 

kháng chiến 

1.4 Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm 

của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến 

chống Pháp và can thiệp Mỹ 

1.4.1 Ý nghĩa thắng lợi của cuộc 

kháng chiến 

1.4.2 Kinh nghiệm của Đảng về lãnh 

đạo kháng chiến   

4 2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc và kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1954 – 1975)  

2.1 Sự lãnh đạo của Đảng đối với 

cách mạng hai miền Nam – Bắc 1954 

– 1965  

2.1.1 Khôi phục kinh tế, cải tạo xã 

hội chủ nghĩa ở miền Bắc, chuyển 

cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn 

lực lượng sang thế tiến công 1954 - 

1960 

2.1.2 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc, phát triển thế tiến công 

của cách mạng miền Nam 1961 - 

1965 

2.2 Lãnh đạo cách mạng cả nước 

1965 – 1975  

2.2.1 Đường lối kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước của Đảng trong giai 

đoạn mới   

2.2.2 Lãnh đạo xây dựng hậu 

phương, chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ ở miền Bắc; giữ 

vững chiến lược tiến công, đánh bài 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+Trình chiếu 

+Thảo luận nhóm: 

câu hỏi trong giáo 

trình 

+Tổ chức thuyết 

trình 

Sinh viên: 

+Học ở lớp: Ghi bài 

học, thảo luận câu 

hỏi trong giáo trình, 

thuyết trình nhóm 

+Học ở nhà: Đọc 

thêm tài liệu tham 

khảo; chuẩn bị các 

bước thuyết trình 

+Trên hệ thống 

LMS: làm bài tập 

A1.1 

A1.2 

A2.1 

A3.1 

[1] 

Chương 

V, VI, VII 

[2] 

Chương 

III 

[3] 

Chương 

IV 
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Tuần/

buổi 

học(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR 

môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và 

học (4) 

Bài 

đánh 

giá (5) 

Tài liệu 

chính và 

TL tham 

khảo(6) 

chiến lược “chiến tranh cục bộ” của 

đế quốc Mỹ ở miền Nam 1965 - 1968 

2.2.3 Khôi phục kinh tế, bảo vệ Miền 

Bắc, đẩy mạnh cuộc chiến đấu giải 

phóng miền Nam, thống nhất Tổ 

quốc 1969 - 1975 

2.3 Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm 

lãnh đạo của Đảng thời kỳ 1954 – 

1975 

2.3.1 Ý nghĩa lịch sử   

2.3.2 Kinh nghiệm lãnh đạo của 

Đảng  

5 Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975 – 

2018)  

1. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

(1975 – 1986)  

1.1 Xây dựng chủ nghĩa xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc 1975 – 1981 

1.1.1 Hoàn thành thống nhất đất 

nước về mặt nhà nước  

1.1.2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IV của Đảng và quá trình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc 1976 - 1981  

1.2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ V của Đảng và các bước đột phá 

tiếp tục đổi mới kinh tế 1982 – 1986  

1.2.1 Đại hội lần thứ V của Đảng và 

quá trình thực hiện Nghị quyết Đại 

hội  

1.2.2 Các bước đột phá tiếp tục đổi 

mới kinh tế  

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+Trình chiếu 

+Thảo luận nhóm: 

câu hỏi trong giáo 

trình 

+Tổ chức thuyết 

trình 

Sinh viên: 

+Học ở lớp: Ghi bài 

học, thảo luận câu 

hỏi trong giáo trình, 

thuyết trình nhóm 

+Học ở nhà: Đọc 

thêm tài liệu tham 

khảo; chuẩn bị các 

bước thuyết trình 

+Trên hệ thống 

LMS: làm bài tập 

A1.1 

A1.2 

A2.1 

A3.1 

[1] 

Chương 

VIII 

[3] 

Chương 

V 

6 2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đây 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế (1986 – 

2018) 

2.1 Đổi mới toàn diện, đưa đất nước 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+Trình chiếu 

+Thảo luận nhóm: 

câu hỏi trong giáo 

A1.1 

A1.2 

A2.1 

A3.1 

[1] 

Chương 

IX 
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Tuần/

buổi 

học(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR 

môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và 

học (4) 

Bài 

đánh 

giá (5) 

Tài liệu 

chính và 

TL tham 

khảo(6) 

ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 

1986 – 1996 

2.1.1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI và thực hiện đổi mới toàn diện 

2.1.2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VII và thực hiện Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 1991 - 1996 

CLO3.1 

CLO3.2 

trình 

+Tổ chức thuyết 

trình 

Sinh viên: 

+Học ở lớp: Ghi bài 

học, thảo luận câu 

hỏi trong giáo trình, 

thuyết trình nhóm 

+Học ở nhà: Đọc 

thêm tài liệu tham 

khảo; chuẩn bị các 

bước thuyết trình 

+Trên hệ thống 

LMS: làm bài tập 

[3] 

Chương 

V 

Kiểm tra giữa kỳ  Giảng viên: 

Chuẩn bị đề và tổ 

chức kiểm tra 

Sinh viên: 

+Làm bài kiểm tra 

theo đúng quy định 

 

7 2.2 Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

và hội nhâp quốc tế 1996 – 2018  

2.2.1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VIII và bước đầu thực hiện công 

cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá 1996-2001 

2.2.2 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX, tiếp tục đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

2001 - 2006 

2.2.3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ X của Đảng và quá trình thực 

hiện Nghị quyết Đại hội 2006 - 2011  

2.2.4 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI và Cương lĩnh bổ sung, phát 

triển năm 2011 của Đảng   

2.2.5 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, 

đồng bộ công cuộc đổi mới, tích cực, 

chủ động hội nhập quốc tế 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Giảng viên: 

+Thuyết giảng 

+Trình chiếu 

+Thảo luận nhóm: 

câu hỏi trong giáo 

trình 

+Tổ chức thuyết 

trình 

+Ôn tập nội dung từ 

chương 1 đến 

chương 3 

+Kiểm dò hoạt 

động trên LMS 

+Công bố điểm quá 

trình và giữa kì 

+Giải quyết thắc 

mắc của sinh viên 

Sinh viên: 

+Học ở lớp: Ghi bài 

học, thảo luận câu 

hỏi trong giáo trình, 

thuyết trình nhóm 

+Biết điểm quá 

trình và giữa kì 

A1.1 

A1.2 

A3.1 

[1] 

Chương 

IX, X 

[3] 

Chương 

V, VI 
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Tuần/

buổi 

học(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR 

môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và 

học (4) 

Bài 

đánh 

giá (5) 

Tài liệu 

chính và 

TL tham 

khảo(6) 

2.3 Thành tựu, kinh nghiệp của công 

cuộc đổi mới 

2.3.1 Thành tựu của sự nghiệp đổi 

mới 

2.3.2 Các hạn chế và nguyên nhân 

2.3.3 Một số kinh nghiệm của Đảng 

trong lãnh đạo công cuộc đổi mới 

Kết luận 

Những thắng lợi vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam 

Những bài học lớn về sự lãnh đạo 

của Đảng 

 

Ôn tập 

Thông báo điểm quá trình và điểm 

giữa kì tại lớp cho sinh viên 

Đổi 

mới 

phươ

ng 

pháp 

dạy 

học 

Tham quan bảo tàng CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Giảng viên: 

Liên hệ, tổ chức 

tham quan 

Sinh viên: 

Tham dự và thực 

hiện đúng quy định, 

viết bài thu hoạch 

A2.1  
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8. Quy định của môn học  

- Nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến thảo luận; đọc và sưu tầm các tư liệu có liên 

quan đến nội dung của môn học.  

- Tham dự đầy đủ, tích cực việc lên lớp, thảo luận, thi, kiểm tra theo quy định. 

- Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra: sinh viên nộp bài tập được giao đúng hạn và có 

mặt đúng giờ quy định để làm bài kiểm tra. 

- Quy định về cấm thi: vắng quá 20% buổi học sẽ bị cấm thi (theo Quy chế đào tạo ĐH 

hệ chính quy). 

- Nội quy lớp học: tuân theo nội quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-ĐHM ngày 26/12/2011 của Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Đã ký 

 

 

 

 

 

Ths. Trần Duy Mỹ 

 

TRƯỞNG BAN CƠ BẢN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Đã ký 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 


