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II.

Thông tin về môn học

1.

Mô tả môn học
Môn Luật tố tụng hành chính là môn học chuyên ngành, bắt buộc của sinh viên

ngành luật học, được thiết kế gồm 2 tín chỉ, trong đó có 1 tín chỉ lý thuyết và 1 tín chỉ thực
hành.
Môn học giới thiệu về quy trình giải quyết một khiếu kiện hành chính tại tòa án
bao gồm các vấn đề về thẩm quyền thụ lý và giải quyết vụ việc hành chính, quyền và nghĩa
vụ của các chủ thể tham gia tố tụng; các thủ tục tố tụng hành chính và cuối cùng là thi hành
án bản án, quyết định của tòa về vụ án hành chính.
Môn Luật tố tụng hành chính gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Khái quát về Luật tố tụng hành chính; thẩm quyền quyền xét xử hành chính của
Tòa án nhân dân;
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- Cơ quan tiến hành tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng hành chính, người
tham gia tố tụng hành chính;
- Chứng minh, chứng cứ và các biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- Khởi kiện, thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm; thủ tục phúc thẩm, giám
đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính.
2.

Môn học điều kiện
Môn học điều kiện

STT
1.

Môn tiên quyết: không có

2.

Môn học trước
Luật hành chính

3.
3.

Mã môn học

BLAW1205

Môn học song hành: không có

Mục tiêu môn học

Sinh viên học xong môn học này, người học có khả năng:
Mục tiêu
môn học

Mô tả

CĐR CTĐT phân bổ
cho môn học

CO1

Phân tích được các quy định pháp luật liên quan về tố
tụng hành chính

PLO3.3

Có thể nhận dạng các sự việc và tham gia giải quyết các
CO2

vấn đề liên quan đến tố tụng hành chính

PLO7.2

CO3

Có thể giải quyết được tình huống đơn giản của vụ án hành
chính

PLO8.4
PLO10.2

CO4

Có ý thức tôn trọng, thực hiện đúng và tuyên truyền, phổ
biến pháp luật tố tụng hành chính

PLO15

4.

Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học

Học xong môn học này, người học đạt được:
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Mục tiêu môn

CĐR môn học

học (CO)

(CLO)

CO1

CLO1

CO2

CLO2

CO3

CLO3

CO4

CLO4

Mô tả CĐR
Phân tích được các nội dung cơ bản của pháp luật tố tụng
hành chính.
Nhận dạng các sự việc liên quan đến tố tụng hành chính
Đưa ra phương án giải quyết đối với các tình huống đơn
giản của vụ án hành chính.
Chấp hành quy định của pháp luật tố tụng hành chính

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

PLO1

PLO2

1

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

PLO14

PLO15

x

2

x

3

x

x

4

x

5.

Học liệu

a. Giáo trình:
Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành (chủ biên) và tập thể tác giả (2014), Giáo
trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an
nhân dân, Hà Nội.
b. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Văn bản quy phạm pháp luật: Luật tố tụng hành chính năm 2015;
2. Lương Thị Thu Hương (2019), Luật tố tụng hành chính, Khoa Luật – Trường
Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, lưu hành nội bộ.
c. Tài tiệu tham khảo lựa chọn
1. Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) và tập thể tác giả (2016): Giáo trình Luật tố tụng
hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức,
Hà Nội;
2. Nguyễn Thị Thương Huyền (2015), Luật tố tụng hành chính Việt Nam: Những
vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống, Nxb Lao Động, Hà Nội;
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3. Phạm Hồng Thái, Bùi Tiến Đạt (chủ biên) và tập thể tác giả (2019), Giáo trình
luật tố tụng hành chính Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà
Nội, Hà Nội.
6. Đánh giá môn học
Thành phần

Bài đánh giá

đánh giá

A1. Đánh giá quá trình

A2. Đánh giá giữa kỳ

Thời điểm

Tỷ lệ

môn học

%

Thái độ học tập, tham gia Thường xuyên

CLO1

phát biểu tại lớp.

CLO2

Bài tập nhận định, tình

Quá trình

CLO4

Bài kiểm tra giữa kỳ hoặc

CLO1

thuyết trình hoặc viết bài thu

Giữa kỳ

10%

CLO3

huống, câu hỏi lý thuyết

hoạch
A3. Đánh giá cuối kỳ

CĐR

10%

CLO2

20%

CLO3
CLO1

Bài kiểm tra cuối kỳ (tự

Cuối kỳ

luận)

CLO2

60%

CLO3

Tổng cộng
7.

100%

Kế hoạch giảng dạy
7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi)

Tuần/
buổi

CĐR
Nội dung

học

Hoạt động dạy và học

học

Tài liệu chính

đánh và tài liệu tham
giá

khảo

(5)

(6)

Chương 1. Khái quát về CLO1 Giảng viên:

Quá

-Giáo trình Luật

Luật tố tụng hành chính

+Thuyết giảng

trình tố

Việt Nam

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

1.1. Khái niệm, đối tượng

học

(Chương I, II)

và phương pháp điều

Sinh viên:

-Luật

chỉnh của Luật tố tụng

+Học ở lớp: nghe giảng

hành chính năm

hành chính Việt Nam

viên giảng bài, tương tác

2015

(1)

1

môn

Bài

(2)

(3)

(4)

4

tụng

tố

hành

tụng

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Bài
Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)

(3)

(4)

1.2. Nhiệm vụ của Luật tố

với giảng viên và bạn học

tụng hành chính

cùng lớp.

1.3. Các nguyên tắc cơ

+Học ở nhà: đọc trước tài

bản của Luật tố tụng hành

liệu.

chính Việt Nam

+Tham gia diễn đàn LMS.

Chương 2. Thẩm quyền CLO2

Giảng viên:

xét xử vụ án hành chính CLO3 +Thuyết giảng

2

3

Tài liệu chính

đánh và tài liệu tham
giá

khảo

(5)

(6)

Quá

-Giáo trình Luật

trình tố

tụng

hành

của Tòa án nhân dân

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

2.1. Khái niệm thẩm

học

(Chương III)

quyền xét xử vụ án hành

Sinh viên:

-Luật

chính của Tòa án nhân

+Học ở lớp: nghe giảng

hành chính năm

dân

viên giảng bài, tương tác

2015

2.2. Đối tượng xét xử

với giảng viên và bạn học

hành chính

cùng lớp.

2.3. Thẩm quyền xét xử

+Học ở nhà: đọc trước tài

hành chính sơ thẩm theo

liệu.

lãnh thổ

+Tham gia diễn đàn LMS.

Chương 3. Chủ thể CLO3 Giảng viên:

Quá

trong tố tụng hành CLO4 +Thuyết giảng

trình tố

tố

tụng

-Giáo trình Luật
tụng

hành

chính

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

3.1. Cơ quan tiến hành tố

học

(Chương IV)

tụng hành chính

Sinh viên:

-Luật

3.2. Người tiến hành tố

+Học ở lớp: nghe giảng

hành chính năm

tụng hành chính

viên giảng bài, tương tác

2015

với giảng viên và bạn học
cùng lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
5

tố

tụng

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Bài
Hoạt động dạy và học

học

Tài liệu chính

đánh và tài liệu tham
giá

khảo

(5)

(6)

Giảng viên:

Quá

-Giáo trình Luật

3.3. Người tham gia tố

+Thuyết giảng

trình tố

tụng hành chính

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

học

(Chương V)

Sinh viên:

-Luật

+Học ở lớp: nghe giảng

hành chính năm

viên giảng bài, tương tác

2015

(1)

(2)

(3)

(4)
+Tham gia diễn đàn LMS.
Thực hành LMS 05 tiết:
giảng viên và sinh viên
tương tác trên diễn đàn
LMS.

Chương 3 (tiếp theo)

4

CLO3

tụng

tố

hành

tụng

với giảng viên và bạn học
cùng lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
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Chương 4. Chứng cứ, CLO1 Giảng viên:

Quá

chứng minh và các biện

+Thuyết giảng

trình tố

pháp khẩn cấp tạm thời

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

trong tố tụng hành

học

(Chương

chính

Sinh viên:

VII)

4.1. Chứng cứ, chứng

+Học ở lớp: nghe giảng

-Luật

minh trong tố tụng hành

viên giảng bài, tương tác

hành chính năm

chính

với giảng viên và bạn học

2015

4.2. Các biện pháp khẩn

cùng lớp.

cấp tạm thời trong tố tụng

+Học ở nhà: đọc trước tài

hành chính

liệu.
6

- Giáo trình Luật
tụng

tố

hành
VI,

tụng

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Bài
Hoạt động dạy và học

học

Tài liệu chính

đánh và tài liệu tham
giá

khảo

(5)

(6)

Chương 5. Khởi kiện, CLO2 Giảng viên:

Quá

- Giáo trình Luật

thụ lý và chuẩn bị xét xử CLO4 +Thuyết giảng

trình tố

(1)

(2)

(3)

(4)
+Tham gia diễn đàn LMS.

6

tụng

hành

sơ thẩm vụ án hành

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

chính

học

(Chương

5.1. Khởi kiện vụ án hành

Sinh viên:

VIII)

chính

+Học ở lớp: nghe giảng

-Luật

5.2. Thụ lý vụ án hành

viên giảng bài, tương tác

hành chính năm

chính

với giảng viên và bạn học

2015

5.3. Chuẩn bị xét xử sơ

cùng lớp.

thẩm vụ án hành chính

+Học ở nhà: đọc trước tài

tố

VII,

tụng

liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
Thực hành LMS 05 tiết:
giảng viên và sinh viên
tương tác trên diễn đàn
LMS.
Chương 6. Xét xử sơ CLO1
thẩm vụ án hành chính CLO3

Quá

+ Thuyết giảng

trình tố

- Giáo trình Luật
tụng

hành

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

học

(Chương IX)

+ Yêu cầu sinh viên tham

-Luật

quan phiên tòa thực tế

hành chính năm

6.2. Chuẩn bị mở phiên

hoặc nghe báo cáo chuyên

2015

tòa

đề (nếu có)

6.3. Phiên tòa sơ thẩm vụ

Sinh viên:

án hành chính

+Học ở lớp: nghe giảng

6.1. Khái niệm, ý nghĩa
của xét xử sơ thẩm vụ án
hành chính
7

Giảng viên:

6.4. Quyền hạn của hội

viên giảng bài, tương tác
7

tố

tụng

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Bài
Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)

đánh và tài liệu tham
giá

khảo

(5)

(6)

Giảng viên:

Quá

- Giáo trình Luật

+Thuyết giảng

trình tố

(3)

đồng xét xử sơ thẩm

Tài liệu chính

(4)
với giảng viên và bạn học
cùng lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
+ Tham quan phiên tòa
thực tế hoặc nghe báo cáo
chuyên đề (nếu có)

Chương 7. Thủ tục phúc CLO1
thẩm vụ án hành chính CLO4

hành

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

học

(Chương X)

+ Yêu cầu sinh viên tham

-Luật

quan phiên tòa thực tế

7.2. Kháng cáo, kháng

hành chính năm

hoặc nghe báo cáo chuyên

nghị

2015

đề (nếu có)

7.3. Xét xử phúc thẩm vụ

Sinh viên:

án hành chính

+Học ở lớp: nghe giảng

7.1. Khái niệm, mục đích
phúc thẩm vụ án hành
chính

8

tụng

7.4. Thẩm quyền xét xử
phúc thẩm của tòa án

viên giảng bài, tương tác
với giảng viên và bạn học
cùng lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
+ Tham quan phiên tòa
thực tế hoặc nghe báo cáo
chuyên đề (nếu có)
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tố

tụng

Tuần/
buổi

CĐR
Nội dung

học
(1)

môn

Bài
Hoạt động dạy và học

học
(2)

(3)

(4)

Tài liệu chính

đánh và tài liệu tham
giá

khảo

(5)

(6)

Thực hành LMS 05 tiết:
giảng viên và sinh viên
tương tác trên diễn đàn
LMS.
Chương 8. Thủ tục xét CLO1 Giảng viên:
lại và thi hành bản án, CLO2 +Thuyết giảng

kỳ

tố

tụng

hành

quyết định đã có hiệu

+Trao đổi nội dung bài

chính Việt Nam

lực pháp luật của tòa án

học

(Chương XI)

về vụ án hành chính

+ Tổ chức đánh giá giữa

-Luật

kỳ

hành chính năm

Sinh viên:

2015

8.1. Thủ tục giám đốc
9

Giữa - Giáo trình Luật

thẩm vụ án hành chính

tố

tụng

+Học ở lớp: nghe giảng
viên giảng bài, tương tác
với giảng viên và bạn học
cùng lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.

Chương 8 (tiếp theo)
8.2. Thủ tục tái thẩm vụ
án hành chính
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CLO1 Giảng viên:

Quá

- Giáo trình Luật

CLO2 +Thuyết giảng

trình tố tụng hành
+Trao đổi nội dung bài
chính Việt Nam
học

(Chương XII)

8.3. Thi hành bản án,

Sinh viên:

quyết định đã có hiệu lực

-Luật

+Học ở lớp: nghe giảng

pháp luật của tòa án về vụ

hành chính năm

viên giảng bài, tương tác

án hành chính

2015

với giảng viên và bạn học

Ôn tập nội dung môn học,

cùng lớp.

tổng kết đánh giá quá
9

tố

tụng

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

môn

học

Bài
Hoạt động dạy và học

học

Tài liệu chính

đánh và tài liệu tham
giá

khảo

(5)

(6)

Bài

Tài liệu chính

đánh

và tài liệu

giá

tham khảo

(5)

(6)

Chương 1. Khái quát CLO1 Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

về Luật tố tụng hành

+Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

chính Việt Nam

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

1.1. Khái niệm, đối

Sinh viên:

(Chương I, II)

tượng và phương pháp

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

điều chỉnh của Luật tố

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

tụng hành chính Việt

giảng viên và bạn học cùng

2015

Nam

lớp.

1.2. Nhiệm vụ của Luật

+Học ở nhà: đọc trước tài

tố tụng hành chính

liệu.

(1)

(2)

(3)

trình và đánh giá giữa kỳ.

(4)
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,0 tiết/buổi)
Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

môn

học

học

(1)

1

Hoạt động dạy và học

(2)

(3)

(4)

+Tham gia diễn đàn LMS.
Chương 1 (tiếp theo)

2

CLO1 Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

trình

tố tụng hành

1.3. Các nguyên tắc cơ

+Thuyết giảng

bản của Luật tố tụng

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

hành chính Việt Nam

Sinh viên:

(Chương I, II,

Chương

2.

Thẩm CLO2 +Học ở lớp: nghe giảng viên

III)

quyền xét xử vụ án CLO3 giảng bài, tương tác với

-Luật tố tụng

hành chính của Tòa án

giảng viên và bạn học cùng

hành chính năm

nhân dân

lớp.

2015

10

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)

(3)

(4)

2.1. Khái niệm thẩm

+Học ở nhà: đọc trước tài

quyền xét xử vụ án hành

liệu.

chính của Tòa án nhân

+Tham gia diễn đàn LMS.

Bài

Tài liệu chính

đánh

và tài liệu

giá

tham khảo

(5)

(6)

Quá

Giáo trình Luật

trình

tố tụng hành

dân
Chương 2 (tiếp theo)

CLO2 Giảng viên:

2.2. Đối tượng xét xử CLO3 +Thuyết giảng

3

hành chính

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

2.3. Thẩm quyền xét xử

Sinh viên:

(Chương III)

hành chính sơ thẩm theo

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

lãnh thổ

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

giảng viên và bạn học cùng

2015

lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.

4

Chương 3. Chủ thể CLO3

Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

trong tố tụng hành CLO4

+Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

chính

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

3.1. Cơ quan tiến hành

Sinh viên:

(Chương IV)

tố tụng hành chính

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

3.2. Người tiến hành tố

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

tụng hành chính

giảng viên và bạn học cùng

2015

lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
Thực hành LMS 05 tiết:
giảng viên và sinh viên
11

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)

(3)

(4)

Bài

Tài liệu chính

đánh

và tài liệu

giá

tham khảo

(5)

(6)

Quá

Giáo trình Luật

trình

tố tụng hành

tương tác trên diễn đàn
LMS.
Chương 3 (tiếp theo)

CLO3

Giảng viên:

3.2. Người tiến hành tố CLO4 +Thuyết giảng

5

tụng hành chính (tiếp

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

theo)

Sinh viên:

(Chương IV, V)

3.3. Người tham gia tố

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

tụng hành chính

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

giảng viên và bạn học cùng

2015

lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
Chương 3 (tiếp theo)

Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

3.3. Người tham gia tố CLO4

+Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

tụng hành chính (tiếp

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

theo)

Sinh viên:

(Chương V)

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

giảng viên và bạn học cùng

2015

CLO3

6

lớp.
+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.

7

Chương 4. Chứng cứ, CLO1

Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

chứng minh và các

+Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

biện pháp khẩn cấp

+Trao đổi nội dung bài học

tạm thời trong tố tụng

Sinh viên:
12

chính Việt Nam

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)

(3)

(4)

Bài

Tài liệu chính

đánh

và tài liệu

giá

tham khảo

(5)

(6)

hành chính

+Học ở lớp: nghe giảng viên

(Chương

4.1. Chứng cứ, chứng

giảng bài, tương tác với

VII)

minh trong tố tụng hành

giảng viên và bạn học cùng

-Luật tố tụng

chính

lớp.

hành chính năm

+Học ở nhà: đọc trước tài

2015

VI,

liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
Chương 4 (tiếp theo)

CLO1

4.2. Các biện pháp khẩn

Quá

Giáo trình Luật

+Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

Sinh viên:

(Chương

+Học ở lớp: nghe giảng viên

VII, VIII)

Chương 5. Khởi kiện, CLO2
thụ lý và chuẩn bị xét CLO4

giảng bài, tương tác với

-Luật tố tụng

giảng viên và bạn học cùng

hành chính năm

xử sơ thẩm vụ án hành

lớp.

2015

chính

+Học ở nhà: đọc trước tài

5.1. Khởi kiện vụ án

liệu.

hành chính

+Tham gia diễn đàn LMS.

cấp tạm thời trong tố
tụng hành chính
8

Giảng viên:

Chương 5 (tiếp theo)

CLO2

Giảng viên:

5.2. Thụ lý vụ án hành CLO4 +Thuyết giảng
chính
+Trao đổi nội dung bài học

9

VI,

Quá

Giáo trình Luật

trình

tố tụng hành
chính Việt Nam

5.3. Chuẩn bị xét xử sơ

Sinh viên:

(Chương

thẩm vụ án hành chính

+Học ở lớp: nghe giảng viên

VIII)

giảng bài, tương tác với

-Luật tố tụng

giảng viên và bạn học cùng

hành chính năm

lớp.

2015

+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
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VII,

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

môn

Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)

(3)

(4)

Bài

Tài liệu chính

đánh

và tài liệu

giá

tham khảo

(5)

(6)

Quá

Giáo trình Luật

trình

tố tụng hành

+Tham gia diễn đàn LMS.
Thực hành LMS 05 tiết:
giảng viên và sinh viên
tương tác trên diễn đàn
LMS.
Chương 6. Xét xử sơ CLO1 Giảng viên:
thẩm vụ án hành chính CLO3 +Thuyết giảng
+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

Sinh viên:

(Chương IX)

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

6.2. Chuẩn bị mở phiên

giảng viên và bạn học cùng

2015

tòa

lớp.

6.1. Khái niệm, ý nghĩa
của xét xử sơ thẩm vụ án
10

hành chính

+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
Chương 6 (tiếp theo)
6.3. Phiên tòa sơ thẩm

CLO1 Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

CLO3 +Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

Sinh viên:

(Chương IX, X)

6.4. Quyền hạn của hội

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

đồng xét xử sơ thẩm

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

vụ án hành chính

11

Chương 7. Thủ tục CLO1 giảng viên và bạn học cùng
phúc thẩm vụ án hành CLO4

lớp.

chính

+Học ở nhà: đọc trước tài

7.1. Khái niệm, mục
đích phúc thẩm vụ án

liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.

14

2015

Tuần/

CĐR

buổi

Nội dung

học

Bài

Tài liệu chính

đánh

và tài liệu

giá

tham khảo

(5)

(6)

CLO1 Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

CLO4 +Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

môn

Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)

(3)

(4)

hành chính
Chương 7 (tiếp theo)
7.2. Kháng cáo, kháng

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

Sinh viên:

(Chương X)

7.3. Xét xử phúc thẩm

+Học ở lớp: nghe giảng viên

-Luật tố tụng

vụ án hành chính

giảng bài, tương tác với

hành chính năm

7.4. Thẩm quyền xét xử

giảng viên và bạn học cùng

2015

phúc thẩm của tòa án

lớp.

nghị

12

+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
Thực hành LMS 05 tiết:
giảng viên và sinh viên
tương tác trên diễn đàn
LMS.
Chương 8. Thủ tục xét CLO1 Giảng viên:
lại và thi hành bản án, CLO2 +Thuyết giảng

13

Giữa Giáo trình Luật
kỳ

tố tụng hành

quyết định đã có hiệu

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

lực pháp luật của tòa

Sinh viên:

(Chương

án về vụ án hành chính

+Học ở lớp: nghe giảng viên

XII)

giảng bài, tương tác với

-Luật tố tụng

giảng viên và bạn học cùng

hành chính năm

lớp.

2015

8.1. Thủ tục giám đốc
thẩm vụ án hành chính

+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.

15

XI,

Tuần/
buổi

CĐR
Nội dung

học

Bài

Tài liệu chính

đánh

và tài liệu

giá

tham khảo

(5)

(6)

CLO1 Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

CLO2 +Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

môn

Hoạt động dạy và học

học

(1)

(2)
Chương 8 (tiếp theo)
8.2. Thủ tục tái thẩm vụ

(3)

án hành chính

14

(4)

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

Sinh viên:

(Chương

+Học ở lớp: nghe giảng viên

XII)

giảng bài, tương tác với

-Luật tố tụng

giảng viên và bạn học cùng

hành chính năm

lớp.

2015

XI,

+Học ở nhà: đọc trước tài
liệu.
+Tham gia diễn đàn LMS.
Chương 8 (tiếp theo)
8.3. Thi hành bản án,

CLO1 Giảng viên:

Quá

Giáo trình Luật

CLO2 +Thuyết giảng

trình

tố tụng hành

+Trao đổi nội dung bài học

chính Việt Nam

Sinh viên:

(Chương

+Học ở lớp: nghe giảng viên

XII)

giảng bài, tương tác với

-Luật tố tụng

Ôn tập nội dung môn

giảng viên và bạn học cùng

hành chính năm

học, tổng kết đánh giá

lớp.

2015

quá trình và đánh giá

+Học ở nhà: đọc trước tài

giữa kỳ.

liệu.

quyết định đã có hiệu
lực pháp luật của tòa án
15

về vụ án hành chính

XI,

+Tham gia diễn đàn LMS.
8. Quy định của môn học
- Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra: đúng theo thời hạn, địa điểm và phương thức
mà giảng viên đã thông báo với lớp.
- Quy định về chuyên cần: 20% của điểm môn học: điểm chuyên cần được giảng viên
phổ biến vào buổi học đầu tiên, đánh giá chuyên cần, quá trình:

16

+ 10% điểm chuyên cần được tính khi sinh viên thực hiện các nội dung sau: tham gia
phát biểu, góp ý, tranh luận, thảo luận trong quá trình học tập.
+ 10% điểm quá trình được tính khi sinh viên thực hiện bài tập nhận định tại lớp, trên
hệ thống LMS theo đúng thời hạn, yêu cầu quy định.
- Quy định đánh giá giữa kỳ: 20% của điểm môn học: làm bài tự luận tại lớp
+ Tuy nhiên, tùy theo tình hình của lớp mà giảng viên giảng dạy có thể lựa chọn hình
thức đánh giá giữa kỳ khác như là: thuyết trình theo nhóm, viết tiểu luận, viết bài thu
hoạch sau khi tham gia phiên tòa hoặc báo cáo chuyên đề môn học.
+ Tiêu chí đánh giá theo rubrics môn học.
- Quy định về đánh giá cuối kỳ: 60% của điểm môn học:
+ Thi viết tự luận
+ Tiêu chí đánh giá: theo đáp án của rubrics môn học.
- Nội quy lớp học:
+ Đến lớp đúng giờ quy định, vắng học phải có lý do.
+ Không được sử dụng điện thoại và làm việc riêng trong giờ học.
+ Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên: đọc tài liệu, làm bài tập về nhà, tham
gia diễn đàn LMS, tham gia phiên tòa thực tế (nếu có), tham gia buổi báo cáo chuyên đề
với các báo viên (nếu có).
TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Dư Ngọc Bích

Diệp Thanh Sơn
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