TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LUẬT
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
I.

Thông tin tổng quát

1.

Tên môn học tiếng Việt: Luật thi hành án dân sự - Mã môn học: GLAW3317

2.

Tên môn học tiếng Anh: Law on enforcement of civil judgements

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

Số tiết tự học

3

2

1

90

5.

Phụ trách môn học

a.

Khoa phụ trách: Khoa Luật

b.

Giảng viên: ThS. Trần Anh Thục Đoan

c.

Địa chỉ email liên hệ: doan.tat@ou.edu.vn

d.

Phòng làm việc: Phòng 102 – Cơ sở Hồ Hảo Hớn, Quận 1

II.

Thông tin về môn học

1.

Mô tả môn học

Môn Luật thi hành án dân sự là môn học tự chọn trong khối kiến thức ngành Luật kinh tế và
khối kiến thức chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Môn
học hướng tới nghiên cứu các vấn đề chung của pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự;
biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân sự; phí và chi phí thi hành án dân sự;
khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lý vi phạm về thi hành án dân sự
2. Môn học điều kiện

STT
1.

Môn học điều kiện
Môn tiên quyết: Không có

Mã môn học

Môn học điều kiện

Mã môn học

2.

Môn học trước: Luật tố tụng dân sự

BLAW1325

3.

Môn học song hành: Không có

STT

3.

Mục tiêu môn học

Môn học cung cấp những kiến thức và trang bị các kỹ năng cần thiết để giúp sinh viên:
Mục tiêu
môn học

CO1

CO2

CO3

CO4

CĐR CTĐT
Mô tả

phân bổ cho
môn học

Vận dụng kiến thức pháp luật chuyên ngành để giải quyết các vấn đề
về thi hành án dân sự
Nhận dạng và phân tích tình huống pháp lý về thi hành án dân sự
trong thực tiễn
Thực hành tư vấn, đại diện và tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp
cho các bên trong quá trình thi hành án dân sự

PLO4

PLO7

PLO8

Thực hiện công việc với tinh thần phối hợp, trách nhiệm và đạo đức PLO13,
nghề nghiệp.

5.

Học liệu

a.

Tài liệu tham khảo bắt buộc

PLO15

1. Đại Học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thi hành án dân sự 2018
2. Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014)
b. Tài liệu tham khảo lựa chọn
1. Nghị định 62/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/07/2015 hướng dẫn
Luật Thi hành án dân sự.
2. Nghị định 61/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/07/2009 về tổ chức
và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nghị định 135/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2003 sửa đổi
Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện
thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nghị quyết 107/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2015 về thực
hiện chế định Thừa phát lại do Quốc hội ban hành.
6.

Đánh giá môn học

Thành phần
đánh giá
(1)
A1. Đánh giá
quá trình

cuối kỳ

môn học

%

(2)

(3)

(4)

Bài tập trên LMS

Quá trình

CLO1

lệ

10%

CLO2,
Giữa kỳ

hành án dân sự) theo nhóm

A3. Đánh giá

Tỷ

Thời điểm

A2. Đánh giá Bài tập tình huống (từ một hồ sơ thi
giữa kỳ

CĐR

Bài đánh giá

CLO3,

40%

CLO4

Bài kiểm tra tự luận

Cuối kỳ

CLO1,
CLO2

Tổng cộng

50%
100%

Ghi chú:
1. Đánh giá quá trình: Bài tập trên LMS có thể là nhận định, câu hỏi lý thuyết, diễn

đàn...
2. Đánh giá giữa kỳ:
-

Bài tập nhóm có thể báo cáo vào buổi cuối hoặc bố trí theo kế hoạch cụ thể của
giảng viên tương ứng với nội dung bài giảng.

-

Giảng viên có thể chọn hình thức đánh giá giữa kỳ bằng các bài kiểm tra tự luận,
bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận. Sinh viên
làm bài cá nhân tại lớp hoặc trên LMS.

3. Đánh giá cuối kỳ: Giảng viên tự ra đề thi.
7.

Kế hoạch giảng dạy
7.1.

Tuần/buổi
học
(1)
Buổi 1
Chương 1:
TỔNG
QUAN VỀ
LUẬT
THI

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

Bài

Nội dung

môn

Hoạt động dạy và

đánh

Tài liệu chính và

(2)

học

học (4)

giá

tài liệu tham khảo

(3)
I. Khái niệm, đối tượng
và phương pháp điều
CLO1,
chỉnh của luật thi hành CLO2,
án dân sự
CLO4
II. Nhiệm vụ và nguồn
của luật thi hành án dân

(5)
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018-Chương
huống
I,II(trang 9 đến

HÀNH
sự
ÁN DÂN III. Chủ thể của luật thi
SỰ
hành án dân sự
IV. Nguyên tắc của luật
thi hành án dân sự

Sinh viên:
+ Nghe giảng và tham
gia thảo luận trên lớp
+Chuẩn bị trước
chương 2
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)

•

•
•
•

Buổi 2
Chương 2:
THẨM
QUYỀN
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

I. Thẩm quyền thi hành
án dân sự của cơ quan
CLO1,
thi hành án
CLO2,
II. Thẩm quyền thi hành CLO4
án dân sự của văn
phòng thừa phát lại

Giảng viên:
Quá •
+Giới thiệu nội dung trình
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
•
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+Chuẩn bị trước
•
chương 3
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
•
9 tiết tự học tại nhà)

Buổi 3
Chương 3:
MIỄN
GIẢM
NGHĨA
VỤ THI
HÀNH
ÁN
VÀ
CHI PHÍ

I. Miễn giảm nghĩa vụ
thi hành án
II. Chi phí trong thi
hành án dân sự

Giảng viên:
Quá
+Giới thiệu nội dung trình
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng

CLO1,
CLO2,
CLO4

•

•

107)
Luật thi hành án
dân sự 2008(sửa
đổi 2014)
Chương I,II
Nghị định
62/2015/NĐ-CP
Nghị định
61/2009/NĐ-CP
Nghị định
135/2013/NĐCP
Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
III(trang 118
đến 154)
Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
III
Nghị định
62/2015/NĐ-CP
Nghị định
61/2009/NĐ-CP
Nghị định
135/2013/NĐCP
Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
VI(trang 291
đến 347)
Luật thi hành
án dân sự

TRONG
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn bị trước
chương 4
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)

Buổi 4
Chương 4:
BIỆN
PHÁP
BẢO
ĐẢM VÀ
BIỆN
PHÁP
CƯỠNG
CHẾ

I. Biện pháp bảo đảm
trong thi hành án dân
CLO1,
sự
CLO2,
II. Biện pháp cưỡng chế CLO4
trong thi hành án dân
sự(phần chung)

Buổi 5
Chương 4:
BIỆN
PHÁP
BẢO
ĐẢM VÀ
BIỆN
PHÁP
CƯỠNG
CHẾ(tt)

II. Biện pháp cưỡng chế
trong thi hành án dân CLO1,
sự(các biện pháp đặc CLO2,
thù)
CLO4

Giảng viên:
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+Chuẩn bị trước
chương 4(tt)
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
9 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn bị trước
chương 5
(3 tiết LT

2008(sửa đổi
2014) Chương
III
• Nghị định
62/2015/NĐ-CP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP
Quá
trình

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
V(trang 219
đến 290)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
IV
• Nghị định
62/2015/NĐCP

Quá
trình

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
V(trang 219
đến 290)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
IV

1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)

Buổi 6
Chương 5:
THỦ TỤC
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

I.Thụ lý và ra Quyết
định thi hành án dân sự CLO1,
II.Tổ chức thi hành án CLO2,
dân sự
CLO4

Buổi 7
Chương 5:
THỦ TỤC
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ (tt)

II.Tổ chức thi hành án
dân sự(tt)
CLO1,
III.Kết thúc thi hành án CLO2,
dân sự
CLO4

• Nghị định
62/2015/NĐ-CP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018, Chương
huống
III(trang 127
Sinh viên:
đến 182)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+ Làm bài tập về nhà
2014) Chương
trên LMS
III
+Chuẩn bị trước
• Nghị định
chương 5(tt)
62/2015/NĐ(3 tiết LT
CP
1,5 tiết TH trên lớp
• Nghị định
3 tiết TH trên LMS
61/2009/NĐ-CP
9 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
135/2013/NĐCP
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018, Chương
huống
III(trang 127
Sinh viên:
đến 182)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+Chuẩn bị trước
2014) Chương
chương 6
III
(3 tiết LT

1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)

Buổi 8
Chương 6:
THI
HÀNH
ÁN
TRONG
MỘT SỐ
TRƯỜNG
HỢP CỤ
THỂ

I.Thi hành phần tài sản
trong bản án, quyết định CLO1,
hình sự
CLO2,
II.Thi hành quyết định CLO4
áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời
III.Thi hành quyết định
giám đốc thẩm, tái
thẩm

Buổi 9
IV.Thi hành quyết
Chương 6: định về phá sản
THI
V. Một số trường hợp
HÀNH
thi hành án khác
ÁN
TRONG
MỘT SỐ
TRƯỜNG
HỢP CỤ
THỂ (tt)

CLO1,
CLO2,
CLO4

• Nghị định
62/2015/NĐCP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018, Chương
huống
IV (trang 183
Sinh viên:
đến 218)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+ Làm bài tập về nhà
2014) Chương
trên LMS
III
+Chuẩn bị trước
• Nghị định
chương 6(tt)
62/2015/NĐ(3 tiết LT
CP
1,5 tiết TH trên lớp
• Nghị định
3 tiết TH trên LMS
61/2009/NĐ-CP
9 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
135/2013/NĐCP
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018, Chương
huống
IV (trang 183
Sinh viên:
đến 218)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+ Chuẩn bị trước
2014) Chương
chương 7
III

• Nghị định
62/2015/NĐCP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
9 tiết tự học tại nhà)

Buổi 10
Chương 7:
KHIẾU
NẠI, TỐ
CÁO &
KHÁNG
NGHỊ VỀ
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

I. Khiếu nại và giải
quyết khiếu nại về thi CLO1,
hành án dân sự
CLO2,
CLO3,
II. Tố cáo và giải quyết
tố cáo trong thi hành án CLO4
dân sự
III. Kháng nghị và giải
quyết kháng nghị về thi
hành án dân sự
Đánh giá giữa kỳ

Giảng viên:
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+ Các nhóm nộp lại
báo cáo kết quả
nghiên cứu hồ sơ và
giải quyết tình huống
(3 tiết LT
1,5 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
9 tiết tự học tại nhà)

Buổi

Sinh viên tham quan
11,12, 13 , thực tế tại 1 cơ quan
THADS hoặc Văn
14
phòng Thừa phát lại ; và
dự báo cáo chuyên đề
về thi hành án dân sự do
Chấp hành viên, Thừa
phát lại hoặc Luật sư
trình bày.
7.2.

Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3.0 tiết/buổi)

Quá
trình
&
Giữa
kỳ

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
VII(trang 349
đến 383)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
VI
• Nghị định
62/2015/NĐCP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Tuần/buổi
học
(1)

CĐR

Bài

Nội dung

môn

Hoạt động dạy và

đánh

Tài liệu chính và

(2)

học

học (4)

giá

tài liệu tham khảo

(3)

Buổi 1
Chương 1:
TỔNG
QUAN VỀ
LUẬT
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

I. Khái niệm, đối tượng
và phương pháp điều
CLO1,
chỉnh của luật thi hành CLO2,
án dân sự
CLO4
II. Nhiệm vụ và nguồn
của luật thi hành án dân
sự

Buổi 2
Chương 1:
TỔNG
QUAN VỀ
LUẬT
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ (tt)

III. Chủ thể của luật thi
hành án dân sự
CLO1,
IV. Nguyên tắc của luật CLO2,
thi hành án dân sự
CLO4

(5)
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018-Chương
huống
I,II(trang 9 đến
Sinh viên:
107)
+ Nghe giảng và tham
• Luật thi hành án
gia thảo luận trên lớp
dân sự 2008(sửa
+Chuẩn bị chương
đổi 2014)
1(tt)
Chương I,II
(2 tiết LT
• Nghị định
1 tiết TH trên lớp
62/2015/NĐ-CP
6 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018-Chương
huống
I,II(trang 9 đến
Sinh viên:
107)
+ Nghe giảng và tham
• Luật thi hành án
gia thảo luận trên lớp
dân sự 2008(sửa
+Chuẩn bị trước
đổi 2014)
chương 2
Chương I,II
(2 tiết LT
• Nghị định
1 tiết TH trên lớp
62/2015/NĐ-CP
6 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐ-

CP

Buổi 3
I. Thẩm quyền thi hành
Chương 2: án dân sự của cơ quan
THẨM
thi hành án
QUYỀN
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

CLO1,
CLO2,
CLO4

Buổi 4
II. Thẩm quyền thi hành
Chương 2: án dân sự của văn CLO1,
THẨM
phòng thừa phát lại
CLO2,
QUYỀN
CLO4
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018- Chương
huống
III(trang 118
Sinh viên:
đến 154)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+ Làm bài tập về nhà
2014) Chương
trên LMS
III
+Chuẩn bị chương
• Nghị định
2(tt)
62/2015/NĐ-CP
(2 tiết LT
Nghị định
1tiết TH trên lớp
61/2009/NĐ-CP
3 tiết TH trên LMS
• Nghị định
6 tiết tự học tại nhà)
135/2013/NĐCP
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018- Chương
huống
III(trang 118
Sinh viên:
đến 154)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+ Làm bài tập về nhà
2014) Chương
trên LMS
III
+Chuẩn bị trước
• Nghị định
chương 3
62/2015/NĐ-CP
(2 tiết LT
Nghị định
1 tiết TH trên lớp
61/2009/NĐ-CP
6 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
135/2013/NĐ-

CP

Buổi 5
I. Miễn giảm nghĩa vụ
Chương 3: thi hành án
MIỄN
GIẢM
NGHĨA
VỤ THI
HÀNH
ÁN
VÀ
CHI PHÍ
TRONG
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

Buổi 6
II. Chi phí trong thi
Chương 3: hành án dân sự
MIỄN
GIẢM
NGHĨA
VỤ THI
HÀNH
ÁN
VÀ
CHI PHÍ
TRONG
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ (tt)

CLO1,
CLO2,
CLO4

CLO1,
CLO2,
CLO4

Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018- Chương
huống
VI(trang 291
Sinh viên:
đến 347)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+Chuẩn bị chương
2014) Chương
3(tt)
III
(2 tiết LT
• Nghị định
1 tiết TH trên lớp
62/2015/NĐ-CP
6 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018- Chương
huống
VI(trang 291
Sinh viên:
đến 347)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+Chuẩn bị trước
2014) Chương
chương 4
III
(2 tiết LT
• Nghị định
1 tiết TH trên lớp
62/2015/NĐ-CP
3 tiết TH trên LMS
• Nghị định
6 tiết tự học tại nhà)
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐ-

CP

Buổi 7
Chương 4:
BIỆN
PHÁP
BẢO
ĐẢM VÀ
BIỆN
PHÁP
CƯỠNG
CHẾ

I. Biện pháp bảo đảm
trong thi hành án dân
CLO1,
sự
CLO2,
II. Biện pháp cưỡng chế CLO4
trong thi hành án dân
sự(phần chung)

Buổi 8
Chương 4:
BIỆN
PHÁP
BẢO
ĐẢM VÀ
BIỆN
PHÁP
CƯỠNG
CHẾ(tt)

II. Biện pháp cưỡng chế
trong thi hành án dân CLO1,
sự(các biện pháp đặc CLO2,
thù)
CLO4

Giảng viên:
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
+Chuẩn bị trước
chương 4(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)
Giảng viên:
+Giới thiệu nội dung
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn bị trước
chương 5
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)

Quá
trình

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
V(trang 219
đến 290)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
IV
• Nghị định
62/2015/NĐCP

Quá
trình

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
V(trang 219
đến 290)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
IV
• Nghị định
62/2015/NĐ-CP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Buổi 9
Chương 5:
THỦ TỤC
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

I.Thụ lý và ra Quyết
định thi hành án dân sự CLO1,
II.Tổ chức thi hành án CLO2,
dân sự
CLO4

Buổi 10
Chương 5:
THỦ TỤC
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ (tt)

II.Tổ chức thi hành án
dân sự(tt)
CLO1,
III.Kết thúc thi hành án CLO2,
dân sự
CLO4

Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018, Chương
huống
III(trang 127
Sinh viên:
đến 182)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+ Làm bài tập về nhà
2014) Chương
trên LMS
III
+Chuẩn bị trước
• Nghị định
chương 5(tt)
62/2015/NĐ(2 tiết LT
CP
1 tiết TH trên lớp
• Nghị định
3 tiết TH trên LMS
61/2009/NĐ-CP
6 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
135/2013/NĐCP
Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018, Chương
huống
III(trang 127
Sinh viên:
đến 182)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+Chuẩn bị trước
2014) Chương
chương 6
III
(2 tiết LT
• Nghị định
1 tiết TH trên lớp
62/2015/NĐ6 tiết tự học tại nhà)
CP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Buổi 11
Chương 6:
THI
HÀNH
ÁN
TRONG
MỘT SỐ
TRƯỜNG
HỢP CỤ
THỂ(tt)

Buổi 12
Chương 6:
THI
HÀNH
ÁN
TRONG
MỘT SỐ
TRƯỜNG
HỢP CỤ
THỂ(tt)

I.Thi hành phần tài sản
trong bản án, quyết định CLO1,
hình sự
CLO2,
II.Thi hành quyết định CLO4
áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời

III.Thi hành quyết
định giám đốc thẩm, tái CLO1,
CLO2,
thẩm
CLO4
IV.Thi hành quyết định
về phá sản

Giảng viên:
Quá
+Giới thiệu nội dung trình
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+Chuẩn bị trước
chương 6(tt)
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018, Chương
IV (trang 183
đến 218)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
III
• Nghị định
62/2015/NĐCP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Giảng viên:
Quá • Đại Học Luật
+Giới thiệu nội dung trình
Hà Nội, Giáo
chính của chương
trình Luật thi
+Cho câu hỏi thảo
hành án dân sự
luận và bài tập tình
2018, Chương
huống
IV (trang 183
Sinh viên:
đến 218)
+ Nghe giảng
• Luật thi hành
+ Tham gia thảo luận
án dân sự
và làm bài tập trên lớp
2008(sửa đổi
+ Làm bài tập về nhà
2014) Chương
trên LMS
III
+ Chuẩn bị chương
• Nghị định
6(tt)
62/2015/NĐ(2 tiết LT
CP
1 tiết TH trên lớp
• Nghị định
3 tiết TH trên LMS
61/2009/NĐ-CP
6 tiết tự học tại nhà)
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Buổi 13
V. Một số trường hợp
Chương 6: thi hành án khác
THI
HÀNH
ÁN
TRONG
MỘT SỐ
TRƯỜNG
HỢP CỤ
THỂ (tt)

Buổi 14
Chương 7:
KHIẾU
NẠI, TỐ
CÁO &
KHÁNG
NGHỊ VỀ
THI
HÀNH
ÁN DÂN
SỰ

CLO1,
CLO2,
CLO4

I. Khiếu nại và giải
quyết khiếu nại về thi CLO1,
hành án dân sự
CLO2,
CLO4
II. Tố cáo và giải quyết
tố cáo trong thi hành án
dân sự
III. Kháng nghị và giải
quyết kháng nghị về thi
hành án dân sự

Giảng viên:
Quá
+Giới thiệu nội dung trình
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
+ Chuẩn bị trước
chương 7
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018, Chương
IV (trang 183
đến 218)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
III
• Nghị định
62/2015/NĐCP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Giảng viên:
Quá
+Giới thiệu nội dung trình
chính của chương
+Cho câu hỏi thảo
luận và bài tập tình
huống
Sinh viên:
+ Nghe giảng
+ Tham gia thảo luận
và làm bài tập trên lớp
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
6 tiết tự học tại nhà)

• Đại Học Luật
Hà Nội, Giáo
trình Luật thi
hành án dân sự
2018- Chương
VII(trang 349
đến 383)
• Luật thi hành
án dân sự
2008(sửa đổi
2014) Chương
VI
• Nghị định
62/2015/NĐCP
• Nghị định
61/2009/NĐ-CP
• Nghị định
135/2013/NĐCP

Buổi 15

Ôn tập
Đánh giá giữa kỳ

8.

CLO1,
CLO2,
CLO3,
CLO4

Giảng viên:
Giữa
+Nhận xét và giải đáp kỳ
thắc mắc.
Sinh viên:
+ Các nhóm nộp báo
cáo kết quả nghiên
cứu hồ sơ và giải
quyết tình huống
+ Làm bài tập về nhà
trên LMS
(2 tiết LT
1 tiết TH trên lớp
3 tiết TH trên LMS
6 tiết tự học tại nhà)

Quy định của môn học

8.1. Quy định về đánh giá quá trình:
-

Trọng số 10% của điểm quá trình được tính khi sinh viên thực hiện bài tập trên
hệ thống LMS đầy đủ và đúng thời hạn.

-

Tiêu chí đánh giá theo phần rubrics môn học.

8.2. Quy định về đánh giá giữa kỳ:
-

Sinh viên thực hiện bài tập tình huống được phân công theo nhóm (5-7 người).

-

Hình thức: Đại diện nhóm báo cáo quá trình làm việc nhóm, kết quả bài tập và
xác định mức độ tham gia của các thành viên. Các thành viên của nhóm hỗ trợ
thành viên đại diện trong quá trình báo cáo về kết quả bài tập.

-

Nội dung: Nghiên cứu và giải quyết một hồ sơ pháp lý về thi hành án dân sự.

-

Tiêu chí đánh giá theo phần rubrics môn học.

8.3. Quy định về đánh giá cuối kỳ:
-

Sinh viên thực hiện hình thức bài kiểm tra cuối kỳ do giáo viên ra đề.

-

Thời gian làm bài 90 phút, sinh viên chỉ sử dụng văn bản pháp luật khi làm bài.

-

Tiêu chí đánh giá: theo đáp án chi tiết trong phần rubrics môn học.

8.4. Lưu ý khác:
-

Sinh viên không được đến lớp trễ quá 15 phút theo giờ quy định, tại lớp không
được nói chuyện và làm việc riêng.

-

Sinh viên phải nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, nếu không sẽ không có
điểm

-

Sinh viên thực hiện tham quan thực tế và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch cụ
thể từng học kỳ.

TRƯỞNG KHOA

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Dư Ngọc Bích

ThS Trần Anh Thục Đoan

