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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học

: Luật hình sự 2 (Phần Các tội phạm)

1.2 Mã môn học

:

1.3 Trình độ

: Đại học

1.4 Ngành

: Luật học

1.5 Khoa phụ trách

: Khoa Kinh Tế

1.6 Số tín chỉ
: 02
1.7 Yêu cầu đối với môn học
Điều kiện tiên quyết : Luật hình sự Phần Chung
Các yêu cầu khác:

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
Luật hình sự Phần các tội phạm là môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về các tội phạm
cụ thể. Do vậy, để học môn này, sinh viên phải nắm vững kiến thức về tội phạm và cấu thành
tội phạm, về các vấn đề liên quan đến việc xác định tội phạm
Sinh viên phải có năng lực phân tích điều luật quy định tội phạm cụ thể

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học
Luật hình sự Phần Các tội phạm là học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về tội phạm cụ
thể. Trong học phần này, gồm các bài học về các nhóm tội phạm cụ thể, như các tội xâm
phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con
người, các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ công dân, các tội xâm phạm sở hữu, các tội
xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội
phạm về môi trường, các tội phạm về ma túy, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự
công cộng, trật tự công cộng, các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, các tội phạm về
chức vụ, các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân
nhân, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Mỗi bài thường
được chia thành hai phần: 1) Giới thiệu khái quát về nhóm tội phạm. Đây là phần kiến thức
tổng quan về nhóm tội phạm có ý nghĩa hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu các tội phạm cụ
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thể. 2) Các tội phạm cụ thể là phần nêu định nghĩa và phân tích dấu hiệu pháp lý của từng tội
phạm.

2.2 Mục tiêu môn học
Mục tiêu về kiên thức
Mục tiêu của học phần Luật hình sự Phần Các tội phạm nhằm trang bị cho sinh viên hiểu
biết về khái niệm và dấu hiệu pháp lý của tội phạm cụ thể thong qua việc nghiên cứu cấu
thành của các tội phạm cụ thể. Sinh viên phân biệt được tội này với tội khác
Mục tiêu về kỹ năng
Mục tiêu về kỹ năng của học phần Luật hình sự Phần Các tội phạm là:
-

Có kỹ năng phân tích luật quy định về tội phạm cụ thể

-

Có kỹ năng nhận diện các tình tiết của vụ án theo các dấu hiệu được quy định trong
CTTP

-

Có kỹ năng ban đầu vận dụng quy định của pháp luật vào việc giải quyết vụ án hình
sự đơn giản

-

Có kỹ năng tranh luận, phản biện những ý kiến đối lập

Mục tiêu về thái độ
-

Xây dựng thái độ thận trọng trong việc xác định tội phạm và truy cứu TNHS một người
ra trước pháp luật

-

Xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp và dám chịu trách nhiệm trước quyết định của mình,

3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
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2

Các
tội
phạm an
quốc gia

xâm Mục tiêu bài học nhằm
ninh trang bi cho sinh viên
kiến thức về CTTP của
các tội phạm chống
chính quyền

I.

Khái niệm chung về các tội
xâm phạm an ninh quốc gia

II.

Các tội phạm cụ thể

1. Tội phản bội tổ quốc
2. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền
3. Tội gián điệp
4. Tội khủng bố

3

Các
tội
xâm
phạm tính mạng,
danh dự
nhân
phẩm con người

Mục tiêu bài học trang
bị cho sinh viên kiến
thức về một số tội xâm
phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự nhân
phẩm con người

I.

Khái niệm chung

II.

Các tội phạm cụ thể

1. Tội giết người
2. Tội vô ý làm chết người
3. Tội không cứu giúp người trong
tình trạng nguy hiểm đến tính
mạng
4. Tội cố ý gây thương tích
5. Tội hiếp dâm
6. Tội cưỡng dâm
7. Tội giao cấu với trẻ em
8. Tội mua bán người
9. Tội mua bán, đánh tráo hoặc
chiếm đoạt trẻ em
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Các
tội
xâm Mục tiêu bài học trang
phạm sở hữu
bị cho sinh viên kiến
thức về nhóm tội xâm
phạm sở hữu, đặc biệt
là các tội phạm có tính
chất chiếm đoạt

I.

Khái niệm chung

II.

Các tội phạm cụ thể

1. Tội cướp tài sản
2. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài
sản
3. Tội cưỡng đoạt tài sản
4. Tội cướp giật tài sản
5. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
6. Tội trộm cắp tài sản
7. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
8. Tội thiếu trách nhiệm gây
thiệt
hại nghiêm trọng đến tài sản của
Nhà nước
9. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản

5

Các
tội
xâm Mục tiêu bài trong
phạm trật tự quản trang bị cho sinh viên
lý kinh tế
khái niệm và dấu hiệu
của một số tội xâm
phạm trật tự quản lý
kinh tế trong các lĩnh
vực của nền kinh tế
quốc dân

I.

Khái niệm chung

II.

Các tội phạm cụ thể

1. Tội buôn lậu
2. Tội sản xuất, tàng trữ, vận
chuyển, buôn bán hàng cấm
3. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả
4. Tội trốn thuế
5. Tội cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng
6. Tội xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp
7. Tội vi phạm quy định về khai thác
và bảo vệ rừng
8. Tội làm ra, tàng trữ, vận chuyển,
lưu hành tiền giả, ngân phiếu
giả, công trái giả

Khoa KinhTế, P.203,

97 Võ

Văn Tần, P.6, Q.3,

ĐT:

84-8-39307172

Trang 5

2009

6

7

Các tội phạm về
môi trường

Mục tiêu của bài
học
trang bị cho sinh viên
kiến thức về một số tội
phạm môi trường

I.

Khái niệm chung

II.

Các tội phạm cụ thể

Các tội phạm về
ma túy

Mục tiêu của bài
học
nhằm trang bị cho sinh
viên những kiến thức
về khái niệm và
dấu
hiệu pháp lý về một số
tội phạm môi trường

I.

Khái niệm chung

II.

Các tội phạm cụ thể

1. Tội
trồng cây thuốc phiện, các
loại cây khác có chứa chất ma
túy
2. Tội
túy

sản xuất trái phép chất ma

3. Tội
tàng trữ, vận chuyển, mua
bán trái phép hoặc chiếm đoạt
chất ma túy
4. Tội
tổ chức sử dụng trái phép
chất ma túy
5. Tội chứa chấp việc sử dụng trái
phép chất ma túy
6. Tội
cưỡng bức, lôi kéo người
khác sử dụng trái phép chất ma
túy
7. Tội vi phạm quy định về quản lý ,
sử dụng thuốc gây nghiện hoặc
các chất ma túy khác
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Các
tội
phạm an
công cộng

xâm Mục tiêu của bài học
toàn nhằm trang bị cho sinh
viên những kiến thức
về khái niệm và dấu
hiệu pháp lý về một số
tội xâm phạm ATCC và
TTCC, đặc biệt là các
tội khá phổ biến trong
lĩnh vực giao thông,
lao động, y tế, tệ nạn
xã hội…

I.

Khái niệm chung

II.

Các tội phạm cụ thể

1. Vi phạm quy định về điều khiển
phương tiện giao thông đường
bộ
2. Tội tổ chức đua xe trái phép
3. Tội đua xe trái phép
4. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy
5. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển,
sử dụng, mua bán trái phép hoặc
chiếm đoạt vũ khí quân dụng,
phương tiện kỹ thuật quân sự
6. Tội khủng bố
7. Tội tài trợ khủng bố
8. Tội phá hủy công trình, phương
tiện quan trọng về an ninh quốc
gia
9. Tội vi phạm quy định về khám
bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha
chế thuốc, cấp phát thuốc, bán
thuốc hoặc dịch vụ y tế khác
10. Tội gây rối trật tự công cộng
11. Tội đánh bạc
12. Tội tổ chức đánh bạc, gá bạc
13. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài
sản do người khác phạm tội mà
có
14. Tội rửa tiền
15. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi
trụy
16. Tội chứa mại dâm
17. Tôi môi giới mại dâm
18. Tội mua dâm người chưa thành
niên
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Các tội phạm về
chức vụ

Mục tiêu của bài học
này nhằm trang bị cho
sinh viên kiến thức về
khái niệm và dấu hiệu
pháp lý của các tội
phạm về chức vụ, đặc
biệt là nhóm tội phạm
tham nhũng

I.

Khái niệm chung

II.

Các tội phạm cụ thể

1. Tội tham ô tài sản
2. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
3. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người
khác để trục lợi
4. Tội đưa hối lộ
5. Tội làm môi giới hối lộ
6. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với
người có chức vụ quyền hạn để
trục lợi

4 HỌC LIỆU
4.1 Tài liệu bắt buộc
Phần Các tội phạm mới được sửa đổi năm 2009 nên các giáo trình đều chưa cập
nhật. GV tạm thời cung cấp thuyết trình về phần này
Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009

4.2 Tài liệu tham khảo
Nguyễn Ngọc Điệp năm 2009, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, NXB Thanh niên
Các bài viết khoa học trên các tạp chí như Tòa án nhân dân, tạp chí Nhà nước và
Pháp luật, tạp chí Luật học, tạp chí Dân chủ và Pháp luật, tạp chí Khoa học Pháp lý
được liệt kê trong sách Hướng dẫn học tập, Môn Luật hình sự. Phần Các tội phạm,
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5 TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC
Thuyết trình

BÀI
Lý thuyết

Bài
tập

Thảo luận

Thực
hành, thí
nghiệm,
điền giã…

Tự học,
tự nghiên
cứu

Tổng
(45 phút/tiết)

Bài 1

2 tiết

0

0

2 tiết

Bài 2

2 tiết

0

2 tiết

Bài 3

3 tiết

2

5 tiết

Bài 4

4 tiết

2

6 tiết

Bài 5

4 tiết

2

6 tiết

Bài 6

2 tiết

0

2 tiết

Bài 7

2 tiết

0

2 tiết

Bài 8

3 tiết

2

5 tiết

Bài 9

3 tiết

2

5 tiết

Tổng

25 tiết

10

35 tiết

6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
STT

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

TRỌNG SỐ

1

Kiểm tra giữa kỳ

30%

2

Thi hết học phần

70%

7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG
7.1 Giảng viên: TRẦN THỊ QUANG VINH
Giảng viên chính, Tiến sỹ luật
Thời gian công tác: từ 1980 đến nay giảng dạy tại Khoa luật hình sự, Đại học luật Tp.
HCM
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Địa chỉ liên hệ: 300 Nguyễn Duy Dương F.4 Q.10 Tp. HCM
Email: quangvinhkhs@yahoo.com

7.2 Giảng viên: VŨ THỊ THÚY
Giảng viên, thạc sỹ luật.
Thời gian làm việc: từ 1999 đến năm 2001: giảng dạy môn Luật hình sự, Khoa Luật,
Đại học Cần Thơ. Từ năm 2001 đến nay: giảng dạy tại Khoa Luật Hình sự, Trường
Đại học Luật Tp. HCM.
Địa chỉ liên hệ: 404 lô C, Chung cư Hiệp Bình Chánh, Đường số 21, đường Kha Vạn
Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Email: vt.thuy@yahoo.com

Ban giám hiệu
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