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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 

  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1. Tên môn học:  Luật Tố tụng hình sự - Mã môn học: BALW3303 

1.2. Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3. Số tín chỉ:  03 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Luật Tố tụng hình sự (TTHS) là môn học nghiên cứu về trình tự và thủ tục giải quyết 

vụ án hình sự. Ngày nay, nhà làm luật cũng như những người làm nghề luật ngày càng ý 

thức hơn vai trò quan trọng của lĩnh vực luật này. Một vụ án hình sự được giải quyết với 

trình tự nào, thủ tục thực hiện các hành vi tố tụng như bắt người, tạm giữ, tạm giam… như 

thế nào, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ra sao là do 

Luật TTHS điều chỉnh. 

Việc khai thông hay tạo ra sự ách tắc trong quá trình giải quyết vụ án hình sự chủ yếu 

là do thực thi Pháp luật TTHS. Người kinh doanh vì các lý do nhất định mà phải tham gia 

vào TTHS thì cần ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình tham gia vào TTHS là gì để bảo 

vệ tốt nhất cho lợi ích của mình. 

Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề chung của Luật tố tụng hình sự, 

hệ thống chủ thể của quan hệ pháp luật TTHS: Cơ quan tiến hành tố tụng; Người tiến hành 

tố tụng; Người tham gia tố tụng; Biện pháp ngăn chặn trong TTHS; Chứng cứ và chứng 

minh trong TTHS; Trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. 

- Cấu trúc môn học: gồm hai phần: 

Phần 1: Những vấn đề chung của luật Tố tụng hình sự: Hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của luật TTHS như khái niệm, các nguyên tắc của luật 

TTHS, hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành và người tham gia tố tụng, 

những vấn đề chung về chứng cứ, về các biện pháp ngăn chặn. 

Phần 2: Thủ tục giải quyết vụ án hình sự: Tập trung vào việc phân tích trình tự thủ 

tục giải quyết vụ án hình sự trong các giai đoạn tố tụng như khởi tố, điều tra, xét xử, giúp 

sinh viên hiểu được quá trình giải quyết vụ án được tiến hành như thế nào, thẩm quyền của 

người tiến hành tố tụng ở giới hạn nào. Nhờ vậy mà người học hiểu để hành động trong 

khuôn khổ của pháp luật, phát hiện những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu tổng quát: 
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Trang bị cho sinh viên những lý luận cơ bản về môn Luật Tố tung hình sự. Trên cơ sở 

đó sinh viên có khả năng ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn; nâng cao nhận 

thức pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng hình sự nói riêng, góp phần đưa pháp luật vào 

cuộc sống.  

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

-  Mục tiêu về kiến thức 

Trang bị cho sinh viên hiểu biết về những vấn đề chung của luật Tố tụng hình sự cũng 

như những trình tự, thủ tục cụ thể của từng giai đoạn tố tụng. 

- Mục tiêu về kỹ năng 

+ Xây dựng kỹ năng phân tích luật; 

+ Xây dựng kỹ năng ban đầu trong giải quyết vụ án hình sự; Kỹ năng phát hiện những 

sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự từ phía cơ quan chức năng; 

+ Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Mục tiêu về thái độ 

+ Hiểu được ý nghĩa của việc thực thi PL TTHS liên quan trực tiếp đến hiệu quả giải 

quyết vụ án hình sự, đến số phận con người mà xây dựng thái độ tôn trọng pháp luật trong 

quá trình thực thi pháp luật. 

+ Xây dựng thái độ văn hóa pháp lý trong giao tiếp với các chủ thể tham gia tố tụng 

hình sự. 

4. Nội dung chi tiết môn học 

Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu 

tham khảo TC LT BT TH 

Chương I: 

Khái niệm, 

nhiệm vụ, 

các nguyên 

tắc của luật 

Tố tụng hình 

sự;  

I. Khái niệm 

chung về luật 

TTHS 

1. Khái niệm luật 

TTHS 

2. Đối tượng và 

phương pháp điều 

chỉnh của luật 

TTHS 

II. Nhiệm vụ của 

luật TTHS 

III. Các nguyên 

tắc của Luật 

TTHS. 

1. Một số nguyên 

tắc chung của luật 

TTHS 

2. Một số nguyên 

tắc đặc thù của luật 

Trang bị cho sinh 

viên kiến thức về 

ngành luật TTHS 

để sinh viên xác 

định được đúng đối 

tượng điều chỉnh, 

phương pháp điều 

chỉnh; nhiệm vụ và 

các nguyên tắc cơ 

bản của ngành luật 

này;  

 

7 5 2 0 Để học tốt 

chương I SV 

đọc chương 

I, II Tìm hiểu 

Luật TTHS 

VN, Lê Tiến 

Châu, NXB 

Trẻ (2010); 

Tham khảo: 

Chương I GT 

Luật Tố tụng 

hình sự Việt 

Nam, 

ĐHLTPHC

M, (năm 

2012), NXB 

Hồng Đức. 
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Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu 

tham khảo TC LT BT TH 

TTHS 

Chương II. 

Cơ quan tiến 

hành tố 

tụng, ngƣời 

tiến hành tố 

tụng và 

ngƣời tham 

gia tố tụng 

I. Cơ quan tiến 

hành tố tụng 

II. Người tiến hành 

tố tụng  

III. Người tham gia 

tố tụng 

 

Trang bị cho sinh 

viên kiến thức về 

cơ cấu tổ chức, 

chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn 

của các cơ quan 

tiến hành tố tụng: 

Cơ quan Điều tra, 

VKS, Toà án; địa 

vị pháp lý của 

người tiến hành 

TTNHS và người 

tham gia TTHS 

5 3 2 0 Để học tốt 

chương II 

SV đọc 

chương III 

Tìm hiểu 

Luật TTHS 

VN, Lê Tiến 

Châu, NXB 

Trẻ (2010); 

Tham khảo: 

Chương II 

GT Luật Tố 

tụng hình sự 

Việt Nam, 

ĐHLTPHC

M, (năm 

2012), NXB 

Hồng Đức. 

Chương III. 

Chứng cứ và 

chứng minh 

trong TTHS 

I. Chứng cứ trong 

TTHS 

1. Khái niệm chứng 

cứ 

2. Các thuộc tính 

của của chứng cứ 

3. Các loại nguồn 

của chứng cứ 

4. Phân loại chứng 

cứ 

II. Chứng minh 

trong TTHS 

1. Đối tượng chứng 

minh  

2. Trách nhiệm 

chứng minh 

3. Quá trình chứng 

minh 

a. Thu thập chứng 

cứ 

b. Kiểm tra chứng 

cứ 

c. Đánh giá chứng 

cứ 

Trang bị cho sinh 

viên kiến thức cơ 

bản về chứng cứ 

trong TTHS, phân 

biệt được chúng cứ 

với những tình tiết 

sự kiện không phải 

là chúng cứ; giúp 

sinh viên hiểu được 

những vấn đề cơ 

bản về hoạt động 

chứng minh trong 

VAHS  

5  3 2 0 Để học tốt 

chương II 

SV đọc 

chương IV 

Tìm hiểu 

Luật TTHS 

VN, Lê Tiến 

Châu, NXB 

Trẻ (2010); 

 Tham khảo 

chương III 

GT Luật Tố 

tụng hìnhsự 

Việt Nam, 

ĐHLTPHC

M, (năm 

2012), NXB 

Hồng Đức. 

Chương IV. 

Biện pháp 

ngăn chặn 

trong TTHS 

 

 

I. Khái niệm và 

căn cứ áp dụng 

BPNC 

1. Khái niệm biện 

pháp ngăn chặn 

2. Căn cứ áp dụng 

biện pháp ngăn 

Cung cấp kiến thức 

cho sinh viên về 

bản chất, thủ tục áp 

dụng các biện pháp 

ngăn chặn như: Bắt 

người, Tạm 

giữ,Tạm giam, 

5 3 2 0 Để học tốt 

chương III 

SV đọc 

chương V, 

Tìm hiểu 

Luật TTHS 

VN, Lê Tiến 
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Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu 

tham khảo TC LT BT TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chặn 

II. Các biện pháp 

ngăn chặn cụ thể 

1.Bắt người 

2. Tạm giữ 

3. Tạm giam 

4. Cấm đi khỏi nơi 

cư trú 

5. Bảo lĩnh 

6. Đặt tiền hoặc tài 

sản có giá trị để 

đảm bảo 

III. Huỷ bỏ hoặc 

thay thế biện 

pháp ngăn chặn 

1. Hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn 

2. Thay thế biện 

pháp ngăn chặn 

Cấm đi khỏi nơi cư 

trú; Bảo lĩnh; Đặt 

tiền hoặc tài sản có 

giá trị để đảm bảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu, NXB 

Trẻ (2010); 

Tham khảo 

chương IV 

GT Luật Tố 

tụng hình sự 

Việt Nam, 

ĐHLTPHC

M, (năm 

2012), NXB 

Hồng Đức. 

  

 

 

 

 

Chương V. 

Các giai 

đoạn TTHS 

I. Khởi tố vụ án 

1. Khái niệm, 

nhiệm vụ 

2. Những quy 

định chung về khởi 

tố vụ án hình sự 

II. Điều tra vụ án 

hình sự  
1. Khái niệm, 

nhiệm vụ  

2. Những quy định 

chung về điều tra 

vụ án hình sự 

III. Truy tố 

1. Khái niệm, 

nhiệm vụ 

2. Những quy định 

chung về truy tố. 

IV. Xét xử vụ án 

hình sự 

1. Xét xử sơ thẩm 

a. Khái niệm, 

nhiệm vụ 

b. Những quy 

định chung về xét 

xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

2. Xét xử phúc 

thẩm a. Khái niệm, 

nhiệm vụ 

b. Những quy định 

Trang bị cho sinh 

viên kiến thức về  

khởi tố vụ án hình 

sự; phân biệt khởi 

tố vụ án hình sự 

với khởi kiện dân 

sự; khung pháp lý 

tố tụng của hoạt 

động điều tra và 

truy tố trong 

TTHS; quy định về 

xét xử sơ thẩm và 

bản chất của xét xử 

phúc thẩm với ý 

nghĩa là cấp xét xử 

thứ hai trong 

TTHS; cung cấp 

kiến thức cơ bản về 

thi hành án hình 

sự: khái niệm, 

nhiệm vụ của giai 

đoạn thi hành án; 

cơ quan tổ chức có 

nhiệm vụ thi hành 

án hình sự; thủ tục 

thi hành một số 

loại hình phạt;  

15 8 7 0 Để học tốt 

chương IV 

SV đọc 

chương VI, 

VII, VIII, 

IX, X Tìm 

hiểu Luật 

TTHS VN, 

Lê Tiến 

Châu, NXB 

Trẻ (2010); 

Tham khảo 

chương V, 

VI, VII, 

VIII, IX GT 

Luật Tố tụng 

hình sự Việt 

Nam, 

ĐHLTPHC

M, (năm 

2012), NXB 

Hồng Đức. 
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Tên 

chƣơng/phần 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu 

tham khảo TC LT BT TH 

chung về xét xử 

phúc thẩm vụ án 

hình sự 

Chương VI. 

Thủ tục đặc 

biệt trong 

TTHS 

 

I. Xét lại bản án, 

quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật 

của Tòa án 

1. Giám đốc thẩm 

2. Tái thẩm 

II. Thủ tục tố tụng 

đối với ngƣời 

chƣa 

thành niên phạm 

tội 

1. Khái niệm, ý 

nghĩa 

2. Đặc điểm việc 

điều tra, truy tố, xét 

xử người chưa 

thành niên. 

III. Thủ tục rút 

gọn 

1. Phạm vi áp dụng 

thủ tục rút gọn 

2. Điều kiện áp 

dụng thủ tục rút 

gọn. 

3. Đặc điểm việc 

điều tra, truy tố và 

XXST theo thủ tục 

rút gọn. 

Trang bị cho học 

viên kiến thức cơ 

bản về một số thủ 

tục đặc biệt: thủ 

tục tái thẩm và 

giám đốc thẩm, thủ 

tục tố tụng đối với 

người chưa thành 

niên phạm tội, thủ 

tục rút gọn. 

 

8 5 3 0 Để học tốt 

chương V 

SV đọc 

chương XI, 

XII Tìm hiểu 

Luật TTHS 

VN, Lê Tiến 

Châu, NXB 

Trẻ (2010); 

Tham khảo 

chương X, 

XI GT Luật 

Tố tụng hình 

sự Việt Nam, 

ĐHLTPHC

M, (năm 

2012), NXB 

Hồng Đức. 

 

Tổng cộng 45 27 18 00  

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành. (Phần 

thảo luận/bài tập có thể được thay thế bằng các buổi báo cáo thực tế do những người 

tiến hành tố tụng trực tiếp trình bày). 

5. Học liệu 

5.1. Tài liệu bắt buộc  

[1] TS. Lê Tiến Châu, TS. Võ Thị Kim Oanh, ThS. Nguyễn Thị Loan (năm 2010), Tìm 

hiểu Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Trẻ. 

[2] Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 

[3] Các văn bản pháp luật TTHS. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Lê Thị Sơn (2013), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân. 
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[2] Hoàng Thị Minh Sơn (2013), Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Công 

an nhân dân. 

[3] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự 

Việt Nam, NXB Hồng Đức (2012). 

[4] Nguyễn Thành Long (2011), Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự 

Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật; 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 
100% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

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

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc của luật Tố 

tụng hình sự; 

 

2 Buổi 2 Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc của luật Tố 

tụng hình sự (tiếp theo) 

Chương II. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng và người tham gia tố tụng 

 

3 Buổi 3 Chương II. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng và người tham gia tố tụng (tiếp theo)  

Chương III. Chứng cứ và chứng minh trong TTHS 

 

4 Buổi 4 Chương III. Chứng cứ và chứng minh trong TTHS (tiếp theo)  

Chương IV. Biện pháp ngăn chặn trong TTHS 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

5 Buổi 5 Chương IV. Biện pháp ngăn chặn trong TTHS (tiếp theo) 

Bài tập (dưới hình thức thảo luận, thuyết trình nhóm, hoặc 

làm bài viêt) 

Kiểm tra 

 

6 Buổi 6 Chương V. Các giai đoạn TTHS  

7 Buổi 7 Chương V. Các giai đoạn TTHS (tiếp theo)  

8 Buổi 8 Chương V. Các giai đoạn TTHS (tiếp theo) 

Bài tập (dưới hình thức thảo luận, thuyết trình nhóm, hoặc 

làm bài viêt) 

 

9 Buổi 9 Chương VI. Thủ tục đặc biệt trong TTHS   

10 Buổi 10 Chương VI. Thủ tục đặc biệt trong TTHS (tiếp theo) 

Bài tập (dưới hình thức thảo luận, thuyết trình nhóm, hoặc 

làm bài viêt) 

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc của luật Tố 

tụng hình sự; 

 

2 Buổi 2 Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc của luật Tố 

tụng hình sự (tiếp theo) 

 

3 Buổi 3 Chương II. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng và người tham gia tố tụng  

Chương III. Chứng cứ và chứng minh trong TTHS 

 

4 Buổi 4 Chương III. Chứng cứ và chứng minh trong TTHS (tiếp theo)  

Chương IV. Biện pháp ngăn chặn trong TTHS 

 

5 Buổi 5 Chương IV. Biện pháp ngăn chặn trong TTHS (tiếp theo) 

Chương V. Các giai đoạn TTHS 

 

6 Buổi 6 Chương V. Các giai đoạn TTHS (tiếp theo)  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

7 Buổi 7 Chương V. Các giai đoạn TTHS (tiếp theo) 

Bài tập (dưới hình thức thảo luận, thuyết trình nhóm, hoặc 

làm bài viêt) 

 

8 Buổi 8 Chương V. Các giai đoạn TTHS (tiếp theo) 

Kiểm tra 

 

9 Buổi 9 Chương V. Các giai đoạn TTHS (tiếp theo)  

10 Buổi 10 Chương VI. Thủ tục đặc biệt trong TTHS  

Bài tập (dưới hình thức thảo luận, thuyết trình nhóm, hoặc 

làm bài viêt) 

 

11 Buổi 11 Chương VI. Thủ tục đặc biệt trong TTHS   

12 Buổi 12 Chương VI. Thủ tục đặc biệt trong TTHS (tiếp theo)  

13 Buổi 13 Chương VI. Thủ tục đặc biệt trong TTHS (tiếp theo) 

Bài tập (dưới hình thức thảo luận, thuyết trình nhóm, hoặc 

làm bài viêt) 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2014 

 TL. HIỆU TRƢỞNG 

 KT. TRƢỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

 PHÓ TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 Dƣ Ngọc Bích 

 


