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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
 

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học tiếng Việt:  Luật Hình sự  

1.2 Tên môn học tiếng Anh:  Criminal law   

1.3 Mã môn học:    BLAW2305      

1.4 Khoa/Ban phụ trách:    Khoa Luật     

1.5 Số tín chỉ:    3TC (30 LT/15BT/3TH) 

1.6 Điều kiện tiên quyết:    Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Dân sự 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Luật hình sự (LHS) là ngành luật nội dung quy định về tội phạm và hình phạt, là cơ sở 
pháp lý cho việc xác định tội phạm và hình phạt và là công cụ quan trọng mà bất kỳ Nhà 
nước nào cũng phải sử dụng để đấu tranh phòng chống tội phạm. Luật hình sự là môn học 
bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Luật của Việt Nam. 

Môn học trang bị cho người học kiến thức để xác định được một hành vi như thế nào 
là tội phạm và trách nhiệm hình sự đặt ra đối với những trường hợp vi phạm để từ đó biết 
điều chỉnh hành vi của mình cũng như góp phần vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.  

Phần chung của Luật hình sự là những quy định về khái niệm tội phạm và những vấn 
đề liên quan đến việc xác định tội phạm; khái niệm về hình phạt và những vấn đề liên quan 
đến xác định hình phạt. Các quy định của Phần Chung mang tính nguyên tắc ứng dụng 
chung cho việc giải quyết vụ án hình sự đối với tất cả các tội phạm, mang tính định hướng 
nguyên tắc xác định những vấn đề nội dung của vụ án. 

Phần Các tội phạm trang bị cho sinh viên kiến thức về tội phạm cụ thể, gồm các bài 
học về các nhóm tội phạm 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 sở hữu, 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.  

3. Mục tiêu môn học 

 3.1. Mục tiêu tổng quát: 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 
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 Luật Hình Sự là môn khoa học pháp lí chuyên ngành. Môn học này cung cấp những 
kiến thức lý luận cơ bản về Khoa học Luật hình sự, về các chế định cơ bản của Luật Hình sự 
hiện hành (đặc biệt là phần chung và một số tội phạm ở phần riêng). Giúp sinh viên có khả 
năng ứng dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn pháp lý sau này, năng cao 
nhận thức về pháp luật hình sự nói riêng và pháp luật nói chung.  

 3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Mục tiêu về kiến thức: 

Sinh viên có thể trình bày được những nội dung cơ bản về ngành luật hình sự, chế định 
về tội phạm và những vấn đề liên quan đến việc xác định tội phạm và chế định hình phạt. Phần 
Các tội phạm trang bị cho sinh viên hiểu biết để có thể nêu được khái niệm và phân tích 
được dấu hiệu pháp lý của tội phạm cụ thể thông qua việc nghiên cứu cấu thành của các tội 
phạm cụ thể. Từ đó sinh viên phân biệt được tội này với tội khác. 

- Mục tiêu về kỹ năng: 

Sinh viên có khả năng phân tích luật; nhận diện các tình tiết của vụ án theo các dấu hiệu 
được quy định trong CTTP đồng thời có kỹ năng ban đầu vận dụng quy định của pháp luật 
vào việc giải quyết vụ án hình sự đơn giản và kỹ năng tranh luận, phản biện những ý kiến 
đối lập 

- Mục tiêu về thái độ: 

Sinh viên có ý thức tôn trọng pháp luật và có trách nhiệm đối với cuộc đấu tranh 
phòng, chống tội phạm; thông qua trả lời các câu hỏi ôn tập sinh viên rèn được bản lĩnh và 
có được thái độ thận trọng trong việc xác định tội phạm và truy cứu trách nhiệm hình sự 
(TNHS) một người hay một pháp nhân thương mại ra trước pháp luật và xây dựng bản lĩnh 
nghề nghiệp và dám chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. 

4. Nội dung môn học  
 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1 

Chương 1:  

Khái niệm, 
nhiệm vụ, 
nguyên tắc của 
Luật Hình sự 
VN 

I. Khái niệm LHS 
1. Định nghĩa LHS 

2. Đối tượng điều chỉnh của LHS 
3. Phương pháp điều chỉnh của 

LHS 

II. Nhiệm vụ LHS 
III. Các nguyên tắc cơ bản của 

LHS 

2 2 0 0 

Đọc thêm 
Chương 1 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
1. Nguyên tắc pháp chế XHCN 

2. Nguyên tắc dân chủ XHCN 
3. Nguyên tắc nhân đạo 

4. Nguyên tắc kết hợp hài hòa 
tinh thần yêu nước và hợp 
tác quốc tế 

Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 

 

2 

Chương 2: Cấu 
tạo và hiệu lực 
của Luật hình sự 
VN 

I. Cấu tạo của Luật hình sự Việt 
Nam 

1. Cấu tạo Bộ luật hình sự 
2. Cấu tạo quy phạm pháp luật 

II. Hiệu lực của Luật hình sự VN 
1. Hiệu lực theo không gian 

2. Hiệu lực theo thời gian 
III. Giải thích Luật hình sự 

1. Giải thích chính thức 

2. Giải thích không chính thức 

2 1 1 0 

Đọc thêm 
Chương 2 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 

 

3 
Chương 3:  

Tội phạm và cấu 
thành tội phạm 

I. Tội phạm 
1. Khái niệm    
2. Phân loại tội phạm 
II. Cấu thành tội phạm 

1. Khái niệm 

2. Phân loại CTTP 

 2 1 1 0 

Đọc thêm 
Chương 3 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 

 

4 
Chương 4.  

Các yếu tố cấu 
thành tội phạm 

I. Khách thể 
1. Khái niệm 
2. Các loại khách thể của tội 

6 4 2 0 
Đọc thêm 
Chương 4 Tài 
liệu học tập 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
phạm 

3. Đối tượng tác động của tội 
phạm 

II. Mặt khách quan 
1. Khái niệm 
2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách 

quan của tội phạm 
III. Chủ thể 

1. Khái niệm  
2. Các dấu hiệu của chủ thể tội 

phạm là người phạm tội 

3. Chủ thể đặc biệt của tội phạm 
4. Vấn đề nhân thân người phạm 

tội trong LHS 

5. Các dấu hiệu của chủ thể tội 
phạm là pháp nhân thương 
mại 

IV. Mặt chủ quan 
1. Khái niệm 
2. Các dấu hiệu thuộc mặt 

chủ quan 
3. Sự kiện bất ngờ 

Sai lầm và ảnh hưởng của sai 
lầm đến TNHS 

môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 
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Chương 5.  

Các giai đoạn 
thực hiện tội 
phạm 

I. Khái niệm 
II. Chuẩn bị phạm tội 

1. Định nghĩa 
2. TNHS của giai đoạn chuẩn bị 

PT 
III. Phạm tội chưa đạt 
1. Định nghĩa 
2. Phân loại các trường hợp 

phạm tội chưa đạt 
3. TNHS trong giai đoạn chuẩn 

bị PT 
IV. Tội phạm hoàn thành 

V. Tự ý nửa chừng chấm dứt 
việc phạm tội 

3 2 1 0 

Đọc thêm 
Chương 5 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
1. Các điều kiện của tự ý nửa 

chừng chấm dứt việc phạm 
tội 

2. TNHS trong tự ý nửa chừng 
chấm dứt việc phạm tội 

6 
Chương 6.  

Đồng phạm 

I. Khái niệm và các dấu hiệu của 
đồng phạm 

1. Khái niệm 

2. Các dấu hiệu của đồng phạm 
II. Các loại người đồng phạm 

1. Người thực hành 
2. Người tổ chức 
3. Người xúi giục 
4. Người giúp sức 
III. Các hình thức đồng phạm 

IV. TNHS trong đồng phạm 
V. Những hành vi liên quan đến 

đồng phạm cấu thành tội độc 
lập 

1. Tội che giấu tội phạm 
2. Tội không tố giác tội phạm 

 

3 2 1 0 

Đọc thêm 
Chương 6  Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 
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Chương 7.  

Những trường 
hợp loại trừ 
trách nhiệm hình 
sự 

I. Khái niệm 

II. Phòng vệ chính đáng 
1. Định nghĩa 

2. Các điều kiện của phòng vệ 
chính đáng 

3. Vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng 

III. Tình thế cấp thiết 

1. Định nghĩa 
2. Các điều kiện của tình thế cấp 

thiết 

3. Vượt quá yêu cầu của tình thế 
cấp thiết 

IV. Gây thiệt hại trong khi bắt 
giữ người phạm tội 

3 2 1 0 

Đọc thêm 
Chương 7 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên)), 
(2016), Nxb 
Lao động. 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
V. Rủi ro trong nghiên cứu, thử 

nghiệm, áp dụng tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ 

VI. Thi hành mệnh lệnh của 
người chỉ huy hoặc của cấp 
trên 

8 

Chương 8.  

Trách nhiệm 
hình sự, hình 
phạt và biện 
pháp tư pháp 

I. Trách nhiệm hình sự (TNHS) 
1. Khái niệm TNHS 
2. Cơ sở của TNHS 
3. Thời hiệu truy cứu TNHS 
II. Hình phạt 

I. Khái niệm hình phạt 
1. Định nghĩa 

2. Mục đích 
3. Các loại HP 

III. Biện pháp tư pháp 
1. Khái niệm, đặc điểm của biện 
pháp tư pháp 

2. Các biện pháp tư pháp 

IV. Quyết định HP 
1. Khái niệm 
2. Nguyên tắc quyết định HP 
3. Căn cứ QĐHP 
4. QĐHP trong trường hợp đặc 
biệt 
V. Miễn trách nhiệm hình sự, 
miễn, giảm hình phạt; các chế 
định liên quan khác đến hình 
phạt; xóa án tích 

1. Miễn TNHS 

2. Miễn hình phạt  

3. Miễn chấp hành hình phạt 

4. Án treo 

5. Giảm mức hình phạt đã tuyên 

6. Tha tù trước thời hạn có điều 

7 4 3 0 

Đọc thêm 
Chương 8 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
kiện 

7. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành 
hình phạt tù 

8. Xóa án tích 

 

9 

Chương 9. 

Trách nhiệm 
hình sự đối với 
người dưới 18 
tuổi phạm tội 

I. Đường lối xử lý  
1. Cơ sở đề ra nguyên tắc xử lý 

đối với người dưới 18 tuổi 
phạm tội 

2. Nguyên tắc xử lý đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội. 

II. Hình phạt, biện pháp tư pháp 
và biện pháp giám sát, giáo 
dục áp dụng đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội  

1. Hình phạt áp dụng đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội 

2. Biện pháp tư pháp áp dụng đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội 

3. Biện pháp giám sát, giáo dục 
đối với người dưới 18 tuổi phạm 
tội 

III. Quyết định hình phạt đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội 

1. Quy tắc quyết định hình phạt 
áp dụng với người dưới 18 
tuổi phạm tội 

2. Tổng hợp hình phạt trong 
trường hợp phạm nhiều tội 
áp dụng với người dưới 18 
tuổi phạm tội 

IV. Giảm thời hạn chấp hành 
hình phạt và xóa án tích đối 
với người dưới 18 tuổi phạm 
tội  

1. Giảm thời hạn chấp hành hình 

2 2 0 0 

Đọc thêm 
Chương 8 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
phạt 

2. Xóa án tích 

10 

Chương 10 

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

I. Khái niệm chung 

1. Định nghĩa 

2. Các dấu hiệu đặc trưng của 
nhóm tội phạm 

II. Các tội phạm cụ thể 
1. Các tội xâm phạm tính 

mạng con người 
2. Các tội xâm phạm sức 

khỏe con người 

3. Các tội xâm phạm nhân 
phẩm, danh dự con 
người 

 

3 2 1 0 

Đọc thêm 
Chương 9 Tài 
liệu học tập 
môn Luật hình 
sự Việt Nam, 
trường Đại 
học Mở thành 
phố Hồ Chí 
Minh, (Phạm 
Thanh Tú 
(chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 

 

11 
Chương 11. 

Các tội xâm 
phạm sở hữu 

I. Khái niệm chung 

1. Định nghĩa 

2. Các dấu hiệu đặc trưng của 
nhóm tội phạm 

II. Các tội phạm cụ thể 

1. Các tội phạm có tính 
chất chiếm đoạt 

2. Các tội phạm không có 
tính chất chiếm đoạt 

3 2 1 0 

Đọc thêm 
Chương  10 
Tài liệu học 
tập môn Luật 
hình sự Việt 
Nam, trường 
Đại học Mở 
thành phố Hồ 
Chí Minh, 
(Phạm Thanh 
Tú (chủ 
biên)), (2016), 
Nxb Lao 
động. 
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Chương 12. 

Các tội xâm 
phạm trật tự 
quản lý kinh tế 

I. Khái niệm chung 

1. Định nghĩa 

2. Các dấu hiệu đặc trưng của 
nhóm tội phạm 

II. Các tội phạm cụ thể 

4 3 1 0 

Đọc thêm 
Chương 11 
Tài liệu học 
tập môn Luật 
hình sự Việt 
Nam, trường 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 
1. Các tội xâm phạm lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh 
thương mại 

2. Các tội xâm phạm lĩnh 
vực bảo hiểm, ngân 
hàng, chứng khoán 

3. Các tội xâm phạm trật tự 
quản lý kình tế khác 

 

Đại học Mở 
thành phố Hồ 
Chí Minh, 
(Phạm Thanh 
Tú (chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 
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Chương 13. 
Các tội phạm về 

chức vụ 

I. Khái niệm chung 

1. Định nghĩa 

2. Các dấu hiệu đặc trưng của 
nhóm tội phạm 

II. Các tội phạm cụ thể 
1. Các tội phạm tham nhũng 
a. Tội tham ô tài sản 
b. Tội nhận hối lộ 
c. Tội lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn chiếm đoạt tài sản 
d. Tội lợi dụng chức vụ quyền 

hạn trong khi thi hành công 
vụ 

e. Tội lạm dụng chức vụ quyền 
hạn chiếm đoạt tài sản 

f. Tội lợi dụng chức vụ quyền 
hạn gây ảnh hưởng đối với 
người khác để trục lợi 

g.  Tội giả mạo trong công tác 
2. Các tội phạm chức vụ khác 
a. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu 

quả nghiêm trọng 
b. Tội đưa hối lộ 

c. Tội làm môi giới hối lộ 

d. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối 
với người có chức vụ quyền 
hạn để trục lợi 

5 3 2 3 

Đọc thêm 
Chương 12 
Tài liệu học 
tập môn Luật 
hình sự Việt 
Nam, trường 
Đại học Mở 
thành phố Hồ 
Chí Minh, 
(Phạm Thanh 
Tú (chủ biên), 
(2016), Nxb 
Lao động. 

Luật phòng 
chống tham 
nhũng năm 
2005, sửa đổi 
bổ sung năm 
2012 và các 
văn bản có 
liên quan 

 

Tổng 45 30 15 03  
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Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Tự học. 

5. Học liệu 

5.1. Tài liệu chính: 

1. Tài liệu học tập môn Luật hình sự Việt Nam, trường Đại học Mở thành phố 
Hồ Chí Minh, (Phạm Thanh Tú (chủ biên), (2016), Nxb Lao động.  

2. Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

1.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Trần Thị Quang Vinh, Vũ Thị Thúy (2015), Luật Hình sự Việt Nam, nhà xuất bản 
Hồng Đức; 

2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hình sự VN, tập 1 và 2, 
NXB Công an nhân dân;  

3. Các văn bản hướng dẫn áp dụng BLHS. 

6. 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. 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 40% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 60% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 40% + Điểm thi cuối kỳ * 60%) 
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. 

8. 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. 

8.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày - Không ứng dụng hệ thống quản lý học tập LMS 
kết hợp (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1; Chương 2; Chương 3   

2 Buổi 2 Chương 3 (tiếp); Chương 4  

3 Buổi 3 Chương 4:  (tiếp); Chương 5  

4 Buổi 4 Chương 5 (tiếp); Chương 6  

5 Buổi 5  Chương 7; Chương 8  

6 Buổi 6 Chương 8  

7 Buổi 7 Chương 8 (tiếp); Chương 9; Chương 10  

8 Buổi 8 Chương 10 (tiếp); Chương 11  

9 Buổi 9 Chương 12; Chương 13  

10 Buổi 10 Chương 13 (tiếp)  

8.2.  Kế hoạch giảng dạy lớp tối - Không ứng dụng hệ thống quản lý học tập LMS 
kết hợp (3 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chương 1; Chương 2  

2 Buổi 2 Chương 2; Chương 3  

3 Buổi 3 Chương 4  

4 Buổi 4 Chương 4 (Tiếp)  

5 Buổi 5 Chương 5  

6 Buổi 6 Chương 6  

7 Buổi 7 Chương 7  

8 Buổi 8 Chương 8   

9 Buổi 9 Chương 8 (tiếp)  

10 Buổi 10 Chương 8 (tiếp); Chương 9  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

11 Buổi 11 Chương 10  

12 Buổi 12 Chương 11  

13 Buổi 13 Chương 12  

14 Buổi 14 Chương 12; Chương 13  

  

8.3 Kế hoạch giảng dạy lớp ngày - Ứng dụng hệ thống quản lý học tập LMS kết hợp 

(4,5 tiết/buổi) 

Tuần Chương  Hoạt động học tập Học liệu Số lượng 

1 1, 2 & 3 - Nghe giảng: 

+ Chương 1: I; 

+ Chương 2: II; 

+ Chương 3: I 

- Giới thiệu và hướng dẫn 
nghiên cứu các mục còn lại 
của chương 1 và 2 

Trên lớp 

 

 

 

 

 

 

4,5 tiết 

Nghiên cứu:  

+ Chương 1: II, III; 

+ Chương 2: I, III; 

- Mục 1.2 
Chương 1 
TLHT môn 
LHS; 

Mục 2.1; 2.3 
Chương 2 
TLHT môn 
LHS 

 

 

 

 

Bài tập kiểm tra chương Câu trắc 
nghiệm 

05 

2 3&4 - Kiểm tra bài phần tự 
nghiên cứu; 

Trên lớp 1t 
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Tuần Chương  Hoạt động học tập Học liệu Số lượng 

- Giảng:  

+ Chương 3: II 

+ Chương 4: I; II; III.1; III.2; 
III.5; IV.1; IV.2 

3,5t 

Nghiên cứu: 

Chương 4: III.3; III.4; IV.3; 
IV.4 

Mục 4.5.3; 
4.5.4; 4.6 
TLHT LHS 

 

 

3 4&5 - Kiểm tra phần tự nghiên 
cứu ở chương 4 

- Giảng: Chương V: I; II; III; 
IV 

- Làm bài tập 

Trên lớp 1t 

 

 

2,5t 

1t 

Nghiên cứu: Chương 5: V Mục 5.5 TLHT 
LHS 

 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm 05 

4 5&6 - Kiểm tra phần tự nghiên 
cứu Chương 5 

- Nghe giảng: Chương 6: 
Mục I; II; IV 

Trên lớp 

 

 

 

 

1t 

 

 

3,5t 

 

Nghiên cứu:  

Mục III; V chương 6; mục 3 
chương IV; 

 

Mục 6.3 và 6.5 
TLHT môn lhs 

 

 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm 5 
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Tuần Chương  Hoạt động học tập Học liệu Số lượng 

5 7&8 - Giảng:  
+ Chương 7: I; II; III; IV; V 
+ Chương 8: I 

Trên lớp  

Nghiên cứu: 

Chương 7: VI; VII; VIII; 

 

 

Đọc Mục 7.6; 
7.7; 7.8 
TLHT môn 
LHS 

 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm 5 

6 8 - Giảng: II; IV; 
- Kiểm tra giữa kỳ 

Trên lớp 

Câu nhận định 
đúng/sai 

3,5t 

1t 

Nghiên cứu: III; V 

 

Đọc Mục 8.1.3; 
8.3 TLHT 
môn LHS 

 

Bài tập kiểm tra chương 

 

Trắc nghiệm 

 

05 

7 8,9&10 - Kiểm tra phần tự nghiên 
cứu Chương 8 

- Giảng:  

+ Chương IX: I; II; III; 

+ Chương X: II; 

- Làm bài tập 

Trên lớp 4,5t 

Nghiên cứu: 

Chương 9: IV; 

Chương 10: I. 

 

Mục 8.4.2 
Chương 8; 
9.1 Chương 
9 
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Tuần Chương  Hoạt động học tập Học liệu Số lượng 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm 05 

8 10&11 - Kiểm tra phần tự nghiên 
cứu chương 10; 

- Giảng chương 11: II; 

- Làm bài tập 

Trên lớp 4,5 

Nghiên cứu: Mục I Mục 10.1 
TLHT môn 
LHS 

 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm 05 

9 12&13 - Giảng: 

+ Chương 12: II 

+ Chương 13: III; 

- Làm bài tập 

Trên lớp 4,5t 

Nghiên cứu: 

- Chương 12: I; 

- Chương 13: I 

 

Mục 11.1; 12.1 
TLHT môn 
LHS 

 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm 05 

10 13 - Kiểm tra phần tự nghiên 
cứu Chương 13 

- Giảng: II 

Trên lớp 4,5t 

Bài tập kiểm tra chương 

 

Trắc nghiệm 05 
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9. PHỤ TRÁCH MÔN HỌC 
 Giảng viên: Phạm Thanh Tú 
 Địa chỉ và email liên hệ:  

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Dư Ngọc Bích 

 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

Phạm Thanh Tú 

 
  
 
 
  
 


