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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học tiếng Việt:  Pháp luật đại cương  

1.2 Tên môn học tiếng Anh:  Introduction to Law   

1.3 Mã môn học:    GLAW1201    

1.4 Khoa/Ban phụ trách:    Khoa Luật     

1.5 Số tín chỉ:    2TC (23LT/7BT/2TH) 

1.6 Điều kiện tiên quyết:  

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học trình bày những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật, bao gồm: 

 Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của Nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước 
và khái quát về cấu trúc của bộ máy Nhà nước, chức năng của các cơ quan nhà nước trong 
bộ máy Nhà nước Việt Nam. 

 Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của pháp luật, kiểu pháp luật, quy phạm pháp luật, 
quan hệ pháp luật, ý thức và thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, 
và hình thức pháp luật. 

 Giới thiệu khái quát về hệ thống pháp luật và các ngành luật trong hệ thống Pháp 
luật của Nhà nước Việt Nam, trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật 
tố tụng hành chính, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật dân sự, Luật Tố tụng dân 
sự, Luật lao động, Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về phòng chống tham nhũng. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước 
và pháp luật, đặc biệt những nội dung tổng quát về bộ máy nhà nước Việt Nam; khái quát 
chung về hệ thống pháp luật Việt Nam. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Môn học cung cấp kiến thức để sinh viên có thể trình bày được những nội dung cơ 
bản về nhà nước và pháp luật; nêu được cấu trúc của bộ máy nhà nước Việt Nam, chức 
năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; Xác định được hình thức của pháp luật Việt 
Nam, đặc biệt là các loại văn bản quy phạm pháp luật. 

3.2.2. Kỹ năng 

Những kiến thức cơ bản trong môn học này giúp người học phân biệt tính hợp pháp 
trong các hành vi xử lý các vấn đề có liên quan pháp luật tại nơi mình cư trú, học tập và 
làm việc.  

Vận dụng kiến thức đã học để phát triển các kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, 
bình luận, hệ thống hóa và đánh giá các vấn đề về Nhà nước và pháp luật.  

Hình thành và phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình nội dung về nhà nước và 
pháp luật.  

3.2.3. Thái độ 

 Những kiến thức cơ bản trong môn học này giúp người học nhận thức được vai 
trò, tầm quan trọng của nhà nước và pháp luật trong đời sống, từ đó, xây dựng và củng cố 
thái độ, ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách của Nhà nước, quy định pháp luật và 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia. 

 Người học phát huy ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận và đánh giá các thông 
tin, sự kiện về nhà nước và pháp luật, tự chủ xác lập các quan hệ mang tính hợp pháp 
trong cuộc sống. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

Tên chương Mục/Tiểu mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

Chương 1: 
Những vấn 
đề chung về 
Nhà nước 

1. Nguồn gốc và bản 
chất của Nhà nước  

2. Đặc điểm của Nhà 
nước 

3. Kiểu Nhà nước 
4. Hình thức Nhà nước 
5. Nhà nước CHXHCN 

Việt Nam 

Cung cấp cho 
người học những 
khái niệm cơ bản 
nhất về Nhà nước,  
cấu trúc bộ máy 
nhà nước và chức 
năng của các cơ 
quan nhà nước 
trong bộ máy nhà 
nước VN 

6 4,5 1,5 0 Tài liệu 
học tập 
môn 
Pháp luật 
đại 
cương, 
Đại học 
Mở 
TPHCM 
(2017) 
 
 
 

Chương 2: 
Những khái 
niệm cơ bản 

1. Nguồn gốc, bản chất 
và đặc điểm của pháp 
luật 

Cung cấp cho 
người học những 

9 7 2 0 
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Tên chương Mục/Tiểu mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

về pháp luật 2. Quy phạm pháp luật 
3. Quan hệ pháp luật 
4. Ý thức và thực hiện 

pháp luật 
5. Vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý 
6. Pháp luật và pháp 

chế xã hội chủ nghĩa 

kiến thức chung 
nhất về pháp luật, 
giúp người học 
hiểu rõ  các khái 
niệm cơ bản của 
pháp luật làm nền 
tảng cho người 
học tiếp cận 
nghiên cứu những 
môn học pháp luật 
chuyên ngành học 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 3: 
Hình thức 
pháp luật 

1. Khái niệm hình thức 
pháp luật 

2. Các loại hình thức 
pháp luật 

3. Hình thức pháp luật 
của Nhà nước Việt 
Nam 

Giúp người học 
hiểu được  cách 
thức thể hiện của 
pháp luật ra ngoài 
xã hội, hình thức 
của pháp luật Việt 
Nam hiện nay  

1 1 0 0 

Chương 4: 
Khái quát về 
hệ thống 
pháp luật 

1. Khái niệm hệ thống 
pháp luật 

2. Các căn cứ phân định 
ngành luật trong hệ 
thống pháp luật 

3. Các ngành luật trong 
hệ thống pháp luật 
Việt Nam 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về hệ 
thống pháp luật và 
cấu trúc của hệ 
thống pháp luật, 
căn cứ phân định 
ngành luật trong 
hệ thống pháp luật  
Việt Nam  

1 1 0 0 

Chương 5: 
Luật dân sự 
và tố tụng 
dân sự 

I. Luật dân sự 
1.Khái niệm chung về 
luật dân sự 
2.Một số chế định cơ 
bản của Luật dân sự 
II.  Luật tố tụng dân sự 
1. Khái niệm chung 
2. Những nội dung cơ 
bản của luật tố tụng dân 
sự 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật dân sự, 
luật tố tụng dân 
sự, xác định được 
các quan hệ xã hội 
chịu sự điều chỉnh 
của ngành luật này 
cũng như một số 
chế định cơ bản 
của luật dân sự và 

2 1,5 0,5 0 
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Tên chương Mục/Tiểu mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

tố tụng dân sự  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 6: 
Luật hình sự 
và tố tụng 
hình sự 

I. Luật hình sự 
1.Khái niệm chung về 
luật  hình sự 
2. Một số chế định cơ 
bản của Luật hình sự 
I. Luật tố tụng hình sự 
1. Khái niệm chung 
2. Những nội dung cơ 
bản của Luật tố tụng 
hình sự 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật hình 
sự, luật tố tụng 
hình sự, giúp 
người học biết 
được phạm vi điều 
chỉnh,  một số chế 
định cơ bản của 
Luật hình sự và tố 
tụng hình sự 

2 1,5 0,5 0 

Chương 7: 
Luật hành 
chính và tố 
tụng hành 
chính 

I. Luật hành chính 
1. Khái niệm chung 
về Luật hành chính 
2. Một số chế định 

cơ bản của Luật 
hành chính 

II. Luật Tố tụng hành 
chính 

1. Khái niệm 
chung 

2. Những nội dung 
cơ bản của Luật 
tố tụng hành 
chính 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật hành 
chính, giúp người 
học biết được các 
quan hệ xã hội 
chịu sự điều chỉnh 
của ngành luật 
này,cũng như một 
số chế định cơ bản 
của luật hành 
chính và tố tụng 
hành chính 

2 1,5 0,5 0 

Chương 8: 
Luật Lao 
động và 
Luật Hôn 
nhân và gia 
đình 

I. Luật lao động 
1. Khái niệm chung về 
Luật Lao động 
2. Một số chế định cơ 

bản của Luật lao 
động  

II. Luật hôn nhân và gia 
đình 

1. Khái niệm chung về 
Luật Hôn nhân và gia 
đình 

2. Một số chế định cơ 
bản của Luật Hôn 
nhân và gia đình 

Cung cấp cho 
người học kiến 
thức cơ bản về 
ngành luật lao 
động và luật Hôn 
nhân và gia đình, 
giúp người học 
biết được các quan 
hệ xã hội chịu sự 
điều chỉnh của các 
ngành luật 
này,cũng như một 
số chế định cơ bản 
của Luật lao động 

2 1,5 0,5 0 
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Tên chương Mục/Tiểu mục Nội dung khái 
quát 

Số tiết Tài liệu 
tự học TC LT BT TH 

  
 

và Luật Hôn nhân 
và gia đình 

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

Chương 9. 
Luật Phòng, 
chống tham 
nhũng 

1. Khái niệm, đặc điểm 
và các hành vi tham 
nhũng 
2. Nguyên nhân, tác hại 
của tham nhũng và các 
biện pháp phòng, chống 
tham nhũng. 
3. Trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức và cá 
nhân trong Phòng, 
chống tham nhũng 

Xác định những 
hành vi tham 
nhũng, nguyên 
nhân và tác hại 
của tham nhũng từ 
đó chỉ ra được các 
biện pháp phòng 
chống tham nhũng 
cũng như trách 
nhiệm của các chủ 
thể 

5 3 2 2 

Tổng cộng 30 23 07 02 

 
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính 

Bùi Ngọc Tuyền [chủ biên] (2017) Pháp luật đại cương, Hà Nội, nhà xuất bản Hồng 
Đức. 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm 

Nguyễn Hợp Toàn, Chủ biên (2011), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB đại học 
kinh tế quốc dân.  

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

3 Điểm tổng kết môn học 
(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% +  

Điểm thi cuối kỳ * 70%) 

 
100% 
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7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: 

7.1 Kế hoạch giảng dạy không áp dụng hệ thống quản lý học tập tập LMS kết 
hợp 4,5 tiết/buổi: 

STT Buổi 
học Nội dung Ghi 

chú 

1 Buổi 1 Chương 1: Những vấn đề chung về Nhà nước  

2 Buổi 2 Chương 1 (tiếp) 
Chương 2: Những khái niệm cơ bản về Pháp luật 

 

3 Buổi 3 Chương 2: (tiếp theo)  

4 Buổi 4 

Chương 2 (tiếp) 
Chương 3: Hình thức pháp luật và chương 4: Khái quát về hệ 
thống pháp luật  
Chương 5: Luật Dân sự và tố tụng dân sự 

 

5 Buổi 5 Chương 5 (tiếp) và chương 6: Luật hình sự và tố tụng hình sự 
Chương 7: Luật hành chính và tố tụng hành chính  

6 Buổi 6 
Chương 7 (tiếp) 
Chương 8: Luật Lao động Và Luật Hôn nhân và gia đình 
Chương 9: Luật phòng chống tham nhũng   

 

7 Buổi 7 Chương 9 (tiếp)   

 

7.2 Kế hoạch giảng dạy không áp dụng hệ thống quản lý học tập tập LMS kết 
hợp lớp 3 tiết/buổi  

STT Buổi 
học 

Nội dung Ghi 
chú 

1 Buổi 1 Chương 1: Những vấn đề chung về Nhà nước  

2 Buổi 2 
Chương 1 (tiếp) 
  

3 Buổi 3 Chương 2: Những khái niệm cơ bản về Pháp luật  

4 Buổi 4 
Chương 2 (tiếp) 
  

5 Buổi 5  Chương 2 (tiếp)  
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6 Buổi 6 
Chương 3: Hình thức pháp luật 
Chương 4: Hệ thống pháp luật 
Chương 5: Luật Dân sự và tố tụng dân sự  

 

7 Buổi 7 Chương 5 (tiếp theo)  
Chương 6: Luật Hình sự và tố tụng hình sự  

 

8 Buổi 8 
Chương 7: Luật Hành chính và tố tụng hành chính 
Chương 8: Luật Lao động và Luật Hôn nhân và gia đình  

9 Buổi 9 
Chương 8 (tiếp) 
Chương 9: Luật Phòng chống tham nhũng  

10 Buổi 10 Chương 9 (tiếp)   

7.3 Kế hoạch giảng dạy có áp dụng hệ thống quản lý học tập tập LMS kết 
hợp: (4,5t/buổi) 

 

Tuần Chương  Hoạt động học tập Học liệu Số lượng 

1 1 - Nghe giảng: I, II, IV; 
- Giới thiệu và hướng 
dẫn nghiên cứu: V  

Trên lớp 4,5 tiết 

Nghiên cứu:  
+ Kiểu nhà nước 
+ Bộ máy nhà nước Việt 
Nam; 

Mục 1.3, 2.2 TLHT 
môn PLĐC 

 
 
 
 

Bài tập kiểm tra chương Câu trắc nghiệm 05 

2 2 - Kiểm tra bài phần Bộ 
máy nhà nước; 
- Giảng: III, IV, V 

Trên lớp 1t 
 

3,5t 

Nghiên cứu: 
I. Nguồn gốc, bản chất, 
đặc điểm của PL; 
II.Các kiểu PL; 
VI.Pháp luật và pháp chế 
XHCN 

Đọc Mục 3.1, 3.2, 
3.7 TLHT PLĐC 
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Tuần Chương  Hoạt động học tập Học liệu Số lượng 

3 2 - Kiểm tra phần tự 
nghiên cứu: I, II 
- Giảng: V 
- Làm bài tập 

Trên lớp 1/2t 
 

3t 
1t 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm 05 

4 3, 4, 5 Nghe giảng: Chương III: 
Mục 1; 3 
- Giảng: Chương IV:1; 
2; 
- Giảng Chương V 
- Kiểm tra giữa kỳ 

Trên lớp 
 
 
 
 
 
Trắc nghiệm 

1t 
 
 

1t 
2t 
 

1/2t 

Nghiên cứu:  
- Mục 2 chương III; mục 
3 chương IV; 
- Chương V: Mục II.Luật 
tố tụng dân sự 

 
Đọc mục 4.1 và 
mục 5.3 TLHT môn 
PLĐC 
Đọc Mục 8.3, 8.4 
TLHT môn PLĐC  

 

Bài tập kiểm tra chương Trắc nghiệm: 
Chương III 
Chương IV 

 
05 
05 

5 6, 7 Kiểm tra phần tự học: 
Giảng:  
- Chương VI: I. Luật 
hình sự 
- Chương VII: I. Luạt 
hành chính 

Trên lớp 1/2t 
 

2t 
 

2t 

Nghiên cứu: 
- Chương VI: II. Luật tố 

Xem video 
Đọc Mục 7.3, 7.4 

 



9 
 

Tuần Chương  Hoạt động học tập Học liệu Số lượng 
tụng hình sự; 
- Chương VII: II. Luật tố 
tụng hành chính 

TLHT môn PLĐC 
 
- Xem Video 
Đọc mục 6.6.2, 
6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 
TLHT môn PLĐC 

Bài tập kiểm tra chương 
 

Trắc nghiệm 
Chương V 
Chương VI 

 
05 
05 

6 8,9 - Kiểm tra về Luật Tố 
tụng dân sự; Luật tố tụng 
hình sự 
- Giảng: Chương 7: I. 
Luật hành chính; 
Chương 8: Luật Lao 
động;  
Giảng Chương IX: 

Trên lớp 
 
 
 
 
 

1/2t 
 
 

3,5t 
 

2t 

Nghiên cứu:  
Chương VIII: II. Luật 
Hôn nhân gia đình 

Đọc Chương 10, 
TLHT môn PLĐC 
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Câu hỏi trắc nghiệm 
 

05 

7 9 Giảng: Chương IX  Trên lớp 2t 

Thảo luận: Biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng 

Trên lớp 1t 

Nghiên cứu: Vai trò của 
các cá nhân, cơ quan, tổ 
chức trong phòng chống 
tham nhũng 

Luật phòng chống 
tham nhũng 2005, 
sửa đổi bổ sung 
2012 

2t 
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8. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


