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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: 
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

(Lưu ý: Đề cương dưới đây đã có một vài sửa chữa, bổ sung, cập nhật để phù hợp với yêu cầu 

đào tạo so với đề cương đã được duyệt năm 2007) 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA LUẬT                   

Bộ môn: Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp luật 

---------- 

 

1. Thông tin về giảng viên 

a. Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, CHLB Đức (2012) 

Địa chỉ liên hệ: 

+ Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp luật, Khoa Luật – 

ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà nội. 

+ Điện thoại cơ quan: 04.7547673 

+ Email: nguyenminhtuan_hn@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

- Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 

- Lịch sử nhà nước và pháp luật Phương Đông 

- Lịch sử nhà nước và pháp luật Phương Tây 

- Phỏp luật về dõn chủ 

- Lý luận chung nhà nước và pháp luật 

 

b. Họ và tên: Vũ Thị Phụng 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản 

trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 

Địa chỉ liên hệ:  

+ Địa chỉ cơ quan: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn 

Email: cuongchau2001@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

- Lữu trữ học và quản trị văn phòng 

 

c. Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Hương 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng 

Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ:  

- Cơ quan: Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. 

  E-mail: Khang1954@yahoo.com  

Các hướng nghiên cứu chính: 

Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới; 

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt nam; 

mailto:nguyenminhtuan_hn@yahoo.com
mailto:cuongchau2001@yahoo.com
mailto:Khang1954@yahoo.com
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Lý luận về Nhà nước và Nhà nước pháp quyền; 

Lý luận về pháp luật và xã hội học pháp luật. 

 

2. Thông tin chung về môn học 

- Tên môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

- Số tín chỉ: 2 

- Mụn học: Bắt buộc: 

- Các môn học tiên quyết: 0 

- Các môn học kế tiếp:  

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật Phương Đông 

+ Lịch sử nhà nước và pháp luật Phương Tây 

+ Khóa luận tốt nghiệp 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 + Nghe giảng lý thuyết: 20 

 + Thảo luận: 6 

 + Tự học: 4 

- Địa chỉ Khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp 

luật, Nhà E1, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà nội. 

 

3. Mục tiêu của môn học 

 Kiến thức 

- Nắm được đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu  

khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

- Nắm vững những kiến thức cơ bản Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam qua các 

thời kỳ: thời kỳ dựng nước, thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến, 

thời kỳ Pháp thuộc và thời kỳ từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay. 

- Hiểu được nguyên nhân hình thành, vận động và phát triển của hai hiện tượng nhà 

nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam.  

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm về nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt 

Nam trong từng thời kỳ. 

 Về kỹ năng: 
- Trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung môn học. 

- Xây dựng được cho mình phương pháp tư duy đúng đắn trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học và thực tiễn. 

- Vận dụng được những tri thức và phương pháp của môn học để luận giải các vấn đề 

cụ thể của các khoa học pháp lý chuyên ngành.     

 

 Về thái độ người học: 
- Có được hứng thú, sự say mê môn học. 

- Thấy được giá trị học thuật, giá trị lịch sử và giá trị thực tiễn của môn học. 

- Có nhu cầu muốn được nghiên cứu tiếp những vấn đề liên quan đến môn học. 
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Mục tiêu cụ thể của từng bài học 

 

    

        Mục tiêu 

Nội dung 

Mục tiêu bậc 1 Mục tiêu bậc 2 Mục tiêu bậc 3 

Nội dung 1 

Đề cương môn học 

và kế hoạch học tập 

I.A.1. Nêu được các mục 

quan trọng nhất trong đề 

cương môn học. 

I.A.2. Viết lại được tổng 

quan môn học trong 1 

trang A4 

I.B.1 Xác định được kế 

hoạch học tập môn học 

theo đề cương môn học. 

 

Nội dung 2 

Đối tượng nghiên 

cứu, phạm vi nghiên 

cứu và phương 

pháp nghiên cứu 

lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam 

II.A.1. Phân tích và chỉ ra 

được đối tượng nghiên 

cứu,  

II.A.2. Hiểu và nắm được 

phương pháp nghiên cứu 

của Lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam 

II.A.3. Nêu được ý nghĩa 

của Lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt nam 

II.B.1. Phân biệt được 

đối tượng nghiên cứu và 

ranh giới nghiên cứu 

giữa lý luận chung nhà 

nước và pháp luật, lịch 

sử nhà nước và pháp 

luật thế giới  

II.B.2. Nắm được lịch 

sử hình thành khoa học 

Lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam 

 

 

Nội dung 3 

Nhà nước và pháp 

luật Việt Nam thời 

dựng nước 

III.A.1. Chỉ ra được qui 

luật chung của sự ra đời 

nhà nước và nét đặc thù 

trong quá trình hình 

thành nhà nước đầu tiên 

ở Việt nam. 

III.A.2. Nắm được tình 

hình phân hóa xã hội và 

cơ cấu tổ chức bộ máy 

nhà nước thời dựng nước 

III.A.3. Hiểu được tình 

hình pháp luật thời kỳ 

này 

 

 

 

 

 

III.B.1. Rút ra những 

nhận xét có tính chất 

tổng quan (có bình luận) 

về quá trình hình thành 

nhà nước đầu tiên ở Việt 

nam dưới các góc độ 

liên quan đến nhà nước 

và pháp luật. 

 

III.C.1. Có sự so 

sánh sâu sắc về sự ra 

đời của nhà nước 

thời dựng nước ở 

Việt Nam với các 

nhà nước điển hình 

khác ở Phương 

Đông và Phương 

Tây thời kỳ cổ đại. 

III.C.2. Rút ra được 

những đặc thù ngay 

từ sự ra đời của nhà 

nước đầu tiên còn 

ảnh hưởng đến nhà 

nước Việt Nam hiện 

tại. 
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Nội dung 4 

Nhà nước và pháp 

luật Việt Nam thời 

Bắc thuộc 

 

IV.A.1. Nêu được đặc 

điểm tình hình lịch sử 

thời kỳ Bắc thuộc. 

IV.A.2. Chỉ rõ được 

những chính sách về 

chính trị – kinh tế – văn 

hóa xã hội của chính 

quyền đô hộ 

IV.A.3. Nêu được những 

nét cơ bản cách thức tổ 

chức bộ máy nhà nước 

thời kỳ Bắc thuộc. 

IV.A.4. Hiểu được tình 

hình pháp luật thời kỳ 

này 

 

IV.B.1. Có thể rút ra 

được những ảnh hưởng 

từ chính sách chính trị – 

kinh tế – xã hội, cách 

thức tổ chức bộ máy nhà 

nước, tình hình pháp 

luật của thời kỳ Bắc 

thuộc đến đời sống xã 

hội trong hơn 1000 năm 

Bắc thuộc. 

 

IV.C.1. Vận dụng 

những kiến thức đã 

học để rút ra những 

di tồn của lịch sử 

thời Bắc thuộc đang 

hiện hữu trong ý 

thức, trong cuộc 

sống của người Việt 

Nam hiện tại và đưa 

ra được quan điểm 

cá nhân về các biện 

pháp hóa giải.  

Nội dung 5 

Khỏi quát quá trình 

phát triển thời kỳ 

phong kiến ở Việt 

Nam 

V.A.1. Nắm được và giải 

thích thuật ngữ phong 

kiến  

V.A.2. Nhớ và hiểu các 

giai đoạn, những mốc 

thời gian quan trọng và 

những sự kiện chính 

trong quá trình phát triển 

thời kỳ phong kiến ở Việt 

Nam. 

 

V.B.1. Đưa ra nhận xét 

tổng quan về lịch sử 

phát triển thời kỳ phong 

kiến.  

 

V.C.1. Vận dụng và 

mở rộng các kiến 

thức đã học để chỉ ra 

được những nét 

tương đồng và khác 

biệt của lịch sử thời 

kỳ phong kiến Việt 

Nam với lịch sử 

phong kiến Trung 

Quốc và các nước 

Phương Tây khác.  

Nội dung 6 

 

Tình hình và chính 

sách kinh tế - chính 

trị - văn hoá thời kỳ 

phong kiến 

 

VI.A.1. Nêu được tình 

hình kinh tế, chính trị, 

văn hóa thời kỳ phong 

kiến. 

VI.A.2. Hiểu được các 

chính sách về kinh tế, 

chính trị, văn hóa thời kỳ 

phong kiến 

 

 VI.B.1. Nêu được 

những nét độc đáo trong 

các chính sách về kinh 

tế, chính trị, văn hóa 

thời kỳ phong kiến. 

VI.C.1. Vận dụng 

những kiến thức đã 

học để thấy được 

những chính sách về 

chính trị, kinh tế , 

văn hóa xã hội tiến 

bộ nào nhà nước 

Việt Nam đã và 

đang kế thừa từ lịch 

sử. 
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Nội dung 7 

Tổ chức chính 

quyền phong kiến ở 

Việt Nam 

 

VII.A.1.  

Chỉ ra được vị trí, thẩm 

quyền của người đứng 

đầu nhà nước trong chế 

độ phong kiến Việt Nam; 

VII.A.2.  

Phân tích để thấy được 

cách thức tổ chức chính 

quyền ở trung ương và 

địa phương trong các giai 

đoạn như: Ngô - Đinh – 

Tiền Lê; Lý-Trần – Hồ; 

Lê Sơ; Vua Lê – Chúa 

Trịnh; Nguyễn. 

 

VII.B.1.  

Khái quát hóa được các 

mô hình tổ chức chính 

quyền thời kỳ phong 

kiến 

VII.B.2. Lý giải  được 

nguyên nhân dẫn đến sự 

sụp đổ của các mô hình 

tổ chức chính quyền 

thời kỳ phong kiến ở 

Việt Nam. 

 

VII.C.1.  

Chỉ ra được những 

di tồn lịch sử trong 

cách thức tổ chức 

chính quyền thời kỳ 

phong kiến. 

Nội dung 8 

Tình hình pháp luật 

thời phong kiến 

VIII.A.1.  

Khái quát về thành tựu 

pháp luật thời kỳ phong 

kiến. Nắm vững được kĩ 

thuật lập pháp và các 

hình thức pháp luật thời 

kỳ phong kiến ở Việt 

Nam. 

VIII.A.2. Trên cơ sở 

nghiên cứu kĩ Bộ luật 

Hồng Đức, chỉ ra được 

những nội dung cơ bản 

của một số lĩnh vực pháp 

luật trong Bộ luật Hồng 

Đức. 

VIII.B.1.  

Chỉ ra được những nét 

đặc sắc trong kĩ thuật 

lập pháp. 

VIII.B.1.  

Chỉ ra được những giá 

trị cơ bản của Bộ luật 

Hồng Đức. 

VIII.C.1. 

Nghiên cứu Bộ luật 

Hồng Đức trong sự 

so sánh với pháp 

luật các nước khác 

trên thế giới để thấy 

được giá trị đích 

thực và sự tiến bộ 

của Bộ luật Hồng 

Đức. 

VIII.C.2. 

Chỉ ra được những 

qui định pháp luật 

nào thời kỳ phong 

kiến mà pháp luật 

ngày nay cần kế 

thừa.  

 

Nội dung 9 

Nhà nước và pháp 

luật Việt Nam thời 

Pháp thuộc 

IX.A.1.  

Nêu được một cách khái 

quát quá trình xâm lược 

của thực dân Pháp; Chính 

sách kinh tế – chính trị – 

xã hội của thực dân Pháp 

trong thời kỳ Pháp thuộc. 

IX.A.2.  

Nêu và phân biệt được 

cách thức tổ chức chính 

quyền của người Pháp tại 

Liên bang Đông Dương, 

và cách thức tổ chức 

IX.B.1.  

Đánh giá đúng được vị 

thế của Triều Nguyễn 

thời kỳ Pháp thuộc. 

IX.B.2. 

Hiểu được tính chất và 

nội dung cơ bản của hệ 

thống pháp luật do thực 

dân Pháp đặt ra để cai trị 

thuộc địa, qua đó hiểu 

được bản chất phản dân 

tộc của bộ máy cai trị và 

hệ thống pháp luật do 

IX.C.1.  

Biết cách vận dụng 

lý luận về nhà nước 

và pháp quyền trong 

việc lý giải sự sụp 

đổ tất yếu của bộ 

máy cai trị thực dân 

và biết cách phê 

phán biện chứng 

những di tồn lịch sử 

về nhà nước và pháp 

luật do thời kỳ Pháp 

thuộc để lại. 
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chính quyền tại Bắc Kỳ, 

Trung Kỳ và Nam Kỳ; 

Hiểu được lịch sử hình 

thành, cơ cấu tổ chức và 

đặc trưng cơ bản của 

chính quyền cai trị dưới 

thời Pháp thuộc 

IX.A.3. 

Chỉ ra được tình hình 

pháp luật thời kỳ Pháp 

thuộc. Cơ chế áp dụng 

pháp luật đối với người 

Pháp và người Việt. 

thực dân Pháp tạo ra, 

nắm được những nét 

mới của kỹ thuật lập 

pháp, hành pháp và tư 

pháp so với thời phong 

kiến trước đó 

Nội dung 10 

Nhà nước và pháp 

luật Việt Nam từ 

Cách mạng tháng 

Tám đến nay 

 

X.A.1.  

Nắm được những quan 

điểm khác nhau về xây 

dựng nhà nước thời kỳ 

này; 

X.A.2. 

Hiểu được những nét cơ 

bản về các chính sách 

chính trị, kinh tế, văn hóa 

– xã hội qua các giai 

đoạn phát triển từ năm 

1945 đến nay; 

X.A.3.  

Vẽ được sơ đồ tổ chức bộ 

máy nhà nước từ Hiến 

pháp 1946 đến nay; 

X.A.4. 

Chỉ ra được những thành 

tựu cơ bản về mặt lập 

pháp từ 1946 đến nay. 

 

X.B.1.  

Hiểu được lý do Đảng ta 

lựa chọn con đường xây 

dựng nhà nước kiểu 

mới; 

X.B.2.  

So sánh để thấy được sự 

tương đồng và khác biệt 

cũng như luận giải được 

nguyên nhân dẫn đến sự 

thay đổi trong tổ chức 

của các cơ quan trong 

Bộ máy nhà nước từ 

Hiến pháp 1946 đến 

nay.  

 

X.C.1.  

Nhận thức được di 

tồn về nhà nước và 

pháp luật thời kỳ 

này. 

Chú thích: - Bậc 1: Nhớ (A) 

   - Bậc 2: Hiểu, vận dụng (B) 

   - Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C) 

   - Số La mã (I, II, III, IV …): Nội dung 

   - Số ả rập (1, 2, 3, 4): Thứ tự mục tiêu 

 Bảng tổng hợp mục tiêu môn học 

       Mục tiêu 

Nội dung 

 

Bậc 1 

 

Bậc 2 

 

Bậc 3 

 

Tổng 

Nội dung 1 2 1 0 3 

Nội dung 2 3 2 0 5 

Nội dung 3 3 1 2 6 

Nội dung 4 4 1 1 6 
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Nội dung 5 2 1 1 4 

Nội dung 6 2 1 1 4 

Nội dung 7 2 2 1 5 

Nội dung 8 2 1 2 5 

Nội dung 9 3 2 1 6 

Nội dung 10 4 2 1 7 

Tổng 27 14 10 51 

 

4. Tóm tắt nội dung môn học (Khoảng 150 từ) 

 

Môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam là một môn học cơ bản trong chương 

trình đào tạo cử nhân Luật học. Đây là môn học nghiên cứu những nội dung cơ bản về quá trình 

hình thành, vận động và phát triển của nhà nước và pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ lịch 

sử như: thời kỳ dựng nước; thời Bắc thuộc; thời kỳ phong kiến; thời Pháp thuộc; và thời kỳ từ 

Cách mạng tháng Tám đến nay. Sự quan trọng của môn học thể hiện ở chỗ, bên cạnh ý nghĩa là 

cơ sở phương pháp luận cho các khoa học pháp lý chuyên ngành, đây cũng là  môn học trang bị 

cho người học một cách toàn diện nhất về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của nhà 

nước và pháp luật trong lịch sử nước nhà. Không những thế môn học này cũng giúp người học 

thấy được những di tồn của lịch sử, cũng như nhiều bài học kinh nghiệm quí báu mà ta có thể kế 

thừa, chắt lọc, phát huy, nhằm góp phần hoạch định đường lối, chính sách trong giai đoạn xây 

dựng nhà nước pháp quyền Việt nam hiện nay.  

 

5. Nội dung chi tiết môn học (Tên các chương, mục, tiểu mục) 

 

Tên bài học, tiểu mục 

Bài mở đầu: 

Nhập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

 I. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu lịch sử 

nhà nước và pháp luật Việt Nam 

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 2. Phương pháp nghiên cứu 

 II. Ý nghĩa của môn học Lịch sử NN&PL Việt Nam 

Phần thứ nhất. Nhà nước và pháp luật thời cổ đại 

Bài 1:  

Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kỳ dựng nước 

 I. Cơ sở hình thành Nhà nước Văn Lang  

 1. Điều kiện cần và đủ ra đời Nhà nước Văn Lang 

 2. Quá trình ra đời Nhà nước Văn Lang 

 II. Tổ chức nhà nước Văn Lang và vấn đề xác định kiểu nhà nước 

 1. Sự phân hóa xã hội  

 2. Tổ chức nhà nước Văn lang 

 3. Vấn đề xác định kiểu nhà nước 

 III. Nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương 

 IV. Tình hình pháp luật 

 IV. Nhận xét chung 
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Bài 2: 

Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Bắc thuộc 

 I. Hoàn cảnh lịch sử 

 II. Hệ thống chính quyền đô hộ thời Bắc thuộc và các giai đoạn độc lập tự chủ 

 III. Tình hình pháp luật 

 IV. Những hệ luận rút ra  

Phần thứ hai. Nhà nước và pháp luật thời trung đại 

Bài 3: 

Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX 

 A. Khái quát quá trình phát triển 

 I. Khái quát quá trình phát triển  

 II. Tình hình và chính sách chính trị - kinh tế - xã hội 

 B.  Tổ chức chính quyền 

 I. Vị trí, vai trò của nhà vua 

 II. Khái quát tổ chức chính quyền ở trung ương và địa phương 

 III. Một số mô hình tổ chức chính quyền 

 C. Tình hình pháp luật  

 I. Khái quát về thành tựu pháp luật 

 II. Nội dung, giá trị của một số lĩnh vực pháp luật cơ bản trong Quốc Triều Hình Luật 

thời Lê 

Phần thứ ba. Nhà nước và pháp luật thời cận và hiện đại 

Bài 4: 

Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc 

 I. Khái quát quá trình xâm lược của thực dân Pháp 

 II. Tổ chức chính quyền 

 III. Tình hình pháp luật 

 IV. Nhận xét chung 

Bài 5: 

Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến nay 

 I. Sự lựa chọn nhà nước kiểu mới 

 1. Sự lựa chọn kiểu nhà nước 

 2. Cuộc đấu tranh giành chính quyền 

 II. Khái quát tình hình và các chính sách chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội từ 

1945 đến nay 

 III. Tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay 

 IV. Tình hình pháp luật 

 V. Nhận xét chung 

ÔN TẬP 
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6. Học liệu 

 

- Học liệu bắt buộc ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất 

bản, …) 

[1]. Vũ Thị Phụng, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia Hà nội, 2003. 

[2]. Trường Đại học Luật Hà nội, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nhà 

xuất bản Công an nhân dân, 2007. 

 

- Học liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên 

[3]. Đinh Gia Trinh, Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp quyền Việt Nam, Nhà xuất bản khoa 

học xã hội, Hà nội, 1968. 

[4]. Đào Trí Úc (chủ biên), Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia, Hà nội, 1995. 

[5]. Hoàng Thị Kim Quế, Các khoa học lý luận - lịch sử về nhà nước và pháp luật trong hệ 

thống các khoa học pháp lý và chương trình đào tạo luật học ở nước ta, Tạp chí nhà 

nước và pháp luật, số 3/2004. 

[6]. Hoàng Thị Kim Quế, Một vài suy nghĩ về những vấn đề đã và đang diễn ra trong đời 

sống nhà nước, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 7/2003 

[7]. Vũ Quốc Thông, Pháp chế sử Việt Nam, Tủ sách Đại học, Sài Gòn, 1972. 

[8]. Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, Nhà xuất 

bản Tư pháp, Hà nội, 2006. 

[9]. INSUN YU, Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII, Nhà xuất bản khoa học xã 

hội, Hà nội, 1994. 

[10]. Lê Thị Sơn (chủ biên), Quốc Triều Hình Luật - Lịch sử hình thành, nội dung và giá 

trị, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội, 2004; 

[11]. Tập thể tác giả, Lê Thánh Tông (1442 - 1497) con người và sự nghiệp, Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia Hà nội, 1997. 

[12]. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam thế 

kỷ XV – Thế kỷ XVIII, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà nội, 1994. 

[13]. Nguyễn Minh Tuấn, Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà xuất 

bản Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2007. 

[14]. Đỗ Văn Ninh, Từ điển chức quan Việt Nam, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà nội, 2002 

[15]. Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà nội, 1992. 

[16]. Bùi Xuân Đính, Những kế sách dựng xây đất nước của cha ông ta, Nhà xuất bản Tư 

pháp, Hà nội, 2004. 

[17]. Yoshiharu Tsubri, Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Hội sử học Việt 

Nam, 1993. 

[18]. Trần Văn Giàu, Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch 

sử, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà nội, 1996. 

[19]. Bùi Xuân Đính, Những câu truyện pháp luật thời phong kiến, Nhà xuất bản tư pháp, 

Hà nội, 2005. 

[20]. Nguyễn Minh Tuấn, Dân chủ ở xã từ góc nhìn pháp lý, Nhà xuất bản Công an nhân dân, 

Hà nội, 2006. 

[21]. Vũ Minh Giang, Những hệ luận rút ra từ các đặc trưng của lịch sử hệ thống chính trị 

Việt Nam, Tạp chí Khoa học - Đại học Tổng hợp Hà nội, Số 6/1993. 
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[22]. Vũ Minh Giang, Pháp luật với xã hội Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, Bài 

viết trong sách Nghiên cứu về hệ thống pháp luật Việt Nam, Thế kỷ XV – Thế kỷ XVIII, 

Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội, 1994. 

[23]. Hoàng Thị Kim Quế, Một số vấn đề về sự điều chỉnh của pháp luật nhà Lê trong Quốc 

triều hình luật. Sách (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học) Lê Thánh Tông (1442-1497) Con người và sự 

nghiệp, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội. 1997, tr.107 – 119. 

[24]. Nguyễn Thị Việt Hương, Nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Thực 

trạng và những vấn đề đặt ra, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số  3/2001. 

[25]. Nguyễn Thị Việt Hương, Tư tưởng chính trị - pháp lí ở làng xã cổ truyền và ảnh 

hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2003. 

[26]. Vũ Thị Phụng, Sự khẳng định chủ quyền quốc gia của các nhà nước quân chủ Việt 

Nam, Tạp chí nghiên cứu lịch sử số 2/2004. 

[27]. Vũ Thị Phụng, Vị trí của người phụ nữ trong pháp luật phong kiến Việt Nam, Tạp chí 

Khoa học và Phụ nữ, số 4, 1991. 

[28]. Vũ Thị Phụng, Tình hình pháp luật dưới triều Hồ - Một vài nhận xét, Tạp chí Nghiên 

cứu Lịch sử, số 5, 1992. 

[29]. Vũ Thị Phụng, Những biện pháp chống tham nhũng của các nhà nước phong kiến 

Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 

[30]. Vũ Thị Nga, Tư tưởng đức trị, pháp trị và sự kết hợp đức trị và pháp trị trong đường 

lối cai trị của nhà nước phong kiến hậu Lê, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà 

Nội, 2000. 

[31]. Trần Thị Tuyết, Bốn bản Hiến pháp trong lịch trình 60 năm của Nhà nước cách mạng 

Việt Nam, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 9( 209)/2005, tr. 42 - 49. 

[32]. Đỗ Đức Minh, Trọng nông - chính sách pháp luật tiêu biểu của chế độ phong kiến 

Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2(298)/2013. 

[33]. Đỗ Đức Minh, Học thuyết pháp trị Trung hoa cổ đại – giá trị tham khảo trong quản 

lý xã hội ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản chính trị - hành chính, Hà nội, 2013.  

[34]. Mai Văn Thắng, Sự phát triển của nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam, Bài 

báo khoa học trong Tuyển tập công trình khoa học pháp lý số chuyên đề “Khoa học pháp 

lý và cải cách trong đào tạo luật, Nxb Đại học Tổng hợp quốc gia Varonhet, Liên bang 

Nga, số (21)/2007 (tr.111-123). 

[35]. Nguyễn Minh Tuấn, Nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, 

Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 11+ 12/2003 

[36]. Nguyễn Minh Tuấn, Nhà nước Văn Lang – nhà nước siêu làng, Tạp chí Khoa học, Đại 

học Quốc gia Hà nội, Chuyên san Kinh tế - Luật, số 3/2007 

[37]. Nguyễn Minh Tuấn, Đặc trưng của dân chủ trong chế độ phong kiến Việt Nam, Tạp 

chí nghiên cứu lập pháp, số 10/2004. 

[38]. Nguyễn Minh Tuấn, Bộ luật Hammurabi - bộ luật cổ xưa nhất của nhân loại, Tạp chí 

Luật học, Trường Đại học Luật Hà nội, số 6/2005. 

[39]. Nguyễn Minh Tuấn, Những ảnh hưởng tích cực của Nho giáo trong Bộ luật Hồng 

Đức, Tạp chí Khoa học - ĐHQGHN, chuyên san Kinh tế - Luật, Tập XXI, Số 3/2005, 

tr.38 - tr.48. 

[40]. Nguyễn Minh Tuấn, Một góc nhìn về Vua Việt Nam thời kỳ phong kiến, Tạp chí Dân 

chủ và Pháp luật (Bộ Tư Pháp), Số 1/2008, tr. 49-53. 

[41]. Nguyễn Minh Tuấn, Nét độc đáo của qui phạm pháp luật trong Bộ luật Hồng Đức, 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Hiến kế Lập pháp), Số 33(118), Tháng 3/2008, tr.49 – 51. 
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[42]. Nguyễn Minh Tuấn, Những vấn đề đặt ra từ việc thực hiện qui chế dân chủ ở xã, Tạp 

chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội, Kinh tế - Luật, T.XXII, Số 2, tháng 11 năm 2006, 

tr.39 – 45. 

[43]. Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức chính quyền Việt Nam thời kỳ phong kiến, in trong: Tổng 

tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, Tập 1, Nhà xuất bản văn hóa Thông tin, 2009, 

tr.2151-2172. 

[44]. Nguyễn Minh Tuấn, Tập bài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà xuất 

bản chính trị quốc gia, Hà nội, 2007. 

[45]. Nguyễn Minh Tuấn, Tiếp cận pháp luật từ góc nhìn văn hóa, Tạp chí Tia sáng, đăng 

ngày 8/12/2011, truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4700, truy cập gần 

nhất ngày 29/6/2013. 

[46]. Nguyễn Minh Tuấn, Hiến pháp 1946: Thể hiện cơ chế phân công và kiểm soát quyền 

lực, Tạp chí Tia sáng, đăng ngày 14/12/2011, truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116& Category ID=42&News=4720, truy cập 

gần nhất ngày 29/6/2013. 

[47]. Bùi Huy Khiên, Tuyển chọn, kiểm tra, giám sát công chức dưới triều Lê Thánh Tông, 

Nhà nước và pháp luật, số 3/2004. 

[48]. Võ Trí Hảo, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Cảnh Bình, Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Tuấn, 

Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà nội, 2013. 

[49]. Trần Thị Vinh, Thể chế chính quyền nhà nước thời Lê - Trịnh sản phẩm đặc biệt của 

lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII, Tạp chí nghiên cứu lịch sử , số 1/2004. 

[50]. Bùi Xuân Đính, Tình hình tội phạm và việc áp dụng hình phạt dưới triều đại nhà 
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7. Hình thức tổ chức dạy học 

7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

 

 

 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học môn học  

Tổng Thuyết trình Thực hành, 

thí nghiệm, 

điền dã, thực 

tập 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

( xác định) 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Nội dung 1 1  0  0 1 

Nội dung 2 1  0  0 1 

Nội dung 3 2  1  1 4 

Nội dung 4 2  0  1 3 

Nội dung 5 1  0  0 1 

Nội dung 6 2  1  0 3 

Nội dung 7 3  1  1 5 

Nội dung 8 3  1  1 5 

Nội dung 9 2  0  0 2 

Nội dung 10 3  2  0 5 

Tổng  20  6  4 30 

 

 

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:  

 Thí dụ: Nội dung 1, tuần 1 

Môn học gồm có 2 tín chỉ (30 giờ tín chỉ, trong đó có 20 giờ tín chỉ lý thuyết, 6 giờ tín chỉ 

thảo luận trên lớp, 4 giờ tín chỉ tự học có hướng dẫn). 

Lịch trình chung: (15 tuần, mỗi tuần 2 giờ tín chỉ) 

Tuần 1: Giảng lý thuyết nội dung 1 và 2 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 2: Giảng lý thuyết nội dung 3 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 3: Giảng lý thuyết nội dung 4 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 4: Sinh viên tự học có hướng dẫn tại thư viện, làm bài tập của nội dung 3 và 4 (2 

giờ tín chỉ) 

Tuần 5: Thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 3, 4 (1 giờ tín chỉ), giảng lý thuyết nội 

dung 5 (1 giờ tín chỉ) 

Tuần 6: Giảng lý thuyết nội dung 6 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 7: Thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 6 (1 giờ tín chỉ), giảng lý thuyết nội 

dung 7 trên lớp (1 giờ tín chỉ) 

Tuần 8: Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 9: Giảng lý thuyết nội dung 8 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 10: Sinh viên tự học có hướng dẫn tại thư viện, làm bài tập của nội dung 7 và 8 (2 

giờ tín chỉ) 

Tuần 11: Thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 7 và 8 (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 12: Giảng lý thuyết nội dung 9 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 13: Giảng lý thuyết nội dung 10 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

Tuần 14: Giảng lý thuyết nội dung 10 trên lớp (1 tín chỉ), thảo luận, chữa bài tập trên lớp 

nội dung 10 (1 tín chỉ) 

Tuần 15: Thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 10 và tổng kết môn học (2 tín chỉ) 
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Lịch trình cụ thể: 

Tuần1: 

Giảng lý thuyết nội dung 1 [Đề cương môn học và kế hoạch học tập] và nội dung 2 

[Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu môn học] ở 

trên lớp ( 2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức  dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 

trên lớp (2 giờ 

trên lớp) 

Giảng đường  1. Giới thiệu đề cương và 

tổng quan môn học. 

2.  Chia nhóm học tập. 

3.  Trình bày bài mở đầu 

của môn học Lịch sử nhà 

nước và pháp luật Việt 

Nam gồm: 

- Đối tượng nghiên cứu 

của khoa học, môn học 

LSNNPLVN 

-  Phạm vi nghiên cứu 

-  Phương pháp nghiên 

cứu 

-  ý nghĩa của khoa học, 

môn học LSNNPLVN 

1. Ghi chép nhiệm vụ 

tuần sau. 

2. Chọn bài tập lớn 

(tiểu luận môn học) 

3. Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1,2. 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 3; 

4; 11; 21; 42; 43...  

 

 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Tự nghiên cứu trước các 

vấn đề như: 

1. Đối tượng nghiên cứu, 

phạm vi nghiên cứu 

của môn học lịch sử 

nhà nước và pháp luật 

Việt Nam; 

2. Phương pháp luận và 

phương pháp nghiên 

cứu cụ thể lịch sử nhà 

nước và pháp luật Việt 

Nam; 

3. Tình hình nghiên cứu 

và ý nghĩa của môn 

học lịch sử nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam?  

Mỗi sinh viên nên tự 

tìm tất cả các tài liệu 

(từ các nguồn thông 

tin khác nhau, ngoài 

những tài liệu đã nêu 

trong đề cương) liên 

quan đến nội dung của 

môn học Lịch sử nhà 

nước và pháp luật 

Việt nam. 

 

Tư vấn  Tư vấn về môn học Chuẩn bị câu hỏi  
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Tuần 2: 

Giảng lý thuyết nội dung 3 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ trên 

lớp (2 giờ trên 

lớp) 

Giảng đường  1. Cơ sở hình thành nhà 

nước Văn Lang. 

2. Tổ chức bộ máy nhà 

nước; 

3. Tình hình pháp luật 

4. Nhận xét chung 

1. Ghi chép nhiệm vụ 

tuần sau. 

2. Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1,2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 3; 

27; 28; 45; 48... 

 

 

Các hình thức 

khác 

 Đặt câu hỏi cho sinh 

viên trả lời, tranh luận 

sau đó giáo viên kết 

luận. 

  

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Tự nghiên cứu ở nhà trả 

lời trước các vấn đề 

sau: 

1. Điểm đặc thù trong 

quá trình hình thành 

nhà nước đầu tiên ở 

Việt Nam; 

2. Căn cứ vào đâu để 

xác định chính xác thời 

điểm ra đời nhà nước 

Văn Lang? Tại sao vấn 

đề xác định thời điểm 

ra đời nhà nước lại là 

vấn đề có ý nghĩa trọng 

đại đối với mọi quốc 

gia, dân tộc? 

3. Nhận xét gì về tổ 

chức bộ máy nhà nước 

Văn Lang.  

1. Viết tóm tắt các 

phần phải đọc. 

 

 

Kiểm tra, đánh 

giá 

 Kiểm tra phần tự học 

của sinh viên thông qua 

việc gọi sinh viên trả 

lời hoặc trình bày 

những nội dung đã 

chuẩn bị.  

  

Tư vấn  Tư vấn cho sinh viên 

phương pháp học của 
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môn học; phương pháp 

đọc tài liệu và chuẩn bị 

bài ở nhà; Cách trình 

bày vấn đề và tranh 

luận; Cách tổng hợp 

vấn đề và viết tóm tắt.  

 

Tuần 3: 

Giảng lý thuyết nội dung 4 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ trên 

lớp (2 giờ trên 

lớp) 

Giảng đường  1. Đặc điểm tình hình 

lịch sử thời kỳ Bắc 

thuộc. 

2. Chính sách về chính 

trị – kinh tế – văn hóa 

xã hội của chính quyền 

đô hộ phong kiến 

Phương Bắc 

3. Tổ chức bộ máy nhà 

nước thời kỳ Bắc thuộc. 

4. Tình hình pháp luật 

thời kỳ này 

1.Ghi chép nhiệm vụ 

tuần sau. 

2. Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 3; 

5; 17; 22; 44; 45; 48; 

49; 50; 52; 53; 55; 

56... 

 

 

Các hình thức 

khác 

 Đặt câu hỏi cho sinh 

viên trả lời, tranh luận 

sau đó giáo viên kết 

luận. 

  

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Nghiên cứu trước các 

vấn đề sau: 

 Anh (chị) có nhận xét 

gì về hệ thống chính 

quyền và pháp luật đô 

hộ thời Bắc thuộc? 

So sánh sự giống và 

khác nhau trong việc tổ 

chức đơn vị hành chính 

ở hai giai đoạn: giai 

đoạn cai trị của nhà 

Hán (111TCN - thế kỷ 

VII SCN) và giai đoạn 

cai trị của nhà Đường 

(thế kỷ VII SCN - 

938)? 

  

Kiểm tra, đánh 

giá 

 Kiểm tra phần tự học 

của sinh viên thông qua 
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việc gọi sinh viên trả 

lời hoặc trình bày 

những nội dung đã 

chuẩn bị.  

Tư vấn  Tư vấn cho sinh viên 

phương pháp học của 

môn học; phương pháp 

đọc tài liệu và chuẩn bị 

bài ở nhà; Cách trình 

bày vấn đề và tranh 

luận; Cách tổng hợp 

vấn đề và viết tóm tắt.  

  

 

Tuần 4: 

Sinh viên tự học có hướng dẫn tại thư viện, 

 làm bài tập của nội dung 3 và 4 (2 giờ tín chỉ) 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Tự học, tự  

nghiên cứu (2 

giờ tín chỉ bắt 

buộc) 

Thư viện Sinh viên tự nghiên cứu 

trả lời trước các nội 

dung sau: 

1. Theo anh (chị), 

nhà nước Văn Lang 

thuộc kiểu nhà nước 

nào? Vì sao? 

2. Trình bày khái 

quát và nhận xét về sự 

phân hoá xã hội thời kỳ 

nhà nước Văn Lang.  

3. Tại sao nói “Nhà 

nước Văn Lang có tính 

đại diện cao nhưng tính 

giai cấp yếu”?  

4. Tại sao nói: 

"Nhà nước Văn Lang là 

nhà nước siêu làng"?  

5. Tại sao thời kỳ 

này tồn tại lâu dài chế 

độ công hữu về ruộng 

đất? 

6. Phản ứng gì đối 

với nhà nước và pháp 

luật của người Việt xuất 

hiện từ thời Bắc thuộc 

và di tồn của nó đến 

ngày nay? 

Bước 1: Sinh viên tìm 

tài liệu, nghiên cứu kĩ 

tài liệu 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 17; 22; 27; 28; 

44; 45; 48; 49; 50; 52; 

53; 55; 56... 

  

Bước 2: Làm các bài 

tập giáo viên phân 

công 
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7. Người Việt đã 

tiếp nhận được những 

giá trị gì của văn minh 

Trung Hoa thời kỳ này? 

ảnh hưởng đó có di tồn 

gì đến ngày nay? 

8. Cấp chính quyền 

nào mà Triều đại Trung 

Quốc không thể chia 

nhỏ hơn được nữa? Hệ 

quả của vấn đề này? 

9. Nhận xét về tình 

hình luật pháp thời kỳ 

Bắc thuộc? Bằng cách 

nào luật tục cổ truyền 

của người Việt vẫn được 

bảo tồn và gìn giữ trước 

âm mưu đồng hoá của 

phong kiến Phương 

Bắc? 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 Sinh viên nộp lại thu 

hoạch cho giáo viên 

ngay sau khi kết thúc 

giờ học. Giáo viên sẽ 

đánh giá dựa trên kết 

quả của sinh viên và 

chữa bài vào tuần thảo 

luận sau. 

  

 

 

Tuần 5: 

Thảo luận trên lớp nội dung 3, 4 (1 giờ tín chỉ),  

giảng lý thuyết nội dung 5 (1 giờ tín chỉ) 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 

1 giờ tín chỉ 

trên lớp (1 giờ 

trên lớp) 

Giảng đường  Các giai đoạn phát triển 

cơ bản của thời kỳ 

phong kiến ở Việt Nam 

1.Ghi chép nhiệm vụ 

tuần sau. 

2. Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 6; 11; 14; 15; 16; 

17; 42; 43; 55; 56… 
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Thảo luận 

1 giờ tín chỉ 

trên lớp (1 giờ 

tín chỉ) 

Giảng đường  Bước 1: Các nhóm báo 

cáo kết quả tìm tài liệu 

môn học. Sau khi đã tập 

hợp từ phía các cá nhân.  

Bước 2: Thảo luận các 

nội dung giáo viên đưa 

ra từ buổi học trước 

Thông qua việc thảo 

luận trên lớp, đánh giá 

việc học tập của sinh 

viên. 

Bước 3: Giáo viên tiếp 

tục đưa ra những nội 

dung mới trực tiếp trên 

lớp để thảo luận ; 

   

Kiểm tra, 

đánh giá 

 Kiểm tra việc chuẩn bị 

bài của sinh viên thông 

qua việc phát biểu của 

sinh viên ở trên lớp, qua 

việc chữa bài tập tại lớp. 

   

 

Tuần 6: 

Giảng lý thuyết nội dung 6 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 

trên lớp (2 giờ 

trên lớp). 

Giảng đường  1. Tình hình kinh tế – 

chính trị – văn hóa xã 

hội thời kỳ phong kiến; 

2. Các chính sách kinh 

tế – chính trị – văn hóa 

xã hội ở Việt Nam thời 

kỳ phong kiến. 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 14; 22; 25; 

29; 42; 46. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Tự nghiên cứu trước các 

vấn đề sau: 

1. Sự tương đồng và 

khác biệt trong vấn đề 

sở hữu ruộng đất: thời 

dựng nước, thời Bắc 

thuộc và thời phong 

kiến? 

2. Nhà nước phong 

kiến đã khẳng định chủ 

quyền quốc gia bằng 

những cách nào? 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 14; 22; 25; 

29; 42; 46. 
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3. Tại sao trong suốt 

thời kỳ phong kiến 

thương nghiệp xuất hiện 

sớm nhưng phát triển 

chậm; thành thị chỉ là 

trung tâm về chính trị, 

văn hoá, chứ không phải 

trung tâm kinh tế? 

4. Các triều đại phong 

kiến đã giải quyết vấn 

đề mối quan hệ “làng - 

nước” ra sao? 

5. Anh (chị) hãy trình 

bày những hiểu biết cơ 

bản về quá trình du nhập 

và ảnh hưởng của Phật 

giáo và Nho giáo đối với 

các triều đại phong kiến 

Việt Nam. 

6. Anh (chị) hãy chỉ ra 

những nguyên nhân dẫn 

đến tình hình kinh tế 

thời kỳ phong kiến 

chậm phát triển. 

7. Chế độ thi cử, tuyển 

dụng quan lại dưới thời 

phong kiến. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 Kiểm tra việc chuẩn bị 

bài của sinh viên thông 

qua việc phát biểu của 

sinh viên ở trên lớp, qua 

việc chữa bài tập tại lớp. 

   

 

Tuần 7 

Thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 6 (1 giờ tín chỉ),  

giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (1 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Thảo luận 

(1 giờ tín chỉ) 

Giảng đường Bước 1: Thảo luận về 

các chính sách kinh tế – 

chính trị – văn hóa xã 

hội thời kỳ phong kiến 

đã được phân công; 

Bước 2: Giáo viên tiếp 

tục đưa ra những nội 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 14; 22; 25; 

29; 42; 46. 
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dung mới trực tiếp trên 

lớp để thảo luận làm rõ 

nội dung 6. 

Lý thuyết 

(1 giờ tín chỉ) 

Giảng đường Vị trí của nhà vua trong 

chế độ phong kiến Việt 

Nam. 

 

 - Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 14; 14; 16; 

18; 22; 25; 29; 42; 32. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Tự nghiên cứu trước các 

vấn đề: 

1. Phân tích địa vị pháp 

lý, sự hạn chế quyền lực 

của Vua Việt Nam thời 

kỳ phong kiến? 

2. Tìm hiểu các điển 

tích lịch sử chứng tỏ 

tính chất “chuyên chế 

mềm” của Vua Việt 

Nam? 

Tự đặt trước các câu 

hỏi cho phần thảo 

luận.   

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 Thông qua việc thảo 

luận, giáo viên sẽ đánh 

giá và cho điểm trực 

tiếp những sinh viên có 

chuẩn bị kĩ và trả lời 

xuất sắc nhất. 

   

 

Tuần 8 

Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ trên 

lớp (2 giờ trên 

lớp) 

Giảng đường  1. Tổ chức chính quyền 

ở trung ương và địa 

phương thời kỳ phong 

kiến qua các triều đại: 

Ngô - Đinh – Tiền Lê; 

Lý-Trần – Hồ; Lê Sơ; 

Vua Lê – Chúa Trịnh; 

Nguyễn. 

 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 14; 14; 16; 

18; 22; 25; 29; 32; 33; 

34; 42. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Tự nghiên cứu các vấn 

đề: 

1. Tìm hiểu những nét 

cơ bản về tổ chức chính 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 
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quyền ở trung ương và 

địa phương thời kỳ 

phong kiến; 

2. Tại sao nói mô hình 

chính quyền quân sự 

thời Ngô - Đinh - Tiền 

Lê chứa đựng cả những 

yếu tố hợp lý và bất hợp 

lý? 

3. Theo anh (chị) 

nguyên nhân nào là 

nguyên nhân cơ bản 

nhất có tính chất quyết 

định đến sự sụp đổ của 

mô hình chính quyền 

quân sự thời Ngô - Đinh 

– Tiền Lê? 

4. Nhà Lý và nhà Trần 

đã thực hiện những 

chính sách gì để thể 

hiện tính chất thân dân? 

(chính sách về kinh tế, 

chính trị, quân sự…) 

5. Nguyên nhân dẫn đến 

sự sụp đổ của mô hình 

tập quyền thân dân.  

6. Nguyên nhân dẫn đến 

sự sụp đổ của mô hình 

tập quyền quan liêu. 

7. Đặc điểm gì là độc 

đáo nhất trong mô hình 

lưỡng đầu (Lê - Trịnh)? 

Nguyên nhân dẫn đến 

sự sụp đổ của mô hình 

này? 

8. Tính chất chuyên chế 

được thể hiện trong việc 

tổ chức chính quyền 

thời nhà Nguyễn? 

Nguyên nhân sụp đổ 

của mô hình này? 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 14; 14; 16; 

18; 22; 25; 29; 32; 33; 

34; 42. 

Kiểm tra, đánh 

giá 

 Giáo viên đánh giá phần 

tự nghiên cứu của sinh 

viên và cho điểm. 
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Tuần 9: 

Giảng lý thuyết nội dung 8 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 

trên lớp (2 giờ 

trên lớp) 

Giảng đường  1. Khái quát về thành 

tựu pháp luật thời kỳ 

phong kiến.  

2. Nội dung cơ bản và 

giá trị của Bộ luật Hồng 

Đức. 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 

13; 16; 19; 20; 23; 24; 

29; 31; 40; 41; 54; 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Tự nghiên cứu trước các 

vấn đề sau: 

1. Những tiến bộ trong 

các qui định pháp luật 

của Bộ luật Hồng Đức: 

Về tư duy và kỹ thuật 

lập pháp; Về các qui 

định trong lĩnh vực luật 

hình sự; Các qui định 

trong lĩnh vực luật dân 

sự; Các qui định trong 

lĩnh vực luật hôn nhân 

và gia đình; Các qui 

định trong các lĩnh vực 

pháp luật khác; 

2. Chứng minh rằng Bộ 

luật Hồng Đức thể hiện 

một cách sâu sắc và tinh 

tế đặc trưng văn hoá của 

dân tộc. 

 Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 

13; 16; 19; 20; 23; 24; 

29; 31; 40; 41; 54; 

 

Kiểm tra, đánh 

giá 

 

 Kiểm tra việc chuẩn bị 

bài của sinh viên thông 

qua việc phát biểu của 

sinh viên ở trên lớp, qua 

việc chữa bài tập tại lớp. 
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Tuần 10: 

Sinh viên tự học có hướng dẫn tại thư viện, 

làm bài tập của nội dung 7 và 8 (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Tự học, tự  

nghiên cứu  

(2 giờ tín chỉ tự 

học bắt buộc) 

Thư viện Tự nghiên cứu và trả lời 

các câu hỏi sau: 

1. Những đặc điểm cơ 

bản về tổ chức chính 

quyền thời kỳ phong 

kiến ở Việt Nam? 

2. Những bài học rút ra 

từ việc tổ chức chính 

quyền thời kỳ phong 

kiến ở Việt Nam? 

3. Những ảnh hưởng tích 

cực của Nho giáo trong 

Bộ luật Hồng Đức. 

4. Chứng minh rằng Bộ 

Luật Hồng Đức có nhiều 

qui định pháp lý tiến bộ 

nhằm bảo vệ quyền lợi 

của người phụ nữ. 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 

13; 16; 19; 20; 23; 24; 

29; 31; 40; 41; 54; 

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra việc chuẩn bị 

bài của sinh viên thông 

qua việc phát biểu của 

sinh viên ở trên lớp, qua 

việc chữa bài tập tại lớp. 

   

 

 

Tuần 11: 

Thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 7 và 8 (2 giờ tín chỉ) 

 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Thảo luận 

2 giờ tín chỉ 

(2 giờ trên lớp) 

Giảng đường Bước 1 : Giáo viên chữa 

bài tập đã giao cho sinh 

viên chuẩn bị từ các tuần 

trước; 

Bước 2 : Giáo viên tiếp 

tục đưa ra những nội 

dung mới trực tiếp trên 

lớp để thảo luận ; 

 

Đọc các tài liệu để 

chuẩn bị cho thảo luận: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 

13; 16; 19; 20; 23; 24; 
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29; 31; 40; 41; 54; 

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra phần chuẩn bị 

bài của sinh viên qua 

việc đặt câu hỏi, yêu cầu 

sinh viên trả lời 

  

 

Tuần 12: 

Giảng lý thuyết nội dung 9 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(2 giờ tín chỉ) 

Giảng đường 1. Khái quát quá trình 

xâm lược của thực dân 

Pháp; Chính sách kinh tế 

– chính trị – xã hội của 

thực dân Pháp trong thời 

kỳ Pháp thuộc. 

2. Tổ chức chính quyền 

thời kỳ Pháp thuộc; 

3. Tình hình pháp luật 

thời kỳ Pháp thuộc.  

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2. 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 42; 43; 47;49; 55; 

56. 

 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Tự nghiên cứu trước các 

vấn đề sau: 

1. Anh (chị) có nhận xét 

gì về việc tổ chức chính 

quyền thời Pháp thuộc?  

2. Tình hình pháp luật 

thời Pháp thuộc. 

3. Những chế định dân 

chủ tư sản nào đã du 

nhập vào nước ta từ thời 

kỳ này? 

 

 Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2. 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

3; 5; 42; 43; 47;49; 55; 

56. 

 

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra phần chuẩn bị 

bài của sinh viên qua 

việc đặt câu hỏi, yêu cầu 

sinh viên trả lời 
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Tuần 13: 

Giảng lý thuyết nội dung 10 trên lớp (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ 

trên lớp (2 giờ 

trên lớp) 

Giảng đường  1. Sự thành lập nhà nước 

kiểu mới 

2. Những nét cơ bản về 

các chính sách chính trị, 

kinh tế, văn hóa – xã hội 

qua các giai đoạn phát 

triển từ năm 1945 đến 

nay; 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

18; 26; 35; 42; 43; 47. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Sinh viên tự nghiên cứu 

trước các nội dung sau: 

1. Những luồng tư 

tưởng về sự lựa chọn 

kiểu nhà nước trước khi 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời có những 

điểm tiến bộ và hạn chế 

gì? 

2. Sự lựa chọn kiểu 

nhà nước của Đảng cộng 

sản Việt Nam?  

3. Từ khía cạnh lịch sử 

Nhà nước và pháp luật, 

phân tích ý nghĩa và bài 

học của Xô Viết Nghệ 

Tĩnh? 

4. Sự chuẩn bị của 

Đảng ta cho việc giành 

chính quyền về tay nhân 

dân trong Cách mạng 

tháng Tám năm 1945? 

5. So sánh để thấy sự 

thay đổi về chính sách 

đối nội và đối ngoại qua 

những giai đoạn quan 

trọng từ 1945 đến nay? 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

18; 26; 35; 42; 43; 47. 

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra phần chuẩn bị 

bài của sinh viên qua 

việc đặt câu hỏi, yêu cầu 

sinh viên trả lời 
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Tuần 14: 

Giảng lý thuyết nội dung 10 trên lớp (1 tín chỉ), 

thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 10 (1 tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

1 giờ tín chỉ  

(1 giờ trên lớp) 

Giảng đường 1. Tổ chức bộ máy nhà 

nước từ Hiến pháp 1946 

đến nay; 

2. Những thành tựu cơ 

bản về mặt lập pháp từ 

1946 đến nay. 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

18; 26; 35; 42; 43; 47. 

 

Thảo luận 

1 giờ tín chỉ  

(1 giờ trên lớp) 

Giảng đường  1. Giáo viên chữa bài 

tập đã giao cho sinh 

viên chuẩn bị từ các 

tuần trước; 

2. Giáo viên tiếp tục 

đưa ra những nội dung 

mới trực tiếp trên lớp 

để thảo luận làm rõ nội 

dung 10; 

 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

18; 26; 35; 42; 43; 47. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Chuẩn bị trước các nội 

dung: 

1. Nội dung và giá 

trị pháp lý tiêu 

biểu của Hiến 

Pháp 1946? 

2. Vẽ sơ đồ và so 

sánh tổ chức bộ 

máy nhà nước 

qua 4 bản Hiến 

pháp. 

3. Khái quát những 

thành tựu và hạn 

chế cơ bản của 

pháp luật Việt 

nam từ 1945 đến 

nay. 

Đọc trước các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

18; 26; 35; 42; 43; 47. 

 

Kiểm tra, đánh 

giá 

 

 Thu tiểu luận hết môn. Hoàn thiện tiểu luận hết 

môn. 
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Tuần 15: 

Thảo luận, chữa bài tập trên lớp nội dung 10  

và tổng kết môn học (2 giờ tín chỉ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Thảo luận, 

chữa bài tập, 

ôn tập 

2 giờ tín chỉ 

trên lớp (giờ 

trên lớp) 

Giảng đường  1. Giáo viên chữa bài 

tập đã giao cho sinh 

viên chuẩn bị từ các 

tuần trước; 

2. Giáo viên tiếp tục 

đưa ra những nội 

dung mới trực tiếp 

trên lớp để thảo luận 

làm rõ nội dung 10; 

3. Tổng kết môn học 

 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

18; 26; 35; 42; 43; 47. 

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 Thu tiểu luận hết môn. 

Nhận lịch thi 

Hoàn thiện tiểu luận 

hết môn. 

 

 

Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá 

 

-     Chính sách đối với môn học:  

Sinh viên phải đi học và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên, không được nghỉ quá 

20% tổng số giờ tín chỉ. Nếu sinh viên nghỉ quá 20% số giờ trên sẽ không được dự thi hết 

môn môn học. 

 

- Bài tập cá nhân: 

Loại bài tập này thường dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, việc tự đọc, tự nghiên cứu, khả 

năng tóm tắt, hiểu đúng và khái quát tư liệu đã được giao đọc về một vấn đề không lớn, 

nhưng trọn vẹn. Các tiêu chí đánh giá các loại bài này có thể bao gồm: 

+ Về nội dung: 

1) Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 

2) Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. 

3) Thể hiện năng lực khai thác văn bản và có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do 

giảng viên hướng dẫn. 

4) Khả năng hiểu và thao tác được nội dung (đối với những phần có bài tập). 

+ Về hình thức: 

 Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không quá dài so với quy định của giảng 

viên (ví dụ không dài quá 5 trang A4). Ngoài ra, tùy loại vấn đề mà giảng viên có thể có 

các tiêu chí đánh giá riêng. 

 Bài được trình bày có lô gích, mạch lạc, rõ ý.  
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- Loại bài tập lớn học kỳ/tiểu luận: 

 

+ Về nội dung: 

1) Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên 

cứu hợp lý và lôgíc. 

2) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các phương pháp do giảng viên hướng dẫn. 

3) Có năng lực phân tích, có tư duy lôgích, giải quyết tốt được nhiệm vụ nghiên cứu. 

+ Về hình thức: 

 Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp đúng qui cách.  

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt các tiêu chí: 

 

Điểm Tiêu chí 

9-10 - Đạt cả 3 tiêu chí về nội dung và hình thức; 

7-8 - Đạt 2 tiêu chí đầu. 

- Tiêu chí 3: Có phân tích nhưng đôi chỗ còn dàn trải, sự phân tích chưa thật sự 

sâu sắc. 

5-6 - Đạt tiêu chí 1. 

- Tiêu chí 2: Có đọc tài liệu nhưng thể hiện còn lộn xộn, thiếu nhất quán, nhiều nội 

dung trích dẫn chưa làm sáng tỏ được nội dung nghiên cứu; 

- Tiêu chí 3: Chưa thể hiện rõ tư duy lô gích, các kỹ năng phân tích, tồng hợp.  

Dưới 5 - Không đạt cả 3 tiêu chí 

 

- Thi hết môn: mỗi phiếu thi vấn đáp (hoặc đề thi viết) sẽ gồm có 3 câu hỏi bất kỳ. Dưới đây 

là những vấn đề cần ôn tập chuẩn bị cho thi hết môn. 

1. Cơ sở hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam? 

2. Nhận xét về phân hoá xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? 

3. Những đặc điểm của điều kiện hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam? 

4. Phân tích đặc điểm chung của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. 

5. Tổ chức chính quyền đô hộ của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc và ảnh 

hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam? 

6. Hoạt động của chính quyền đô hộ Phương Bắc và tác động của nó đối với xã hội Việt 

Nam? 

7. Hoạt động trong lĩnh vực đối nội của nhà nước phong kiến Việt Nam? 

8. Hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại của nhà nước phong kiến Việt Nam? 

9. Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan lại của nhà nước phong kiến Việt Nam? 

10. Phân tích những nét cơ bản về tổ chức chính quyền phong kiến ở trung ương theo các giai 

đoạn phát triển điển hình sau: 1. Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê; 2. Thời Lí - Trần, 3. Thời Lê sơ, 4. 

Thời Vua Lê - Chúa Trịnh, 5. Thời Nguyễn. 

11. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy chính quyền phong kiến ở 

trung ương? (phân tích khái quát) 

12. Vị thế của nhà vua trong nhà nước quân chủ trung ương tập quyền Việt Nam? 

13. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy chính quyền phong kiến ở 

địa phương? 

14. Những đặc trưng cơ bản của hình thức nhà nước phong kiến Việt Nam? 

15. Hoạt động lập pháp của nhà nước phong kiến Việt Nam? 
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16. Những bài học lịch sử về hình thức và nội dung điều chỉnh của pháp luật phong kiến Việt 

Nam? 

17. Các hình thức pháp luật của nhà nước phong kiến Việt Nam? 

18. Phân tích tính giai cấp trong một số chế định cơ bản của pháp luật phong kiến Việt Nam? 

19. Những lĩnh vực điều chỉnh chủ yếu của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

20. Nội dung cơ bản của pháp luật hình sự Việt Nam thời phong kiến? 

21. Nội dung cơ bản của pháp luật hôn nhân và gia đình thời phong kiến? 

22. Nội dung cơ bản của pháp luật dân sự và tố tụng của Việt Nam thời kì phong kiến? 

23. Phân tích những yếu tố tiến bộ của pháp luật phong kiến Việt Nam? 

24. Bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam từ sau khi thành lập liên bang Đông 

Dương? 

25. Tổ chức và vị thế của bộ máy chính quyền Triều Nguyễn kể từ sau khi thiết lập Liên bang 

Đông Dương năm 1887? 

26. Những nội dung cơ bản của pháp luật thời kì Pháp thuộc? 

27. Đặc điểm chế độ pháp luật của thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam trong thời kì Pháp 

thuộc. 

28. Nguồn và hình thức pháp luật ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc? 

29. Những quan niệm về nhà nước từ cuối thế kỉ XIX đến ngày đầu thành lập Đảng cộng sản 

Việt Nam? 

30. Từ khía cạnh lịch sử Nhà nước và pháp luật, phân tích y nghĩa và bài học của Xô Viết 

Nghệ Tĩnh? 

31. Sự chuẩn bị của Đảng ta cho việc giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng 

tháng Tám năm 1945? 

32. Tổ chức bộ máy nhà nước cách mạng Việt Nam từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946? 

33. Những thành tựu của việc xây dựng pháp luật cách mạng Việt Nam thời kì từ tháng 

9/1945 đến tháng 12/1946? 

34. Hoạt động đối nội và đối ngoại của nhà nước ta thời kỳ 1945 - 1946? 

35. Sự thay đổi trong tổ chức bộ máy nhà nước để đáp ứng yêu cầu cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp? 

36. Hoạt động đối nội và đối ngoại của nhà nước ta trong thời kì 1946 - 1954? 

37. Những thành tựu và hạn chế của pháp luật Việt Nam thời kì 1946 - 1954? 

38. Hoạt động lập pháp của nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 

1975? 

39. Những thay đổi về nhiệm vụ và tổ chức của nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong 

thời kì 1954 - 1960? 

40. Hoạt động của nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 1975? 

41. Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959 kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 

1946 để phù hợp với nhiệm vụ lịch sử? 

42. Quá trình xây dựng và phát triển của chính quyền cách mạng miền Nam trong thời kì 

1954 - 1975? 

43. Hoạt động ngoại giao của Nhà nước ta trong thời kì 1954 - 1975 và y nghĩa của nó đối 

với hoạt động đấu tranh thống nhất đất nước? 

44. Tổ chức bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 1975? 

45. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước năm 1975? giá trị lịch sử? 
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46. Hoạt động đối nội của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến 

nay? 

47. Hoạt động đối ngoại của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến 

nay? 

48. Tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 

1980? 

49. Những thay đổi chính trong nội dung của Hiến pháp năm 1980 để phù hợp với nhiệm vụ 

lịch sử? 

50. Thành tựu và hạn chế của hoạt động lập pháp của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam từ năm 1976 đến trước Hiến pháp năm 1992? 

51. Những thay đổi chính trong nội dung để phù hợp với nhiệm vụ lịch sử của Hiến pháp 

năm 1992? 

52. Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 

1992? 

- Đề tài tiểu luận môn học (Sinh viên có thể chọn một trong các đề tài dưới đây làm tiểu luận 

môn học hoặc một đề tài khác phù hợp, liên quan đến nội dung của môn học. Tiểu luận môn 

học chiếm 20% trọng số điểm của môn học LSNNPLVN. Lớp trưởng lên danh sách sinh viên 

đăng ký và nộp lại cho Giáo viên) 

1. Sự phân hoá xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang 

2. Những đặc điểm về điều kiện hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam. 

3. Tổ chức và hoạt động của chính quyền đô hộ của phong kiến phương Bắc trong thời kì 

Bắc thuộc và tác động của nó đối với xã hội Việt Nam. 

4. Chức năng xã hội của nhà nước phong kiến Việt nam 

5. Hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại của nhà nước phong kiến Việt Nam. 

6. Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan lại của nhà nước phong kiến Việt Nam. 

7. Những giá trị cần kế thừa từ qui định hồi tị và chế độ khảo khoá trong chế độ phong kiến 

Việt Nam. 

8. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy chính quyền phong kiến ở 

trung ương. 

9. Địa vị pháp lý của nhà vua trong các triều đại phong kiến Việt Nam 

10. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền phong kiến ở địa 

phương. 

11.  Tính tự trị của làng xã phong kiến Việt nam từ phương diện văn hoá pháp lý. 

12.  Tính cộng đồng của làng xã phong kiến Việt Nam từ phương diện văn hoá pháp lý. 

13. Những bài học lịch sử rút ra từ việc tổ chức và hoạt động của nhà nước quân chủ trung 

ương tập quyền Việt Nam. 

14. Những đặc trưng cơ bản của hình thức nhà nước phong kiến Việt Nam. 

15. Phân tích đặc điểm thân dân trong tổ chức và hoạt động của nhà nước thời Lí - Trần. 

16.  Tổ chức chính quyền trung ương thời kì phong kiến. 

17. Hoạt động lập pháp của nhà nước phong kiến Việt Nam. 

18. Kĩ thuật lập pháp của nhà nước phong kiến Việt Nam. 

19. Các hình thức pháp luật của nhà nước phong kiến Việt Nam. 

20. Nội dung và giá trị của lĩnh vực hình sự Việt Nam thời phong kiến. 

21. Nội dung và giá trị của lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình thời phong kiến. 

22. Nội dung và giá trị của lĩnh vực pháp luật dân sự và tố tụng của Việt Nam thời kì phong 

kiến. 
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23. Phân tích những yếu tố tiến bộ của pháp luật phong kiến Việt Nam. 

24. Những ảnh hưởng của Nho giáo trong Bộ luật Hồng Đức. 

25. Tính dân tộc của Bộ luật Hồng Đức. 

26. Bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam từ sau khi thành lập liên bang Đông 

Dương. 

27. Những nội dung cơ bản của pháp luật thời kì Pháp thuộc. 

28. Đặc điểm các qui định pháp luật của thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam trong thời kì 

Pháp thuộc. 

29. Những quan niệm về nhà nước từ cuối thế kỉ XIX đến ngày đầu thành lập Đảng cộng sản 

Việt Nam. 

30. Sự chuẩn bị của Đảng CSVN cho việc giành chính quyền về tay nhân dân trong  Cách 

mạng tháng Tám năm 1945. 

31. Tổ chức bộ máy nhà nước cách mạng Việt Nam từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946. 

32. Những thành tựu của việc xây dựng pháp luật cách mạng Việt Nam thời kì từ tháng 

9/1945 đến tháng 12/1946. 

33. Hoạt động đối nội và đối ngoại của nhà nước ta thời kỳ 1945 - 1946. 

34. Sự thay đổi trong tổ chức bộ máy nhà nước để đáp ứng yêu cầu cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp. 

35. Hoạt động đối nội và đối ngoại của nhà nước ta trong thời kì 1946 - 1954. 

36. Những thành tựu và hạn chế của pháp luật Việt Nam thời kì 1946 - 1954. 

37. Hoạt động lập pháp của nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 

1975. 

38. Những thay đổi về nhiệm vụ và tổ chức của nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong 

thời kì 1954 - 1960. 

39. Hoạt động của nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 1975. 

40. Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959 kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 

1946 để phù hợp với nhiệm vụ lịch sử. 

41. Quá trình xây dựng và phát triển của chính quyền cách mạng miền Nam trong thời kì 

1954 - 1975. 

42. Hoạt động ngoại giao của Nhà nước ta trong thời kì 1954 - 1975 và y nghĩa của nó đối 

với hoạt động đấu tranh thống nhất đất nước. 

43. Tổ chức bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 1975. 

44. Hoạt động đối nội của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến 

nay. 

45. Hoạt động đối ngoại của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến 

nay. 

46. Tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 

1980. 

47. Những thay đổi chính trong nội dung của Hiến pháp năm 1980 để phù hợp với nhiệm vụ 

lịch sử. 

48. Thành tựu và hạn chế của hoạt động lập pháp của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam từ năm 1976 đến trước Hiến pháp năm 1992. 

49. Những thay đổi chính trong nội dung để phù hợp với nhiệm vụ lịch sử của Hiến pháp 

năm 1992. 

50. Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 

1992. 
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  Mục đích và trọng số kiểm tra 

 

Hình thức Tính chất của nội 

dung kiểm tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số tính 

điểm 

Bài tập cá nhân thường 

xuyên 

(các bài tóm tắt những 

tài liệu đã đọc, các thu 

hoạch đã làm ở nhà và 

các nội dung sưu tầm, 

ứng dụng của môn học) 

Kiểm soát việc chuẩn 

bị bài và năng lực 

tổng hợp vấn đề từ 

các kênh thông tin 

liên quan đến môn 

học.  

Đánh giá ý thức học tập 

thường xuyên và kỹ năng 

làm việc độc lập. Đánh giá 

khả năng tổng hợp và trình 

bầy các kiến thức thu nhận 

được từ các nguồn tài liệu 

và từ bài giảng.  

 

 

30% 

Bài tập lớn/ Tiểu luận 

môn học 

Đánh giá kĩ năng 

nghiên cứu trọn vẹn 

một vấn đề thuộc nội 

dung môn học.   

Đánh giá kỹ năng triển khai 

các vấn đề nghiên cứu và 

học tập chung. 

 

20% 

Thi hết môn Hình thức thi là : Thi 

Vấn đáp hoặc thi viết 

do cơ sở đào tạo 

quyết định. 

Đánh giá kiến thức, năng 

lực tư duy và khả năng 

triển khai và ứng dụng vấn 

đề trong thực tiễn. 

50% 

 

 

 

 

 

 

 


