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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT
Bộ môn: Lý luận – Hiến pháp – Hành chính
---------1. Thông tin về giảng viên
a. Giảng viên:
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Quế
Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Lý luận - lịch sử nhà nước
và pháp luật.
Địa chỉ liên hệ:
- Cơ quan: Bộ môn Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp luật
Điện thoại: 04.7547673;
- Email: kimquekl@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:
- Lý luận về Nhà nước và Pháp luật
- Triết học pháp luật
- Xã hội học pháp luật
- Lịch sử các học thuyết chính trị – pháp lý
- Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự
b. Giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên bộ môn Lý luận - lịch sử nhà nước và
pháp luật.
+ Email: nguyenminhtuan_hn@yahoo.com
tuan_nm@vnu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
- Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
- Lý luận về nhà nước và pháp luật
- Triết học pháp luật và xã hội học pháp luật
c. Giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên
+ Email: thaoviet2k@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:
- Lý luận về nhà nước và pháp luật
- Lý luận về nhà nước pháp quyền
- Kinh tế học phát triển
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Nhà nước và pháp luật đại cương
- Mã môn học:
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- Số tín chỉ: 2
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: 0
- Các môn học kế tiếp:
+ Khóa luận tốt nghiệp
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 20 giờ tín chỉ
+ Thảo luận: 5 giờ tín chỉ
+ Tự học: 5 giờ tín chỉ
- Địa chỉ Khoa/bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Lý luận – Lịch sử nhà nước và pháp
luật, Khoa Luật – ĐHQGHN.
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 nhà nước và pháp luật đại cương.
- Nắm vững và hiểu những khái niệm, phạm trù của môn học
 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.
- Hiểu được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của môn học, ứng dụng vào việc học tập và
cuộc sống
- Góp phần nâng cao ý thức pháp luật, ý thức đạo đức.
Mục tiêu cụ thể của từng bài học
Mục tiêu bậc 1
Mục tiêu
Nội dung
I.A.1.
Nội dung 1
Đề cương môn học Nêu được các mục quan
và kế hoạch học tập trọng nhất trong đề
cương môn học.
I.A.2.
Viết lại được tổng quan
môn học trong 1 trang
A4
Nội dung 2
Đối tượng nghiên
cứu, phạm vi nghiên
cứu và phương

Mục tiêu bậc 2

Mục tiêu bậc 3

I.B.1
Xác định được kế hoạch
học tập môn học theo đề
cương môn học.

II.A.1.
Hiểu được đối tượng
nghiên cứu của môn học
II.A.2.
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II.B.1.
Phân biệt được đối
tượng nghiên cứu và
ranh giới nghiên cứu

II.C.1.
Nắm bắt và đánh giá
được thực trạng tình
hình nghiên cứu và

Hiểu và nắm được
phương pháp nghiên cứu
II.A.3.
Nêu được ý nghĩa của
môn học Nhà nước và
pháp luật đại cương
III.A.1.
Nêu được nội dung của
các học thuyết khác nhau
về nguồn gốc nhà nước;
quá trình ra đời nhà nước
theo học thuyết Mác –
Lênin; các phương thức
hình thành nhà nước điển
hình trong lịch sử.
III.A.2.
Phân tích được bản chất
của nhà nước; các đặc
trưng cơ bản của nhà
nước; định nghĩa nhà
nước;

giữa môn học nhà nước
và pháp luật với các
khoa học xã hội và nhân
văn, các khoa học pháp
lý chuyên ngành khác.

những yêu cầu đặt ra
đối với khoa học nhà
nước và pháp luật
đại cương.

III.B.1.
Hiểu được những điểm
hạn chế của các học
thuyết phi Mác-xít về
nguồn gốc nhà nước, và
điểm tiến bộ trong học
thuyết Mác – Lênin về
nhà
nước.
III.B.2.
Hiểu và nêu được ví dụ
làm rõ bản chất và các
đặc trưng cơ bản của
nhà nước.

III.C.1.
Vận dụng những
kiến thức đã học liên
hệ và phân tích được
quá trình hình thành
nhà nước đầu tiên ở
Việt Nam.

Nội dung 4
Kiểu nhà nước, Bản
chất và những đặc
điểm cơ bản của
nhà nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa
Việt Nam

IV.A.1.
Nêu được khái niệm, đặc
điểm, qui luật thay thế
các kiểu nhà nước trong
lịch sử.
IV.A.2. Chỉ ra được bản
chất của nhà nước
CHXHCNVN, nêu được
các đặc điểm cơ bản của
nhà nước CHXHCN Việt
Nam.

Nội dung 5
Chức năng, bộ máy,
hình thức nhà nước
và chế độ chính trị

IV.A.1.
Nêu được khái niệm chức
năng nhà nước; nội dung,
hình thức và phương
pháp thực hiện chức năng
nhà nước; Chỉ ra được sự
phát triển của chức năng
nhà nước.
IV.A.2.
Nêu được khái niệm bộ
máy nhà nước; sự phát
triển của bộ máy nhà

IV.B.1.
Hiểu được sự khác biệt
giữa các kiểu nhà nước.
IV.B.2.
Phân tích được cơ sở
kinh tế, xã hội qui định
bản chất của Nhà nước
CHXHCNVN; phân tích
và cho được ví dụ làm
sáng tỏ các đặc điểm cơ
bản của nhà nước
CHXHCNVN.
IV.B.1.
Hiểu và phân tích được
nội dung cơ bản của
chức năng kinh tế, chức
năng xã hội của nhà
nước CHXHCN Việt
Nam.
IV.B.2.
Liên hệ vào nhà nước
CHXHCN Việt Nam
hiện nay, phân tích được
các nguyên tắc tổ chức

pháp nghiên cứu
môn học nhà nước
và pháp luật đại
cương
Nội dung 3
Nguồn gốc, bản
chất nhà nước
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III.C.2.
Sinh viên có liên hệ
vận dụng, phân tích
để thấy được những
vấn đề đã và đang
diễn ra trong đời
sống nhà nước liên
quan đến nội dung 3.
IV.C.1.
Sinh viên có được
sự hiểu biết cơ bản
một số vấn đề lý
luận và thực tiễn về
xây dựng nhà nước
pháp quyền ở Việt
Nam hiện nay.

IV.C.1.
Sinh viên thể hiện
được sự am hiểu sâu
sắc về những vấn đề
đã và đang diễn ra
trong đời sống nhà
nước liên quan đến
nội dung 5.

Nội dung 6
Nguồn gốc, bản
chất, hình thức, các
kiểu pháp luật, các
mối liên hệ của
pháp luật

Nội dung 7
Cơ chế điều chỉnh
pháp luật đối với
các quan hệ xã hội

nước.
IV.A.3.
Nêu được khái niệm,
phân loại được hình thức
nhà nước; khái niệm chế
độ chính trị; quan hệ giữa
hình thức nhà nước và
chế độ chính trị.

và hoạt động của Bộ
máy
nhà
nước
CHXHCN Việt Nam,
nêu được vị trí pháp lý
và thẩm quyền cơ bản
của các cơ quan nhà
nước trong Bộ máy nhà
nước CHXHCN Việt
Nam.
IV.B.3.
Liên hệ vào hình thức
nhà nước đương đại, chỉ
ra được đặc điểm của
hình thức chính thể,
hình thức cấu trúc nhà
nước
của
nước
CHXHCN Việt Nam;

VI.A.1.
Nêu được nguồn gốc của
pháp luật
VI.A.2.
Nêu được các thuộc tính
của pháp luật; tính giai
cấp và giá trị xã hội của
pháp luật; chức năng, vai
trò của pháp luật; qui
phạm pháp luật; văn bản
qui phạm pháp luật.
VI.A.3.
Nêu được khái niệm pháp
luật, hình thức của pháp
luật, kiểu lịch sử của
pháp luật.
VI.A.1.
Nêu khái niệm và cho ví
dụ được các hình thức
thực hiện pháp luật; khái
niệm áp dụng pháp luật
và các trường hợp áp
dụng pháp luật; các giai
đoạn áp dụng pháp luật.
VI.A.2.
Nêu khái niệm, phân tích
đặc điểm, nội dung, căn
cứ phát sinh, thay đổi,

VI.B.1.
Phân tích nguồn gốc của
pháp luật có vận dụng
liên hệ vào nhà nước
Việt Nam
VI.B.2.
Phân tích các vấn đề bản
chất, hình thức của pháp
luật có vận dụng liên hệ
vào nhà nước Việt Nam.
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VI.B.1.
Tương ứng với từng nội
dung, sinh viên hiểu
được đúng khái niệm và
cho được đúng ví dụ có
liên quan.

VI.C.1.
Có sự hiểu biết sâu
sắc về các vấn đề
nguồn của pháp luật,
vai trò của pháp luật
(các mối liên hệ của
pháp luật).
VI.C.2.
Phân tích một cách
sâu sắc những điểm
mạnh và điểm yếu
cố hữu của pháp
luật, lý giải được
vấn đề nhà nước
quản lý xã hội bằng
pháp luật.
VI.C.1
Tương ứng với từng
nội dung, bên cạnh
việc hiểu khái niệm,
nêu được đúng ví
dụ, sinh viên còn tỏ
ra am hiểu về các
vấn đề đang diễn ra
trong đời sống nhà
nước và pháp luật,
những vấn đề có liên
quan đến những nội

Nội dung 8
Hệ thống pháp luật
Việt Nam

chấm dứt quan hệ pháp
luật và cho ví dụ cụ thể.
VI.A.3.
Nêu khái niệm, các dấu
hiệu cơ bản, các yếu tố
cấu thành của vi phạm
pháp luật; Nêu khái
niệm, và phân biệt các
loại trách nhiệm pháp lý
VI.A.4.
Nêu khái niệm ý thức
pháp luật, phân loại, và
trình bày mối quan hệ
giữa ý thức pháp luật và
pháp luật; Nêu được khái
niệm pháp chế, các
nguyên tắc cảu pháp chế,
các biện pháp tăng cường
pháp chế XHCN.
VII.A.5.
Nêu được khái niệm cơ
chế điều chỉnh pháp luật,
kể tên được các giai đoạn
của cơ chế điều chỉnh
pháp luật, các yếu tố của
cơ chế điều chỉnh pháp
luật.
VIII.A.1.
Nêu được khái niệm và
đặc điểm của hệ thống
pháp luật Việt Nam, các
nguyên tắc của hệ thống
pháp luật Việt Nam, căn
cứ phân định hệ thống
pháp luật thành những
ngành luật.
VIII.A.2.
Kể tên các ngành luật;
nêu khái niệm các ngành
luật và nội dung cơ bản
của một số ngành luật
như Luật Hiến pháp, Luật
Hành chính, Luật hình
sự- Luật tố tụng hình sự;
Luật dân sự; Luật kinh tế;
Luật quốc tế.
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dung nghiên cứu.

VIII.A.1.
VI.C.1
Bên cạnh việc nêu được
đúng khái niệm, sinh
viên hiểu được những
nội dung cơ bản của các
ngành luật, phân biệt sự
khác biệt giữa các ngành
luật, đánh giá được sự
phát triển của các ngành
luật trong hệ thống pháp
luật Việt Nam hiện nay.

- Bậc 1: Nhớ (A)
- Bậc 2: Hiểu (B)
- Bậc 3: Khái quát hóa, bình luận, đánh giá, liên hệ thực tế (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
1
1
5
Nội dung 3
2
2
2
6
Nội dung 4
2
2
1
5
Nội dung 5
3
3
1
6
Nội dung 6
3
2
2
7
Nội dung 7
5
1
1
7
Nội dung 8
2
1
0
3
Tổng
22
13
8
42
Chú thích:

4. Túm tắt nội dung mụn học (Khoảng 150 từ)
Nhà nước và pháp luật đại cương là môn học bắt buộc được đưa vào chương trình giảng
dạy nhiều năm nay ở các cơ sở đào tạo khác nhau. Đây là môn học nghiên cứu những vấn đề
chung nhất và cơ bản nhất, mang tính toàn diện và hệ thống các tri thức về nhà nước và pháp
luật, nghiên cứu bản chất, vai trò xã hội, qui luật phát sinh, tồn tại và phát triển của hai hiện
tượng xã hội này. Ngoài ra nhà nước và pháp luật đại cương cũng nghiên cứu những nét cơ bản
nhất về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây cũng là môn học nghiên cứu một
cách toàn diện và có hệ thống nhất các khái niệm, phạm trù, các nguyên tắc và các qui luật về
nhà nước và pháp luật.
5. Nội dung chi tiết mụn học (Tờn cỏc chương, mục, tiểu mục)
A. Phần thứ nhất: Nhà nước
Bài 1. Khái luận về môn học nhà nước và pháp luật (1 giờ tín chỉ)
1.1.Đối tượng nghiên cứu
1.2.Phương pháp nghiên cứu
1.3. Tình hình nghiên cứu và ý nghĩa môn học
Bài 2. Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, vai trò của Nhà nước (2 giờ tín chỉ)
2.1. Nguồn gốc Nhà nước
 Học thuyết Mác - Lê nin và các học thuyết khác về nguồn gốc Nhà nước
 Quá trình hình thành Nhà nước
2.2. Bản chất Nhà nước và đặc trưng của nhà nước
 Tính giai cấp của Nhà nước
 Vai trò xã hội của Nhà nước
 Các đặc trưng của Nhà nước
2.3. Bản chất và những đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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Bài 3: Chức năng, bộ máy, hình thức nhà nước và chế độ chính trị:
3.1.Chức năng Nhà nước
 Khái niệm chức năng của Nhà nước
 Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và xây dựng nhà
nước pháp quyền
o Chức năng kinh tế của nhà nước (Nội dung chủ yếu và các giải pháp nâng cao
hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng kinh tế)
o Chức năng xã hội của nhà nước (Nội dung chủ yếu và các giải pháp nâng cao hiệu
lực, hiệu quả thực hiện chức năng xã hội)
3.2.Bộ máy nhà nước:
 Khái niệm Bộ máy Nhà nước
 Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
 Cải cách bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập
quốc tế
o Cải cách hành chính
o Cải cách tư pháp
o Đổi mới hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp
3.3.Hình thức nhà nước, chế độ chính trị
 Hình thức nhà nước
o Hình thức chính thể
o Hình thức cấu trúc nhà nước
o Hình thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
 Chế độ chính trị
3.4. Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt nam
 Khái niệm nhà nước pháp quyền
 Những đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền
 Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt nam
o Cải cách bộ máy nhà nước
o Cải cách hệ thống pháp luật
o Hoàn thiện hệ thống pháp luật
o Tổ chức thực hiện pháp luật
o Giáo dục pháp luật, hình thành văn hóa pháp luật
o Giáo dục quyền con người
o Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992
B. Phần thứ 2: Pháp luật
Bài 4. Nguồn gốc, bản chất, hình thức, các kiểu pháp luật, các mối liên hệ của pháp luật
4.1.Nguồn gốc của pháp luật
4.2.Bản chất và các thuộc tính cơ bản của pháp luật
4.3.Hình thức của pháp luật
4.4. Bản chất, các nguyên tắc của pháp luật nhà nước CHXHCN VN
o Bản chất của pháp luật Việt nam
o Các nguyên tắc của pháp luật nhà nước CHXHCN VN
4.5. Chức năng, vai trò của pháp luật, các mối liên hệ của pháp luật hiện nay
o Các chức năng của pháp luật trong bối cảnh NNPQ, hội nhập quốc tế
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o
o
o
o
o

Vai trò của pháp luât trong đời sống xã hội
Mối quan hệ giữa pháp luật và nhà nước
Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
Mối quan hệ giữa pháp luật và tập quán
Pháp luật với các loại quy tắc xã hội khác

Bài 5. Cơ chế điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội
5.1.Khái niệm cơ chế điều chỉnh của pháp luật
5.2.Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật
o Khái niệm, cơ cấu của quy phạm pháp luật
o Văn bản quy phạm pháp luật và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
5.3.Áp dụng pháp luật
o Khái niệm áp dụng pháp luật
o Các đặc điểm cơ bản của áp dụng pháp luật
5.4.Quan hệ pháp luật
o Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật
o Năng lực pháp luật, năng lực hành vi
o Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật
5.5.Ý thức pháp luật và pháp chế
o Khái niệm ý thức pháp luật
o Đặc điểm ý thức pháp luật
o Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật
o Giáo dục pháp luật: khái niệm, các hình thức giáo dục pháp luật, vai trò GDPL
o Văn hóa pháp luật: khái niệm, xây dựng văn hóa pháp luật
o Pháp chế
o Khái niệm pháp chế
o Nguyên tắc pháp chế thống nhất
o Nguyên tắc đảm bảo pháp chế thống nhất và tính hợp lý, công bằng
5.6.Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
o Khái niệm, dấu hiệu của vi phạm pháp luật
o Cấu thành vi phạm pháp luật
o Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý
o Phân loại trách nhiệm pháp lý
Bài 6. Hệ thống pháp luật Việt nam
6.1.Khái niệm hệ thống pháp luật Việt Nam
6.2.Những căn cứ phân định hệ thống pháp luật thành những ngành luật
6.3.Giới thiệu một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
o Luật hiến pháp
o Luật hành chính
o Luật Hình sự
o Luật dân sự và Luật hôn nhân và gia đình
o Luật Lao động
o Luật môi trường
o Các ngành luật khác
----------------------------------------
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6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc (Giáo trình chính thức):
1. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên). Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà nội. Giáo trình lý
luận chung nhà nước và pháp luật. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.
2. Nguyễn Cửu Việt (Chủ biên), Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương, Nhà
xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 1997.
6.2. Học liệu tham khảo (Sách tham khảo, bài viết trên báo, tạp chí liên quan đến nội dung môn
học):
3. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước thềm
thế kỷ XXI, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà nội, 2002.
4. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn
xây dựng nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2004.
5. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà
nội 30 năm truyền thống (1976 – 2006) [chú ý phần tuyển chọn các nghiên cứu của
cán bộ giảng dạy Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN], Nhà xuất bản Công an nhân dân,
2006.
6. Lê Cảm, Quyền tư pháp, hệ thống tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp và
cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Bài viết in trong
sách Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội 30 năm truyền thống (1976 –
2006), Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2006.
7. 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.
8. 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.
9. Hoàng Thị Kim Quế, Nhận diện nhà nước pháp quyền, Tạp chí nghiên cứu lập pháp
số 5/2004.
10. Hoàng Thị Kim Quế, Luật tục Tây Nguyên – giá trị văn hóa pháp lý, quản lý cộng
đồng và mối quan hệ với pháp luật, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà nội,
Chuyên san Kinh tế – Luật, số 1/2005.
11. Hoàng Thị Kim Quế, Quan niệm về pháp luật – một vài suy nghĩ, Tạp chí Nhà nước
và pháp luật, Số 7/2006.
12. Hoàng Thị Kim Quế, Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hội, Tạp
chí Đại học Quốc gia Hà nội, chuyên san Kinh tế – Luật, số 1/2002.
13. Hoàng Thị Kim Quế, Một số suy nghĩ về trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo
đức, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3/2000.
14. Hoàng Thị Kim Quế, Chế độ pháp chế thống nhất, hợp lý và áp dụng chung, Tạp
chí dân chủ và pháp luật số 9/2005.
15. Hoàng Thị Kim Quế, Đời sống pháp luật, Tạp chí Luật học số 3/2005.
16. Hoàng Thị Kim Quế, Đưa cuộc sống vào pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống,
Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Số 11/2004.
17. Hoàng Thị Kim Quế, Bàn về ý thức pháp luật, Tạp chí Luật học, Đại học Luật Hà
nội, số 4/2003.
18. Hoàng Thị Kim Quế, Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
trong hệ thống điều chỉnh xã hội, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 7/1999.
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19. Nguyễn Đăng Dung, Giáo trình Luật Hiến pháp Việt nam. Nhà xuất bản Đại học
Quốc gia Hà nội, năm 2006.
20. Đào Trí Úc, Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nhà
xuất bản khoa học xã hội năm 1997.
21. Lê Minh Tâm, Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp,
Hà nội, 2006.
22. Nguyễn Quốc Việt, Bảo lưu những giá trị đạo đức truyền thống trong quá trình
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, trong sách: Nhà nước và pháp
luật Việt Nam trước thềm thế kỷ 21, NXB Công an nhân dân, 2001.
23. Nguyễn Quốc Việt, Sự ảnh hưởng của Nho giáo đối với quá trình chuyển đổi sang
nhà nước pháp quyền tại Việt Nam, Hội nghị quốc tế về nghiên cứu tôn giáo, Hiệp
hội nghiên cứu tôn giáo Hoa Kỳ, Philadenphia, Hoa Kỳ, Tháng 11/2005.
24. Vũ Thị Phụng, Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.
25. Chu Thị Trang Vân, Về áp dụng pháp luật tương tự, Tạp chí khoa học (Chuyên san
Kinh tế – Luật), số 6/2006, tr.31-37.
26. Chu Thị Trang Vân, Những nguyên tắc áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân
trong quá trình xét xử vụ án hình sự, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5/2001.
27. Trần Thu Hạnh, Những điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm, Tạp chí
Khoa học, ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế – Luật.
28. Trịnh Tiến Việt, Pháp luật hình sự và thực tiễn áp dụng (Sách tham khảo), Nhà
xuất bản Giao thông vận tải, Hà nội, 2003.
29. Bùi Ngọc Sơn, Sự tác động của Nho giáo đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền
Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 11, năm 2003.
30. Bùi Ngọc Sơn, Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền
thống Việt Nam (Sách tham khảo), NXB Tư pháp, Hà nội, 2004.
31. Bùi Ngọc Sơn, Triết lý Trung Hoa cổ đại và vấn đề nhà nước pháp quyền, NXB Tư
pháp, Hà nội, 2004.
32. Vũ Hồng Anh, Hình thức chính thể của các nước trên thế giới, Tạp chí luật học số
2/2002;
33. Phạm Duy Nghĩa, Tính minh bạch của pháp luật - Một thuộc tính của nhà nước
pháp quyền, tạp chí Dân chủ và pháp luật, Số 1 năm 2002.
34. Phạm Duy Nghĩa, Những rắc rối của luật học thời nay, Tạp chí Tia sáng, Số 8/2005.
35. Nguyễn Sỹ Dũng, Bàn về triết lý của lập pháp, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số
6/2003.
36. Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Lã
Khánh Tùng, ABC về Hiến pháp, viết chung với các tác giả Nhà xuất bản Thế giới,
2013 (135 trang).
37. 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.
38. Nguyễn Minh Tuấn, Dân chủ ở xã từ góc nhìn pháp lí (sách tham khảo), Nhà xuất
bản Công an nhân dân, Hà nội, 2006.
39. Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức chính quyền ở Việt Nam thời kỳ phong kiến (Sách
tham khảo), Nhà xuất bản Tư pháp, Hà nội, 2006.
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40. Nguyễn Minh Tuấn, Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (Sách
tham khảo), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà nội, 2007.
41. Nguyễn Minh Tuấn, Nhà nước Văn Lang – Nhà nước siêu làng, Tạp chí Khoa học
ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 23(2007), tr.177-tr.183.
42. Nguyễn Minh Tuấn, Khi pháp luật là hiện thân của công lý, Tạp chí Tia sáng, số
11/2004.
43. Nguyễn Minh Tuấn, Để pháp luật gần hơn với cuộc đời, Thời báo việt, Tháng
11/2006. có thể truy cập và tìm kiếm tại http://www.chungta.com.vn
44. Nguyễn Minh Tuấn, Triết lý của tự do, Tạp chí Tia sáng, số 4/2005; có thể truy cập
và tìm kiếm tại http://www.chungta.com.vn
45. Nguyễn Minh Tuấn, Lập hiến hướng đến pháp quyền ở Việt Nam, Tạp chí Tia sáng,
đăng
ngày
4/8/2009,
truy
cập
tại
địa
chỉ:
http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=76&News=2959&CategoryID=3,
truy cập gần nhất ngày 29/6/2013.
46. Nguyễn Minh Tuấn, An toàn và trật tự xã hội- nhìn từ hệ thống các biển báo ở
Đức, Tạp chí Tia sáng, đăng ngày 23/4/2011, truy cập tại địa chỉ:
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4000, truy cập
gần nhất ngày 29/6/2013.
47. Nguyễn Minh Tuấn, Cấm chơi golf ngày nghỉ và những nhầm lẫn về pháp luật, Tạp
chí Tia sáng, đăng ngày 28/10/2011, truy cập tại địa chỉ:
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4558, truy cập
gần nhất ngày 29/6/2013.
48. 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.
49. Nguyễn Minh Tuấn, Trường phái pháp luật lịch sử ở Đức, Tạp chí Nhà nước và
pháp luật, Số 5 (289), 2012, tr. 39–47.
50. Nguyễn Minh Tuấn, Vấn đề xe không chính chủ và những hệ lụy, Tạp chí Tia sáng,
đăng
ngày
12/11/2012,
truy
cập
tại
địa
chỉ:
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=5855, truy cập
gần nhất ngày 29/6/2013.
51. Nguyễn Minh Tuấn, Phân định ranh giới giữa luật công và luật tư ở Đức: Lịch sử,
tranh luận và ý nghĩa thực tiễn, Tạp chí Tia sáng, đăng ngày 31/12/2012, truy cập
tại
địa
chỉ:
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=602, truy cập
gần nhất ngày 29/6/2013.
52. Nguyễn Minh Tuấn, Triết lý pháp luật hiện đại của Radbruch, Tạp chí Tia sáng,
đăng
ngày
9/7/2013,
truy
cập
tại
địa
chỉ:
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=6518&CategoryID=42
truy cập gần nhất ngày 15/7/2013.
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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
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
Nội dung 6
Nội dung 7
Nội dung 8
Tổng

Hình thức tổ chức dạy học môn học
Thuyết trình
Thực hành, Tự học, tự Tổng
thí nghiệm, nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập
Thảo luận
điền dã, thực ( xác định)
tập
1
0
0
1
0
0
2
1
0
2
0
0
4
1
2
3
1
1
5
1
1
2
1
1
20
5
5

7.2. Lịch trình tổ chức giảng dạy cụ thể:
Môn học gồm có 2 tín chỉ (30 giờ tín chỉ, trong đó có 20 giờ tín chỉ lý thuyết, 5 giờ tín chỉ
thảo luận trên lớp, 5 giờ tín chỉ tự học có hướng dẫn, có kiểm tra đánh giá [Việc tự học thường
xuyên theo yêu cầu của Giáo viên không được tính vào 5 giờ tín chỉ tự học này]).
Lịch trình chung: (15 tuần, trường hợp mỗi tuần bố trí 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: Thảo luận trên lớp nội dung 3 và 4 (1 giờ tín chỉ), Giảng lý thuyết nội dung 5 trên
lớp (1 giờ tín chỉ)
Tuần 5: Tự học có kiểm tra, đánh giá nội dung 5 ở thư viện (2 giờ tín chỉ)
Tuần 6: Giảng lý thuyết nội dung 5 trên lớp (2 giờ tín chỉ);
Tuần 7: Giảng lý thuyết nội dung 5 trên lớp (1 giờ tín chỉ); Thảo luận nội dung 5 trên lớp
(1 giờ tín chỉ)
Tuần 8: Giảng lý thuyết nội dung 6 trên lớp (2 giờ tín chỉ);
Tuần 9: Giảng lý thuyết nội dung 6 trên lớp (1 giờ tín chỉ); Thảo luận trên lớp (1 giờ tín
chỉ)
Tuần 10: Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (2 giờ tín chỉ)
Tuần 11: Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (2 giờ tín chỉ)
Tuần 12: Tự học có kiểm tra, đánh giá nội dung 7 ở thư viện (2 giờ tín chỉ)
Tuần 13: Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (1 giờ tín chỉ); Thảo luận trên lớp nội dung
7 (1 giờ tín chỉ)
Tuần 14: Tự học có kiểm tra, đánh gia nội dung 8 (1 giờ tín chỉ); Giảng lý thuyết nội
dung 8 trên lớp (1 giờ tín chỉ);
Tuần 15: Giảng nội dung 8 trên lớp (1 giờ tín chỉ); Thảo luận nội dung 8 (1 giờ tín chỉ).
Tuần1:
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Giảng lý thuyết nội dung 1 và nội dung 2 ở trên lớp ( 2 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ
trên lớp (2 giờ
trên lớp)

Nội dung chính

1. Giới thiệu đề cương và
tổng quan môn học.
2. Trình bày bài Khái
luận về nhà nước và
pháp luật đại cương
gồm:
- Đối tượng nghiên cứu
của khoa học, môn học
NNPLĐC
- Phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp nghiên
cứu
- ý nghĩa của khoa học,
môn học NNPLĐC
Tự học, tự Thư viện/ ở Tự nghiên cứu các nội
nhà
dung sau:
nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên
cứu, phạm vi nghiên cứu
của môn học;
2. Phương pháp luận và
phương pháp nghiên cứu
cụ thể môn học;
3. Tình hình nghiên cứu
và ý nghĩa của môn học?
Tư vấn về môn học
Tư vấn
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Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
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): 7,
20, 21, 24, 36, 39.

Đọc các tài liệu:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1,2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 7,
20, 21, 24, 36, 39.

Chuẩn bị câu hỏi

Tuần 2:
Giảng lý thuyết nội dung 3 trên lớp (2 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ trên
lớp (2 giờ trên
lớp)

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
1. Nguồn gốc nhà nước 1. Ghi chép nhiệm vụ
2. Bản chất và các đặc tuần sau.
trưng cơ bản của nhà 2. Đọc các tài liệu:
nước
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1,2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 8,
20, 21, 36, 40, 41.

Đặt câu hỏi cho sinh
viên trả lời, tranh luận
sau đó giáo viên kết
luận.
tự Thư viện/ ở Giao sinh viên tự
nhà
nghiên cứu ở nhà trả lời
trước các vấn đề sau:
1. Taị sao trong lịch
sử xuất hiện nhiều quan
điểm khác nhau cùng lý
giải về nguồn gốc nhà
nước?
2. Tiền đề kinh tế, tiền
đề xã hội cho sự xuất
hiện nhà nước là gì,
theo quan điểm của chủ
nghĩa Mác - Lê nin?
3. "Bản chất" của một
sự vật, hiện tượng là gì?
Bản chất của nhà nước
là gì? Tính giai cấp và
tính xã hội của nhà
nước ta trong giai đoạn
hiện nay được biểu hiện
cụ thể trên thực tế như
thế nào?
4. Chủ quyền quốc gia
là gì? Liên hệ vào điều
kiện hiện nay?
5. Phân tích đặc trưng
thứ 5 của nhà nước:

Các hình thức
khác

Tự
học,
nghiên cứu
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Đọc các tài liệu:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1,2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 8,
20, 21, 36, 40, 41.

"Nhà nước qui định các
loại thuế và thực hiện
thu thuế dưới hình thức
bắt buộc"?
Kiểm tra, đánh
giá

Tư vấn

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 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 3:
Giảng lý thuyết nội dung 4 trên lớp (1 giờ tín chỉ);
Sinh viên tự học có hướng dẫn tại thư viện, làm bài tập của nội dung 3 và 4 (1 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Lý thuyết
1 giờ tín chỉ trên
lớp (1 giờ trên
lớp)

Nội dung chính

Các hình thức
khác

Đặt câu hỏi cho sinh
viên trả lời, tranh luận
sau đó giáo viên kết
luận.
Giao sinh viên tự học
và làm rõ các vấn đề
sau :
1. Bản chất của nhà
nước Cộng hoà xã hội

Tự
học,
tự Thư viện
nghiên cứu (1
giờ tín chỉ tại thư
viện)

1. Vấn đề kiểu nhà
nước;
2. Bản chất và các đặc
trưng cơ bản của nhà
nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
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Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
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): 7,
8, 9, 20, 21, 23, 29,
30, 31.

Đọc các tài liệu:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các

chủ nghĩa Việt Nam?
phần có liên quan): 7,
2. Phân tích và cho ví 8, 9, 20, 21, 23, 29,
dụ làm sáng tỏ đặc 30, 31.
điểm: “Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là nhà nước
của nhân dân, do nhân
dân và vì nhân dân”?
3. Nhà nước pháp
quyền có những đặc
trưng gì? Hãy bình luận
qui định tại Điều 2
Nghị quyết 51/ NQQH về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Hiến
pháp năm 1992: " Nhà
nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là
nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa, nhà
nước của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân
dân"?
Kiểm tra, đánh
giá

Tư vấn

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 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.
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Tuần 4:
Thảo luận trên lớp nội dung 3 và 4 (1 giờ tín chỉ),
Giảng lý thuyết nội dung 5 trên lớp (1 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Thảo luận
(1 giờ tín chỉ)

Lý thuyết
(1 giờ tín chỉ)

Kiểm
đánh giá

tra,

Hình thức tổ
chức dạy học
Tự học, tự
nghiên cứu (Có
kiểm tra đánh
giá) (2 giờ tín
chỉ)

Giảng đường

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

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;
1. Khái niệm chức
năng của nhà nước,
hình thức và phương
pháp thực hiện chức
năng của nhà nước.
2. Chức năng kinh tế
và chức năng xã hội
của nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam hiện nay.

Đọc các tài liệu trước
ở thư viện/ ở nhà
chuẩn bị cho giờ lý
thuyết:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 8,
9, 19, 20 21, 36, 47.

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.
Tuần 5:
Tự học có kiểm tra, đánh giá nội dung 5 ở thư viện (2 giờ tín chỉ)
Thời gian,
Nội dung chính
Yêu cầu sinh viên Ghi chú
địa điểm
chuẩn bị
Thư viện
Đọc tài liệu và chuẩn bị Đọc các tài liệu:
các vấn đề sau :
- Đọc tài liệu bắt buộc
1. Sự vận động và phát (các phần có liên
triển chức năng kinh quan): 1; 2
tế và chức năng xã - Tài liệu khác (các
hội của nhà nước ta phần có liên quan): 3,
trong giai đoạn hiện 4, 5, 8, 9, 19, 20, 21,
nay? Liên hệ thực 32, 36, 37, 38, 41.
tiễn?
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2. Vẽ sơ đồ bộ máy
nhà nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, thể hiện
rõ được trật tự thành
lập và quan hệ lãnh
đạo?
3. Vẽ sơ đồ và trình
bày về hình thức nhà
nước?
4. Phân biệt các hình
thức chính thể: quân
chủ chuyên chế,
quân chủ hạn chế?
Cộng
hoà
tổng
thống, cộng hoà đại
nghị,
cộng hoà
lưỡng tính?…
5. Chính thể của nhà
nước ta hiện nay?
Dựa trên cơ sở
những tiêu chí nào
để khẳng định rằng
nhà nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa
Việt nam là nhà
nước đơn nhất?
6. Sự khác nhau căn
bản giữa nhà nước
liên bang và nhà
nước liên minh?
Liên hệ thực tế về sự
xuất hiện ngày càng
đa dạng sự liên kết
giữa các quốc gia:
WTO, EU, ASEAN,
AFTA… Theo anh
(chị) sự xuất hiện
những sự liên kết
này có dẫn đến việc
cần phải bổ sung
hay thay đổi khái
niệm "nhà nước liên
minh" hay không?
Giải thích?
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Kiểm
đánh giá

Tùy theo yêu cầu giáo
viên, sinh viên sẽ nộp
lại bài tập, sau đó giáo
viên sẽ chấm bài và
công bố điểm công khai.

tra,

Tuần 6:
Giảng lý thuyết nội dung 5 trên lớp (2 giờ tín chỉ);
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Lý thuyết
2 giờ tín chỉ
trên lớp (2 giờ
trên lớp).

Nội dung chính

Tự học, tự Thư viện
nghiên cứu

Tự nghiên cứu trước các
vấn đề sau:
1. Thành tựu và hạn chế
của công cuộc cải cách
bộ máy nhà nước thời
gian vừa qua?
2. Đặc điểm của hình
thức chính thể của nước
Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam
3. Đặc điểm của hình
thức cấu trúc nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam;
4. Phân tích mối liên hệ
giữa kiểu nhà nước,
hình thức nhà nước, chế
độ chính trị.
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.

Kiểm
đánh giá

tra,

1. Bộ máy nhà nước và
Bộ máy nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;
2. Hình thức nhà nước:
hình thức chính thể;
hình thức cấu trúc nhà
nước.
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Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
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, 5, 8, 9, 19, 20, 21,
32, 36, 37, 38, 41.
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, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 21,
32, 36, 37, 38, 41.

Tuần 7:
Giảng lý thuyết nội dung 5 trên lớp (1 giờ tín chỉ);
Thảo luận nội dung 5 trên lớp (1 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng
lý Giảng đường
thuyết (1 giờ
tín chỉ)

Giảng đường

Thảo luận

Kiểm
đánh giá

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
1. Hình thức nhà nước Đọc các tài liệu:
Cộng hòa xã hội chủ - Đọc tài liệu bắt buộc
nghĩa Việt Nam.
(các phần có liên
2. Chế độ chính trị
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 3,
4, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 21,
32, 36, 37, 38, 41.
Bước 1 :
Giáo viên chữa bài tập
đã giao cho sinh viên
chuẩn bị từ các tuần
trước liên quan đến nội
dung 5;
Bước 2 :
Giáo viên tiếp tục đưa ra
những nội dung mới
trực tiếp trên lớp để thảo
luận;
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.

tra,

Tuần 8:
Giảng lý thuyết nội dung 6 trên lớp (2 giờ tín chỉ);
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng lý thuyết
Giảng đường
(2 giờ tín chỉ)

Nội dung chính
1. Nguồn gốc của pháp
luật;
2. Bản chất của pháp
luật; Các thuộc tính của
pháp luật; Định nghĩa
pháp luật;
3. Chức năng của pháp
luật;
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Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
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, 11, 15, 20, 21, 22,
24, 33, 34, 35, 36, 42,

44, 45, 46, 48
Tự
học,
nghiên cứu

tự Thư viện

Giao sinh viên tự
nghiên cứu các vấn đề
sau:
1. Pháp luật ra đời khi
nào? Phân tích định
nghĩa pháp luật?
2. Cho ví dụ chứng tỏ
pháp luật điều chỉnh
hành vi con người và
điều chỉnh các quan hệ
xã hội?
3. Qui phạm là gì?
Nêu thêm ví dụ cụ thể
một vài dạng thức điều
chỉnh hành vi con người
mang tính qui phạm
(VD: luật, điều lệ…) và
một vài dạng thức
không mang tính qui
phạm (VD: văn học,
lương tâm…)?
4. Hiện nay Điều 14
của Bộ luật dân sự vẫn
cho phép áp dụng tập
quán và áp dụng tương
tự pháp luật với điều
kiện không vi phạm các
qui tắc của Bộ luật dân
sự? Anh (chị) có đồng
tình với việc qui định
đó không? Vì sao?

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, 11, 15, 20, 21, 22,
24, 33, 34, 35, 36, 42,
44, 45, 46, 48

Giáo viên đánh giá phần
tự nghiên cứu của sinh
viên và cho điểm.

Kiểm tra, đánh
giá

Tuần 9:
Giảng lý thuyết nội dung 6 trên lớp (1 giờ tín chỉ);
Thảo luận trên lớp (1 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Lý thuyết
1 giờ tín chỉ

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
1. Hình thức của pháp Đọc các tài liệu:
luật;
- Đọc tài liệu bắt buộc
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2. Các mối liên hệ của (các phần có liên
pháp luật
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 3,
5, 11, 15, 20, 21, 22,
24, 33, 34, 35, 36, 42,
44, 45, 46, 48

trên lớp (1 giờ
trên lớp)

Thảo luận
(1 giờ tín chỉ)

Giảng đường

Tự học, tự Thư viện
nghiên
cứu
(Có kiểm tra
đánh giá)

Bước 1 :
Giáo viên chữa bài tập
đã giao cho sinh viên
chuẩn bị từ các tuần
trước liên quan đến nội
dung 6;
Bước 2 :
Giáo viên tiếp tục đưa ra
những nội dung mới
trực tiếp trên lớp để thảo
luận;
Đọc tài liệu và chuẩn bị
các vấn đề sau :
1. Mối liên hệ giữa
pháp luật và kinh tế?
Hãy cho ví dụ để chứng
tỏ pháp luật có sự tác
động trở lại đối với kinh
tế?
2. Nêu ví dụ và nhận
xét về mối liên hệ giữa
pháp luật và đạo đức?
3. Mối liên hệ giữa
phong tục, tập quán và
pháp luật? Liên hệ vào
tình hình thực tế ở các
dân tộc thiểu số ở nước
ta hiện nay? Hãy chứng
minh rằng: "Trong một
quốc gia, pháp luật
không thể xoá bỏ hay
thay thế phong tục, tập
quán"
4. Hãy suy nghĩ và tìm
ra những điểm mạnh và
điểm yếu cố hữu của
pháp luật?

23

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, 11, 15, 18, 20, 21,
22, 24, 33, 34, 35, 36,
42, 44, 45, 46, 48

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 10:
Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (2 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian, Nội dung chính
Yêu cầu sinh viên Ghi
chức dạy học
địa điểm
chuẩn bị
chú
Giảng
1. Khái niệm cơ chế điều Đọc các tài liệu:
Lý thuyết
( 1 giờ tín chỉ,
đường
chỉnh của pháp luật
- Đọc tài liệu bắt buộc
trên lớp)
2. Quy phạm pháp luật và (các phần có liên
văn bản quy phạm pháp quan): 1; 2
luật
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan):
12, 15, 16, 18, 21, 36.
Sinh
viên
cần
chuẩn
bị
Đọc các tài liệu:
Tự
học,
tự
trước các câu hỏi sau:
- Đọc tài liệu bắt buộc
nghiên cứu
1. Có phải bất cứ một (các phần có liên
qui phạm pháp luật quan): 1; 2
nào cũng bao gồm - Tài liệu khác (các
đầy đủ cả ba bộ phần có liên quan):
phận: giả định, qui 12, 15, 16, 18, 21, 36.
đinh, và chế tài
không? Cho ví dụ
và phân tích các qui
phạm pháp luật?
2. Tại sao luật pháp
phải qui định hiệu
lực hồi tố? Trong
trường hợp nào thì
ta vẫn được áp dụng
hiệu lực hồi tố? Cho
ví dụ?
3. Phân biệt văn bản
pháp luật chủ đạo,
văn bản qui phạm
pháp luật, văn bản
áp dụng qui phạm
pháp luật? Cho ví
dụ?
4. Tên gọi và hiệu lực
các văn bản qui
phạm pháp luật Việt
nam?
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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:
Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (2 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Lý thuyết
(2 giờ tín chỉ)

Nội dung chính

Tự học, tự Thư viện
nghiên cứu

Sinh viên tự học và
nghiên cứu trước các
vấn đề sau:
1. Phân biệt các khái
niệm: tuân thủ pháp
luật, thi hành pháp
luật, sử dụng pháp
luật, áp dụng pháp
luật?
2. Quan hệ pháp luật là
gì? Phân tích các yếu
tố trong cơ cấu của
một quan hệ pháp
luật : chủ thể, khách
thể, nội dung của
quan hệ pháp luật?
3. Phân tích ba yếu tố
cần và đủ để làm
phát sinh một quan
hệ pháp luật: quy
phạm pháp luật, chủ
thể có năng lực hành
vi, và sự kiện pháp
lý? Cho ví dụ cụ thể?
4. Người tâm thần có
phải là chủ thể của

1. Thực hiện pháp luật
và áp dụng pháp luật
2. Quan hệ pháp luật
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Yêu cầu sinh viên Ghi
chuẩn bị
chú
Đọc các tài liệu:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 12,
15, 16, 18, 25, 26, 21,
36.
Đọc các tài liệu:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 12,
15, 16, 18, 25, 26, 21,
36.

quan hệ pháp luật
hay không? Vì sao?
Kiểm
đánh giá

Hình thức tổ
chức dạy học
Tự học, tự
nghiên cứu
(Có kiểm tra
đánh giá) (2 giờ
tín chỉ)

Kiểm
đánh giá

Kiểm tra phần chuẩn bị
bài của sinh viên qua
việc đặt câu hỏi, yêu cầu
sinh viên trả lời

tra,

Tuần 12:
Tự học có kiểm tra, đánh giá nội dung 7 ở thư viện (2 giờ tín chỉ)
Thời gian,
Nội dung chính
Yêu cầu sinh viên Ghi
địa điểm
chuẩn bị
chú
Thư viện
Tự nghiên cứu trước các Đọc các tài liệu:
vấn đề của nội dung 7 - Đọc tài liệu bắt buộc
(về ý thức pháp luật và (các phần có liên
pháp chế) sau:
quan): 1; 2
1. Phân tích khái niệm - Tài liệu khác (các
và các đặc điểm của phần có liên quan): 12,
ý thức pháp luật?
14, 15, 16, 17, 18, 20,
2. Mối quan hệ giữa ý 21, 36, 46.
thức pháp luật và
pháp luật?
3. Anh (chị) đề xuất
những biện pháp gì
nhằm nâng cao ý
thức pháp luật của
người dân và sinh
viên hiện nay?
4. Pháp chế là gì? Phân
tích nguyên tắc pháp
chế thống nhất;
nguyên tắc tính
thống nhất của pháp
chế phù hợp với tính
hợp lý và sự công
bằng?
Giáo viên thu lại phần tự
học của sinh viên để
đánh giá, cho điểm.

tra,

Tuần 13:
Giảng lý thuyết nội dung 7 trên lớp (1 giờ tín chỉ);
Thảo luận trên lớp nội dung 7 (1 giờ tín chỉ)
Hình thức tổ Thời gian,

Nội dung chính
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Yêu cầu sinh viên Ghi

chức dạy học
địa điểm
Giảng đường
Lý thuyết
1 giờ tín chỉ
trên lớp (1 giờ
trên lớp)

1. Vi phạm pháp luật;
2. Trách nhiệm pháp lý;

Giảng đường
Thảo luận
1 giờ tín chỉ
trên lớp (1 giờ
trên lớp)

Bước 1 :
Giáo viên chữa bài tập
đã giao cho sinh viên
chuẩn bị từ các tuần
trước liên quan đến nội
dung 7;
Bước 2 :
Giáo viên tiếp tục đưa ra
những nội dung mới trực
tiếp trên lớp để thảo
luận;

Tự học, tự Thư viện
nghiên cứu

Tự nghiên cứu trước giờ
lên lớp tại thư viện/ ở
nhà các nội dung sau:
1. Vi phạm pháp luật là
gì? Có những dấu
hiệu cơ bản nào để
nhận biết vi phạm
pháp luật? Cho ví
dụ?
2. Các yếu tố cấu thành
một vi phạm pháp
luật? Cho ví dụ?
3. Phân loại vi phạm
pháp luật? Cho ví
dụ?
4. Phân biệt các loại
lỗi: lỗi cố ý trực tiếp,
lỗi cố ý gián tiếp; lỗi
cố ý do quá tự tin, lỗi
cố ý do cẩu thả? Cho
ví dụ?
5. Phân tích khái niệm
trách nhiệm pháp lý?
Cho ví dụ?
6. Phân loại các dạng
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chuẩn bị
chú
Đọc các tài liệu:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 13,
20, 21, 26, 27, 28, 36,
39, 42.

Đọc các tài liệu:
- Đọc tài liệu bắt buộc
(các phần có liên
quan): 1; 2
- Tài liệu khác (các
phần có liên quan): 13,
20, 21, 26, 27, 28, 36,
39, 42.

trách nhiệm pháp lý?
Cho ví dụ?
Kiểm
đánh giá

Kiểm tra phần chuẩn bị
bài của sinh viên qua
việc đặt câu hỏi, yêu cầu
sinh viên trả lời

tra,

Tuần 14:
Tự học có kiểm tra, đánh giá nội dung 8 (1 giờ tín chỉ);
Giảng lý thuyết nội dung 8 trên lớp (1 giờ tín chỉ);
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Tự học, tự Thư viện
nghiên cứu
1 giờ tín chỉ ( 1
giờ tự học xác
định)

Giảng đường
Lý thuyết
1 giờ tín chỉ ( 1
giờ tự học xác
định)

Kiểm tra, đánh
giá

Nội dung chính
Tự nghiên cứu trước giờ
lên lớp tại thư viện/ ở nhà
các nội dung sau:
1. Dựa trên cơ sở nào ta
có thể phân chia hệ thống
pháp luật thành các
ngành luật?
2. Nguyên tắc pháp luật
xã hội chủ nghĩa? Liên hệ
vào thực tiễn thực hiện
các nguyên tắc này?
Hệ thống pháp luật Việt
Nam:
- Khái niệm và đặc điểm
của hệ thống pháp luật
Việt Nam;
- Các nguyên tắc của hệ
thống pháp luật Việt
Nam;
- Những căn cứ phân
định hệ thống pháp luật
thành những ngành luật;
Thu tiểu luận hết môn.
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Yêu cầu sinh viên Ghi
chuẩn bị
chú
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, 5, 7, 11, 12, 20, 21,
36, 34, 35, 43.

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, 5, 7, 20, 21, 36, 34,
35, 43.

Hoàn thiện tiểu luận hết
môn.

Tuần 15:
Giảng nội dung 8 trên lớp (1 giờ tín chỉ);
Thảo luận nội dung 8 (1 giờ tín chỉ).
Hình thức tổ Thời gian,
chức dạy học
địa điểm
Lý thuyết (1 Giảng đường
giờ tín chỉ)

Thảo luận, ôn Giảng đường
tập
1 giờ tín chỉ
trên lớp (1 giờ
trên lớp)

Tự học, tự Thư viện
nghiên cứu

Kiểm
đánh giá

tra,

Nội dung chính
Khái niệm, những nội
dung cơ bản các ngành
luật trong hệ thống pháp
luật Việt Nam:
- Luật Hiến pháp;
- Luật hành chính;
- Luật hình sự và Luật tố
tụng hình sự;
- Luật dân sự, Luật tố
tụng dân sự và Luật hôn
nhân và gia đình;
- Pháp luật về kinh tế,
lao động, tài chính, đất
đai
Bước 1 :
Giáo viên chữa bài tập
đã giao cho sinh viên
chuẩn bị từ các tuần
trước liên quan đến nội
dung 7;
Bước 2 :
Giáo viên tiếp tục đưa ra
những nội dung mới trực
tiếp trên lớp để thảo
luận;

Yêu cầu sinh viên Ghi
chuẩn bị
chú
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, 5, 7, 11, 12, 20, 21,
36, 34, 35, 43.

Tự nghiên cứu trước giờ
lên lớp tại thư viện/ ở
nhà các nội dung sau:
1. Nêu khái niệm và
phân biệt giữa các ngành
luật?
2. Những nội dung cơ
bản của các ngành luật
trong hệ thống pháp luật
Việt Nam?
Thu tiểu luận hết môn.
Hoàn thiện tiểu luận
Nhận lịch thi
hết môn.
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 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá
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.
+ 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.
- 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
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 Mục đích và trọng số kiểm tra
Hình thức
Tính chất của nội
dung kiểm tra
Kiểm soát việc chuẩn
Bài tập cá nhân
(các bài tập được giao bị bài và năng lực
có kiểm tra, đánh giá, tổng hợp vấn đề từ
các bài tóm tắt những các kênh thông tin
tài liệu đã đọc, các thu liên quan đến môn
hoạch đã làm ở nhà và học.
các nội dung sưu tầm,
ứng dụng của môn học)
Bài tập lớn/ Tiểu luận Đánh giá kĩ năng
nghiên cứu trọn vẹn
môn học
(Tiểu luận do sinh viên một vấn đề thuộc nội
lựa chọn trên cơ sở dung môn học.
danh mục gợi ý GV đưa
ra từ đầu môn học)
Hình thức thi là : Thi
Thi hết môn
Viết
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Mục đích kiểm tra

Trọng số tính
điểm

Đánh giá ý thức học tập
thường xuyên và kỹ năng 30%
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.
Đánh giá kỹ năng triển khai
các vấn đề nghiên cứu và 20%
học tập chung.

Đánh giá kiến thức, năng 50%
lực tư duy và khả năng
triển khai và ứng dụng vấn
đề trong thực tiễn.

